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Πρόλογος

Η ανάγνωση των έργων του Ελίν Πελίν και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,

στο εξής Ε.Π. και Α. Π., επιφυλάσσει εκπλήξεις. Ιδίως στην περίπτωση του Α.

Π. ο οποίος ως άνθρωπος αλλά και ως λογοτέχνης έχει συνδεθεί πιο πολύ με

την θρησκεία.  Και αυτό γιατί και οι δυο σε μια κοινωνία που η ανδρική

παρουσία θεωρείται αξίωμα, ανέδειξαν την αδύναμη θέση της γυναίκας και

διάφορα φαινόμενα εις βάρος της και ενίοτε παρουσιάζονται ως αυτοί που

εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τα κακώς κείμενα «κοινωνικά πρέπει» του

χωριού ή της εκκλησίας.

Στην μελέτη αυτή των κειμένων των δύο λογοτεχνών με ώθησε το

προσωπικό μου ενδιαφέρον για άντληση κοινωνικών πληροφοριών. Τα έργα

δε των Ε.Π και Α. Π. αποτελούν ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, για την

ανδροκρατούμενη οικογένεια, την γυναικεία ματιά που πάντα φιλτράρεται από

την ανδρική παρουσία, τον ρόλο των πεθερών, του πατέρα, της κόρης και ένα

πλήθος διάχυτες εξουσίες που διαπερνά το έργο των δύο διηγηματογράφων.

Η υπόθεση της παρούσας εργασίας στηρίζεται στην παραδοχή μιας

εν δυνάμει χρήσης της λογοτεχνίας από την ανθρωπολογική ανάλυση, για τον

πολλαπλασιασμό της γνώσης  μας, με όρους ερμηνευτικής κατανόησης. Σ’

αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τους τρόπους με

τους οποίους  οι συγγραφείς Ε.Π. και Α.Π., σχολιάζουν και διαπραγματεύονται

τις διάχυτες εξουσίες και ηγεμονίες, με τις οποίες διαδρούν οι πρωταγωνιστές

των ιστοριών στην εποχή τους. Θα παραθέσουμε το ιστορικό πλαίσιο και τα

λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής του τέλους 19ου  και αρχές 20ού αι., τα

οποία  θα  χρησιμοποιηθούν ως βάση συσχέτισης της εθνογραφικής

πρακτικής με τη λογοτεχνική δημιουργία. Με άλλα λόγια πότε, με ποιές

προϋποθέσεις και ποιοι συγγραφείς μπορούν να  θεωρηθούν εν δυνάμει

εθνογράφοι της εποχής τους, οι οποίοι κάνοντας αυτό-εθνογραφία ή

εθνογραφία οίκοι, μας παρέχουν αφενός εθνογραφικά δεδομένα, αφετέρου

παράγουν πολιτισμική κριτική, ενώ ασκούν κοινωνική κριτική πάνω στην ίδια

τους την κοινωνία.

Μέσα από το ιστορικό αλλά και το λογοτεχνικό πλαίσιο, θα αναδείξουμε

τις σημασίες του διηγηματογραφικού έργου του Ε.Π. και του Α.Π. και θα

αναφερθούμε σε βιογραφικά στοιχεία, προκειμένου να αναδειχθεί η σχέση
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των δημιουργών Ε. Π. και Α. Π. με την ύπαιθρο χώρα και με τους απλοϊκούς

ανθρώπους που είναι η στόχευση του κάθε διηγήματος εκείνης της εποχής.

Πίσω από τους ήρωες πάντα βρίσκεται ο συγγραφέας ενός έργου, ο οποίος

εκφράζεται, καυτηριάζει την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά επίσης

επηρεάζει τους αναγνώστες και τους φωτίζει ώστε να δώσουν λύσεις σε

κοινωνικούς προβληματισμούς. Άλλωστε «η λογοτεχνία είναι ο καθρέφτης

της κοινωνικής πραγματικότητας»,1 έλεγε ο Θανάσης Αγάθος.* Δηλαδή η

λογοτεχνία γίνεται αναπαράσταση και μετουσίωση της πραγματικότητας

γνωρίζοντας, ότι το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο επηρεάζει την λογοτεχνική

παραγωγή. Στην παρούσα διπλωματική σκοπεύουμε να πάμε αντίστροφα και

να εξάγουμε συμπεράσματα κοινωνικά και ανθρωπολογικά από την

πεζογραφία.

Βέβαια μια ψύχραιμη ανθρωπολογική αντιμετώπιση θα ήταν μεν

επιστημονικό ζητούμενο, αλλά για μένα θα ήταν άλλη μια συμβατική εργασία

και ένας άχαρος ρόλος. Αποφάσισα λοιπόν με την παρότρυνση της

επιβλέπουσας επιτροπής, να βάλω τους ίδιους τους συγγραφείς να μιλήσουν.

Η επιλογή να μιλήσω για κάποια μόνο διηγήματα θα κάνει την εργασία μου

αποσπασματική αλλά ελπίζω ενδιαφέρουσα. Από τα λογοτεχνικά κείμενα θα

αντλήσω πληροφορίες, προκειμένου να συνθέσω ένα νέο λογοτεχνικό έργο.

Θα συγγράψω μια νουβέλα. Αυτό θα γίνει γιατί πιστεύω ότι ο λογοτεχνικός

τρόπος, μπορεί να  είναι ένας άλλος τρόπος  προκειμένου να αποδοθούν πιο

παραστατικά τα συναισθήματα, οι εικόνες, η ατμόσφαιρα, οι σκέψεις και οι

υποτιθέμενοι διάλογοι. Εξάλλου ο λογοτεχνικός τρόπος είναι ένας κόσμος που

συγκροτεί την κοινωνική εμπειρία καθοριστικά και με τον οποίο κόσμο

φλερτάρει συστηματικά η εθνογραφία. Έτσι προσβλέπουμε στο να γίνει

κατανοητή η ανάδειξη της ψυχής ενός λαού, έτσι όπως γίνεται διορατικά και

αποσπασματικά από τους λογοτέχνες, που είναι και για τους εθνογράφους

κύριος στόχος και για την εθνογραφία εντέλει.

1. Πρώτο Θέμα, city Stories, Η λογοτεχνία στη ζωή μας, Νικόλαος

Μπάρδης, 16.04.2016.

*Θανάσης Αγάθος, επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του τμήματος

Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Θα παραθέσουμε το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο

Ελλάδας και Βουλγαρίας. Κι αυτό γιατί οι λογοτέχνες δεν μπορεί να

εξεταστούν αποκομμένοι από το περιβάλλον τους το οποίο τους επηρεάζει

άμεσα. Το έργο των Α. Π. και Ε. Π. προσφέρεται για κοινωνική και

ανθρωπολογική παρατήρηση. Εκείνοι που ηθελημένα αλλοίωσαν ή

εξαφάνισαν ιστορικές πηγές δεν έλαβαν υπόψη την πεζογραφία που θα

φανέρωνε πολλά κοινωνιολογικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν

στην γνώση της ιστορικής και κοινωνικής παρουσίας των φύλων και των

δομών εξουσίας.

Είναι γνωστό ότι τα έργα των Α.Π. και Ε.Π. μπορούμε να τα

χαρακτηρίσουμε ως «εργαλεία», ως «μέσα», που θα μας επιτρέψουν να

εξετάσουμε τα κοινωνικά φαινόμενα της εν λόγω εποχής. Τα κείμενά τους μας

επιτρέπουν να ανακαλύψουμε τις κοινωνικές δομές, τις συμβάσεις και τις

σχέσεις εξουσίας και χρησιμοποιώντας τα, θα ανακαλύψουμε την κοινωνία

μέσα από τα «πρέπει» της, τις δομές εξουσίας, αλλά κυρίως τις διάχυτες

σχέσεις της. Τους Α.Π. και Ε.Π. τους παρομοιάζουμε με εθνογράφους της

εποχής τους και εξετάζουμε αποσπασματικά θέματα που κυριαρχούν στο

έργο τους, αναδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους οι

πρωταγωνιστές/ήρωές τους  τα διαχειρίζονται και τα διαπραγματεύονται. Το

πραγματολογικό υλικό εν είδει εθνογραφικών δεδομένων περιλαμβάνει τα

εξής κείμενα: «Το ψυχοσάββατο», τους «Γκεράκηδες» και τον «Αντρέσκο»,

από τον Ε.Π. ενώ από τον Α.Π. το «Χρήστο Μηλιώνη», «Το χριστόψωμο», το

«Χωρίς στεφάνι» και το «Χήρα παπαδιά». Η δική μας αφήγηση, αξιοποιεί  τα

παραπάνω κείμενα με τη μορφή συγγραφής μιας νουβέλας. Είναι  ο τρόπος

που επιλέξαμε από προσωπικό κυρίως ενδιαφέρον για την εκπαίδευση πάνω

στην λογοτεχνική γραφή και την παραγωγή έργου. Επιχειρούμε να

μετουσιώσουμε τη σύζευξη λογοτεχνίας/ανθρωπολογίας, έτσι όπως

συναντήθηκαν στο τρέχον μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τα οποία επιχειρούμε

να αναδείξουμε σε έναν ερμηνευτικό εγκιβωτισμό τους σε ένα νέο έργο, σε μια

νουβέλα.

Η δομή του νέου λογοτεχνικού έργου αντλεί έμπνευση από το

«Δεκαήμερο» του Βοκκάκιου, αλλά θα συμμετέχουν λιγότερα πρόσωπα όπως

επιτάσσει το είδος και η πλοκή θα είναι απλή. Έτσι υπάρχουν αναφορές στο

έργο του Βοκκάκιου, αξιοποιώντας την λογοτεχνική αρχή της
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διακειμενικότητας. Συγκεκριμένα στην νουβέλα συναντώνται τυχαία ο Ε.Π με

τον Α. Π. στο νησί της Σκιάθου. Εκεί βρίσκεται ο Α. Π. το 1909, χρονιά της

φανταστικής συνάντησης. Εκεί θα γνωριστούν και θα συζητήσουν πως

κατασκευάζεται το λογοτεχνικό είδος, θα αναδείξουν τα θέματα που τους

απασχολούν με κύριο το θέμα τις κοινωνικές ανισότητες, τα πρέπει, τα

ζητήματα εξουσίας και αντίστασης. Έτσι αναδεικνύονται, ο Ε.Π και ο Α.Π., ως

κοινωνικοί λογοτέχνες, αλλά και ως καθαρόαιμοι εθνογράφοι, ως πρωτοπόροι

να διακρίνουν τον ιστό, (τις συμβάσεις-τα πρέπει), που περιορίζει τον απλό

κόσμο, αλλά και τις μορφές εξουσίας που τον καταδυναστεύουν.

Μέσα σ’ αυτά τα διηγήματα που  εξετάσαμε, με στόχευση πάντα την

συγγραφή μιας νουβέλας, εντοπίσαμε επιρροές και δεινότητες των

δημιουργών στο ιδιαίτερα δύσκολο είδος το διήγημα. Διαπιστώσαμε επίσης

ότι το βουλγαρικό αλλά και το ελληνικό διήγημα έχουν τις ίδιες ρίζες, δηλαδή

την ανάπτυξή του πάνω στους κύριους μοχλούς που είναι η λαογραφία, ο

επιστημονισμός και η ανάπτυξη του περιοδικού τύπου. Εξηγούμε γιατί

επιλέξαμε διηγηματογράφους και συνδέουμε το διήγημα με την εθνογραφία.

Τέλος προσπαθούμε να ρίξουμε ενδότερη ματιά στα διηγήματά τους

για να εντοπίσουμε κατά πόσο υπακούει σε κάποιες βασικές αρχές της

λογοτεχνικής παραγωγής, αλλά και του ίδιου του είδους.

Η εργασία μου αυτή πολλά οφείλει στην κοινωνική ανθρωπολόγο,

καθηγήτρια της επιτροπής κα Φωτεινή Τσιμπιρίδου και την φιλόλογο κα

Στεφανία Φιλίπποβα-Μερτζημέκη.
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Εισαγωγή

Κύρια θεματική μας θα παραμείνει η εννοιολόγηση και τα βιώματα των

διάχυτων σχέσεων εξουσίας και ηγεμονίας, μέσα στις κοινωνίες της υπαίθρου.

Εξετάζουμε τις ευρύτερες επιρροές, τις πνευματικές ανησυχίες, αλλά και τις

επιλογές τους, μεταξύ των λογοτεχνικών ρευμάτων της εποχής, του

ρομαντισμού που απέρχεται και του ρεαλισμού που επιτάσσει η εποχή. Μας

απασχολεί η διαχείριση της εξουσίας οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην

εργασίας μας, ενώ οι πρωταγωνιστές και οι δημιουργοί γίνονται ορατοί στα

κείμενά μας. Τα κείμενα των Ε.Π. και Α. Π., θα εξεταστούν : 1ον) ως

λογοτεχνικά κείμενα που αποτελούν τον καμβά κατανόησης της κοινωνίας

στην στροφή του 19ου προς τον 20ό αιώνα 2ον) ως κείμενα που

περιγράφουν και σχολιάζουν κοινωνικά φαινόμενα αυτής της εποχής 3ον) ως

κείμενα τα οποία παράγουν δράση και ασκούν κριτική και τέλος 4ον) ως

κείμενα τα οποία υπονομεύουν τις διάχυτες μορφές εξουσίας και τις

ηγεμονίες, τις οποίες καλούνται να διαπραγματευθούν οι ήρωές τους.

Ο Α.Π. και ο Ε.Π. αλληλοεπιδρούσαν στα κοινωνικά φαινόμενα της

εποχής τους. Η μονομερής όμως θεολογική προσέγγιση του Α. Π. τον καθιστά

έναν παρεξηγημένο δημιουργό κι αυτό διότι οι ερευνητές εξετάζουν το

πρόσωπο του Α. Π. αποκομμένο από το κοινωνικό περιβάλλον του. Όμως ο

Λ. Γκόλντμαν2 ισχυρίζεται ότι τα πολιτισμικά προϊόντα είναι αποτελέσματα

συνολικής συνείδησης και δεν αποτελούν δημιουργίες μεμονωμένων ατόμων.3

2. Λ. Γκόλντμαν, Για μια κοινωνιολογία του μυθιστορήματος, Πλέθρον,

Αθήνα 1979:93

3. Μ. Γκασούκα, Η κοινωνική θέση των γυναικών στο έργο του Α.

Παπαδιαμάντη, διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1995: 15
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Η ανθρωπολογική έρευνα και η πολιτισμική κριτική

Η ανθρωπολογική έρευνα βασίζεται στην εθνογραφία η οποία περιλαμβάνει

την διαδικασία της επιτόπιας έρευνας, αλλά και το τελικό προϊόν των

ευρημάτων, τα οποία είναι διατυπωμένα με «επιτηδευμένο» τρόπο γραφής,

δηλαδή με συγκεκριμένη επιστημονική πειθαρχία. Η πολιτισμική κριτική που

ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο Rice των ΗΠA αλλά εξαπλώθηκε στην

Ευρώπη, επηρέασε έκτοτε δυναμικά την ανθρωπολογική γραφή παγκοσμίως.

Τέθηκαν νέα ερωτήματα σχετικά με τις έννοιες του πολιτισμού και της

κοινωνίας και αμφισβήτησαν την μέχρι τότε παραδοχή περί αναπαράστασης

και της περιγραφής, καθώς και των εννοιών της υποκειμενικότητας και της

αντικειμενικότητας. Χαρακτηριστικά στον συλλογικό τόμο Writing Culture,

(Γράφοντας τον πολιτισμό), των James Clifford και George Marcus, τίθεται

επιτακτικά η προβληματική της «ποιητικής» και της επιστημολογίας, καθώς

και οι πολιτικές γραφής στην ανθρωπολογική έρευνα. Αυτό που προβλημάτισε

ιδιαίτερα ήταν το ότι είχε τεθεί το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε

ενδοσκόπηση στην εθνογραφική γραφή με λογοτεχνικά κριτήρια, αλλά και

πως μπορούμε να κατανοήσουμε την κουλτούρα μιας κοινωνίας μέσα από

ένα δευτερογενές για την εθνογραφία όπως είναι ένα λογοτεχνικό είδος.4

Δόθηκε έμφαση περισσότερο στον τρόπο γραφής παρά στην επιτόπια

έρευνα. Το ίδιο αμφισβητήθηκε και το «πεδίο» ως ένας χώρος

περιγεγραμμένος πολιτισμικά και άρα σταθερός, διατύπωση που οδηγούσε

στην μελέτη χωριού ή κοινότητας με όρους εθνογραφικού ρεαλισμού. Αυτές

τις ουσιοκρατικές παραδοχές προσπαθεί να χειριστεί η ανθρωπολογία από το

1980. ‘Εργα των Akhil Cupta και James Ferguson, Anthropology and the

Field: Boundaries Areas and Grounds in the Constitution of a Discipline,

(Ανθρωπολογία και πεδίο: Όρια περιοχές και βάσεις στην συγκρότηση ενός

κλάδου) και Culture, Power, Space: Explorations in Critical Anthropology,

(Πολιτισμός, Εξουσία, Τόπος: Διερευνήσεις για την κριτική Ανθρωπολογία),

καθώς και στα έργα του George Marcus, Ethnography Through Thick and

4. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Όψεις ανθρωπολογικής έρευνας, η

ανθρωπολογική έρευνα μετά την κριτική, εκδόσεις: ελληνικά γράμματα,

Αθήνα, 2009:16
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Thin (Εθνογραφία μέσω πυκνής και ισχνής περιγραφής) και Critical

anthropology Now, (Κριτική Ανθρωπολογία Τώρα), που δημοσιεύτηκαν το

1998 και 1999, αποτύπωσαν αυτή την προβληματική.5

Πως όμως μπορούμε να αξιοποιήσουμε κείμενα λογοτεχνικά για να

εξάγουμε εθνογραφικά συμπεράσματα; Εθνογραφία είναι η κατ εξοχήν

μέθοδος της ανθρωπολογίας η οποία παράγει γνώση που δεν θα μπορούσε

να παραχθεί με άλλο τρόπο. Στην «ανθρωπολογία οίκοι» συχνά οι

ανθρωπολόγοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απροσδόκητες καταστάσεις οι

οποίες ανατρέπουν πλάνα και επιδιώξεις. Εμπλέκονται σε ανταγωνιστικές

σχέσεις και κάποιες φορές αναγκάζονται να πάρουν θέση σε

κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Επίσης κάποιες φορές κινούνται οριακά μέσα

στα πλαίσια της εθνογραφικής περιγραφής και ερμηνείας. Υπ αυτό το πρίσμα

θεωρούμε την έρευνα λογοτεχνικών κειμένων για την συγκομιδή

εθνογραφικού υλικού είναι ιδιαίτερα  χρήσιμη και λειτουργεί προσθετικά.6

Διαφαίνεται πλέον μια στροφή σε πιο ευέλικτες μορφές μεθοδολογικής

ολικής προσέγγισης, «μεθοδολογικού πλουραλισμού» όπως μας λέει η ίδια η

Γκέφου-Μαδιανού. Η Εθνογραφία αντιμετωπίζεται όχι μόνον με ανοιχτό μυαλό

αλλά και διεπιστημονικά.7 Η εθνογραφία έγινε μια δημοφιλής μέθοδος σε

κοινωνικές, ανθρωπιστικές αλλά και εικαστικές τέχνες και ένα ευρύ φάσμα

πρακτικών περιγράφεται ως «εθνογραφία», τείνοντας να ταυτιστεί με κάθε

ποιοτική έρευνα. Αποτελούν όμως όλες αυτές οι ενέργειες εθνογραφική

έρευνα; Σίγουρα όλοι οι αναστοχασμοί οδηγούν προς μια κοινωνική

λογοδοσία και άρα περισσότερο έλεγχο.8

Η αμφισβήτηση της αποκλειστικότητας του «πεδίου» ως συμμετοχική

παρατήρηση από ερευνητές όπως ο Cupta και Ferguson, περιλαμβάνει θέσεις

σύμφωνα με τις οποίες το πεδίο έχει φετιχοποιηθεί και εισήγαγαν την

επαναπροσέγγιση, ενώ πρότειναν την πολύ-τοπική εθνογραφία που εξετάζει

όχι την κοινότητα αλλά την διασπορά πολιτισμικών νοημάτων σε όχι

5. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 17.

6. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 18

7. James Clifford, Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography,

edited with George Marcus (University of California Press, 1986)

8. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 19.
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καθορισμένο χρόνο και τόπο. Έτσι αποδυναμώνεται η επιτόπια έρευνα και

αναπτύσσεται μια «ευέλικτη στρατηγική έρευνας», πάνω σε πολλαπλές

δραστηριότητες, για την διερεύνηση ενός πολιτισμικού σχηματισμού. Ο

ανθρωπολόγος εξετάζοντας τον κόσμο διασκορπισμένων υποκειμένων,

συγκροτεί το αντικείμενο.9

Σε κάθε περίπτωση με τον τρόπο αυτό εξετάζει σύστημα και όχι

κοινωνία, ενώ ο Marcus συμβουλεύει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα ή όταν

πρόκειται για ανάλυση μύθων, ιστορικώς αφηγήσεων ή λογοτεχνικών

κειμένων, να διερευνήσουν την «πλοκή, την ιστορία, την αλληγορία».

Παρακινεί επίσης να ακολουθήσουν την βιογραφία, την ζωή τους, γιατί οι

βιογραφίες είναι ντοκουμέντα που μπορεί να αποτελέσουν συγκριτικά

στοιχεία. Η παρακολούθηση της πολιτισμικής διαδικασίας τελικά οδηγεί στην

πολύ-τοπική εθνογραφία, ενώ η «διευρυμένη» εθνογραφία ήταν η απάντηση

στην πολιτισμική παραγωγή.10

Οι πολιτισμικές διαδικασίες και οι λογικές που αναζητούν οι

ανθρωπολόγοι συνιστούν ασυνεχή και πολυτοπικά αντικείμενα μελέτης. Στον

όγκο αυτών των μελετών εντάσσονται έρευνες που προσφέρουν αναλύσεις σε

πολιτισμικές ή πολιτικές συγκρούσεις με θεματική το φύλο, τις σχέσεις

εξουσίας και ιεραρχίας. Σχέσεις με άλλες ομάδες ή με κεντρικούς θεσμούς

που διαμορφώνουν ταυτότητες και νοηματοδοτούν πρακτικές. Η συμμαχία

ιστορίας και ανθρωπολογίας έφερε τους ανθρωπολόγους κοντά σε ιστορικά

κείμενα και αρχεία, κι αυτό είναι έμμεσα μια ακόμη κεντρική ιδέα της

προβληματικής που συνδέει την εθνογραφία με την λογοτεχνία.11 Μας

ενδιαφέρει επομένως να μελετήσουμε την διαπραγμάτευση των πολιτισμικών

διαδικασιών μελετώντας λογοτεχνικά κείμενα, διότι τοιουτοτρόπως εξάγουμε

συμπεράσματα που συμπληρωματικά προστίθενται και πλουτίζουν την

επιτόπια έρευνα.12

Εξίσου σημαντικός είναι για την ανθρωπολογία ο ρόλος των εντύπων

τα οποία μπορούν να αναπαράγουν την εξουσία και την θεσμική τάξη ή να την

9. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 21

10. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 22-23

11. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 24,26

12. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 110
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καταγγείλουν. Ο ρόλος του τύπου στην διάδοση ιδεών και την συγκρότηση

έθνους-κράτους έχει αποτελέσει επίσης αντικείμενο μελέτης.13

13. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 27
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Διάχυτες σχέσεις εξουσίας

Αναζητούμε τις διάχυτες μορφές εξουσίας που επιβάλλονται, με

οποιονδήποτε τρόπο και ορίζουν την ζωή βάζοντας όρια μέσα στα οποία

πρέπει να κινείται ο άνθρωπος.14 Προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε σχέσεις

εξουσίας με όρους αφαίρεσης, υπεξαίρεσης αφαίρεσης-παρακράτησης

προϊόντων, ένα μηχανισμός υπεξαίρεσης ή καταπάτησης αλλότριας

περιουσίας κινητής ή ακίνητης αλλά και έναν μηχανισμό που ορίζει την ίδια

την ζωή, την κυριεύει και την αφαιρεί. Να ανιχνεύσουμε τις μορφές κοινωνικού

ελέγχου που αγγίζουν το δικαίωμα ζωής και θανάτου. Την εξουσία που

επεμβαίνει και διαχειρίζεται την αύξηση πληθυσμού ασκώντας συγχρόνως

ελέγχους αλλά και την εξουσία που ρυθμίζει και ελέγχει την ζωή, την οποία

διαχειρίζεται.15

Μια μορφή εξουσίας είναι η πειθαρχία όπως αναπτύχθηκε τον 17ο

αιώνα. Πρώτη στόχευση ήταν το σώμα ως μηχανή, το οποίο το εκγύμναζε για

να αποσπάσει τις δυνάμεις του και το καθιστούσε χρήσιμο εφαρμόζοντας

πειθαρχικές συμβάσεις. Μια δεύτερη στόχευση στο σώμα-είδος με απέβλεπε

στον πολλαπλασιασμό και φυσικά  το επίπεδο υγείας και άρα την διάρκεια

ζωής που την ρύθμιζε όπως αυτή ήθελε. Μια καπιταλιστική τεχνολογία που

στόχευε ηγεμονικά  στον αυστηρό κοινωνικό έλεγχο επί των μοντέρνων

υποκειμένων και περνούσε μέσα από την συμμόρφωση στο θεσμό της

οικογένειας και μέσα από τον έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας και των

γυναικείων σωμάτων. Πειθαρχία λοιπόν του σώματος και ρύθμιση του

πληθυσμού είναι οι δυο άξονες στους οποίους οργανώνεται η εξουσία επί της

ζωής. Η πειθαρχία μπορεί να εκπορεύεται από τα σχολεία, την εκκλησία, το

στρατό, την αστυνομία και γενικά από τις κοινωνικές συμβάσεις που έχουν

στήσει το δικό τους δίχτυ μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ο άνθρωπος.

Αυτή η πειθαρχία συγκροτεί τους κοινωνικούς εξαναγκασμούς.16

14. Michel Foucault, Ιστορία της σεξουαλικότητας, βιοπολιτική 1ος τόμος,

μτφ Μπεμπέτσος Τάσος, εκδόσεις : πλέθρον, Αθήνα, 2011: 158

15. Michel Foucault, ό.π.,159,161

16. Michel Foucault, ό.π.,162,163
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Είναι γνωστό ότι η βιοεξουσία είναι συμπίλημα καπιταλιστικών

τεχνολογιών. Ο καπιταλισμός μαζί με το πολιτικό μόρφωμα έθνους/κράτους,

μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις ελέγχει τους μηχανισμούς παραγωγής, αλλά

και τα πληθυσμιακά φαινόμενα. Οι τεχνικές εξουσίας ήταν διάχυτες σε όλα τα

κοινωνικά στρώματα και χρησιμοποιήθηκαν από διαφορετικούς θεσμούς

όπως οικογένεια, σχολεία, εκκλησία, συλλόγους και έτσι διασφαλιζόταν η

κυριαρχία αλλά και η ηγεμονία της. Αργότερα βέβαια τον 18ο αιώνα η εξουσία

επιδρά στο σώμα, με κύριο μέλημα τον έλεγχο της ζωής παρά απειλώντας με

θάνατο. Ο άνθρωπος κατανέμεται σε ένα «πεδίο αξίας και χρησιμότητας». Ο

σκοπός της εξουσίας είναι να θέτει ιεραρχήσεις, να κατανοεί ποσοτικά μεγέθη

ή καταστάσεις και να βγάζει συμπεράσματα αξιολογικά. Διάφορες δυνάμεις

αντίστασης αναπτύχθηκαν σ’ αυτού του είδους την εξουσία και στηρίχθηκαν σ’

αυτό που η ίδια η βιοπολιτική καταλήγει εντέλει να ελέγχει ή θέλει να ελέγξει

«την ζωή και τον άνθρωπο ως έμβιο».17

Η ζωή είναι μια θεμελιώδης ανάγκη, μια εκπλήρωση των δυνατοτήτων

του ανθρώπου. Είναι μια συνεχής πάλη που στρέφεται κατά του οικονομικο-

πολιτικού συστήματος που έχει στόχο να την ελέγξει. Σε όλες αυτές τις

συμβάσεις που έχει στήσει η εξουσία, η αντίσταση είναι η απάντηση, με στόχο

το δικαίωμα στο σώμα, στην ζωή, στην ευτυχία, στην ικανοποίηση κάθε

ανάγκης, πέρα από κάθε σύμβαση που πιέζει. Το υποκείμενο μπροστά ή

εντός μιας εξουσίας που συνιστά νόμο, υπόκειται, είναι αυτό που υπακούει.

Στις μορφές εξουσίας και στις βαθμίδες της, είναι αυτό που αναγκάζεται σε

γενική μορφή υποταγής και υποτάσσεται ευκολότερα αν η εξουσία αποκρύψει

ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού της. Από την μια λοιπόν είναι η εξουσία κι

από την άλλη το υπάκουο υποκείμενο.18

Ο έλεγχος στο σώμα των γυναικών έγινε με στόχο την σωτηρία της

κοινωνίας, την υγεία της μελλοντικής γενιάς και την σταθερότητα του θεσμού

της οικογένειας που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εξουσίας. Έτσι

επίσης επιτυγχάνεται ο έλεγχος των γεννήσεων και η εξουσία αποκτά

ρυθμιστικό χαρακτήρα. Η εξουσία στόχευσε στο αίμα καθιερώνοντάς το ως

θεμελιώδη αξία και διατηρώντας την διαφοροποίηση «σε κατηγορίες και

κάστες». Η εξουσία με μηχανισμούς ελέγχει το σώμα, την ζωή και ότι την
17. Michel Foucault, ό.π.,164,166,167

18. Michel Foucault, ό.π.,169
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πολλαπλασιάζει, την ευρωστία, την ικανότητα του σώματος για κυριαρχία,

ενώ η σεξουαλικότητα ξεφεύγει από την ύπαρξη ως σύμβολο και τοποθετείται

ως στόχος αλλά και ως αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση η σεξουαλικότητα

οφείλει να μένει ερεθισμένη και φοβισμένη.19

Οι συγγραφείς στα διηγήματα που επιλέξαμε σχολιάζουν και

διαπραγματεύονται την κοινωνική αδικία, τις ανισότητες, τις συντηρητικές

ιδεολογίες  της εκκλησίας, τις ηγεμονίες των πατριαρχικών οικογενειών στο

κρίσιμο πέρασμα στον 20ο αιώνα. Η εξουσία που εκπορεύεται από τον νόμο,

τους θεσμούς, το κράτος, το σχολείο, συμπιέζει τον λαό και τον καθοδηγεί έτσι

ώστε η επιτέλεση του απλού κόσμου να περιορίζεται καθαρά στις επιλογές

της εξουσίας. Η εξουσία λοιπόν, ως λόγος ελέγχου του πεδίου δράσης του

Άλλου, γίνεται αντικείμενο διερεύνησης στα κείμενα των ΕΠ και ΑΠ.

19. Michel Foucault, ό.π.,171,172
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Το διήγημα ως εθνογραφία

Η εργασία μας αναφέρεται σε συγκεκριμένα διηγήματα του Ε.Π. και του Α.Π.

τα οποία θα τα δούμε συγχρόνως ως λογοτεχνικά και ως εθνογραφικά

κείμενα. Η εξέταση του διηγήματος  ως εθνογραφικού κειμένου ξεκινά  και

από προσωπικό ενδιαφέρον. Προσπάθησα να  συγκεράσω πειραματικά  την

ιδιότητα  του πεζογράφου και του εκπαιδευόμενου ανθρωπολόγου. Υπό

αυτήν την ιδιότητα  ως εμπειρία θα πρέπει να σταθούμε στη σημασία της

επιλογής του διηγήματος ως είδος. Γιατί να επιλέξουμε διηγήματα; Είναι μια

ερώτηση που αυτοδίκαια κανείς μπορεί να θέσει. Πως μπορούν τα κείμενα

των διηγημάτων να βοηθήσουν συμπληρωματικά στην ανθρωπολογική

κριτική κατανόηση; Θα παραθέσουμε στοιχεία του διηγήματος έτσι ώστε να

γίνει κατανοητή η συσχέτιση με μια πρωτογενή επιτόπια έρευνα την οποία

κάνει ο λογοτέχνης και θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε κείνα τα στοιχεία

του διηγήματος που μπορούμε παραγωγικά να αξιοποιήσουμε στην

εθνογραφία.

Κατά πρώτον ο διηγηματογράφος γράφει πάντα για πράγματα που

γνωρίζει πολύ καλά κι αυτό είναι δομικό στοιχείο του διηγήματος. Όταν λοιπόν

ο λογοτέχνης γράφει διήγημα, έχει συγχρόνως κριτική ματιά, αλλά και

αναστοχαστική σκέψη γι αυτά που παρατηρεί γύρω του. Σ’ αυτή την

περίπτωση το γραπτό αποτέλεσμα, εκτός από ενδιαφέρον λογοτέχνημα

μοιάζει πολύ και με εθνογραφικό εγχείρημα. Παράλληλα, καθώς ο

συγγραφέας γράφει με γνώση που προέρχεται από την νοητική και όχι

συναισθηματική εμπλοκή μοιάζει να συνομιλεί με τους τρόπους που

σχεδιάζεται κατ’ αρχήν η επιτόπια έρευνα. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει

ότι τα διηγήματα έχουν γίνει ένας χώρος πολιτιστικών διαδικασιών αλλά και

προτύπων, ένας χώρος άντλησης εθνογραφικών στοιχείων.20

Μέσα απ αυτά τα κείμενα μπορεί ιδιαίτερα ο ανθρωπολόγος, αλλά και

ο ψαγμένος αναγνώστης, να αναστοχαστεί τις συμβάσεις που ο ίδιος

κατασκεύασε ως ιστό, ο οποίος ιστός τον εμποδίζει να προχωρήσει σωματικά

και νοητικά παραπέρα. Δεν έχει μελετηθεί κατά πόσο τα διηγήματα

επηρέασαν την συνείδηση όλων των εμπλεκόμενων, αλλά σίγουρα

επηρέασαν. Έτσι δεν ξέρουμε πως να ερμηνεύσουμε αυτό που ο Mike Fisher
20. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 110
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αναφέρει ως «περισπασμό», (distraction), δηλαδή την ενσωμάτωση των

πληροφοριών που περνούν στον άνθρωπο μέσα από την μέθοδο της

«ενστάλαξης».*21

Μετά από σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια, από την γέννηση του

διηγήματος, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλά στοιχεία που έχουν

οικειοποιηθεί από τις κοινωνίες, που έγιναν ακόμα και νόμοι. Η περίπτωση

του Α.Π. στο «Χωρίς στεφάνι» είναι ενδεικτική. Στο διήγημα ο συγγραφέας

διαπραγματεύεται τον πολιτικό γάμο, που τόσο καθαρά περιέγραφε τότε, και

έγινε νόμος πολύ αργότερα. Η λογοτεχνία γενικά έχει την δυνατότητα να μας

φωτίσει, να μας ανοίξει δρόμους, να μας κάνει να στοχαστούμε, γιατί

παρουσιάζει εικόνες και καταστάσεις οι οποίες μας κρατούν σε εγρήγορση και

μας οδηγούν σε σκέψεις, έξω από την αισθητική απόλαυση που πρέπει να

μας προσφέρει. Τα διηγήματα συμβάλλουν και στην μελέτη και την γνώση των

φύλων αν αναλογιστούμε ιδιαίτερα τα διηγήματα του Γ. Βιζυηνού αλλά και ο

Παπαδιαμάντης που ερευνούμε, οι οποίοι «παίζουν» με την κατασκευή των

φύλων. Έτσι το διήγημα μπορεί τελικά να αποτελέσει ένα εργαλείο

εθνογραφικής καταγραφής, ως μητρώο δεδομένων ως πολιτιστικό μέσο

ανάλυσης αλλά και ως διαπραγματευτικό μέσο ανάμεσα στο τοπικό και στο

γενικό ή ίσως αν τα κείμενα περάσουν τα σύνορα και στο παγκόσμιο. Το

διήγημα είναι ο κατ εξοχήν εκπρόσωπος της λογοτεχνίας στην επαρχία, και το

ενδιαφέρον του είδους είναι να περιγράψει τις πτυχές της ζωής που

παρέμειναν αμόλυντες από έξωθεν επιδράσεις.22

Τα κείμενα των διηγημάτων βασίζονται συνήθως σε πραγματικά

γεγονότα, ενώ ο διηγηματογράφος αποκαλύπτει περιστατικά, ζώντας μέσα

στις ίδιες κοινωνίες και τις περιγράφει, λειτουργώντας ως εθνογράφος. Απ

αυτή την άποψη, έχουμε μια ρεαλιστική απεικόνιση μιας κοινωνίας.

21. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ό. π. 110

22. Αστέρης Ν. Μαυρουδής, το διήγημα, χρηστική εισαγωγή, εκδόσεις:

Ενδυμίων, Αθήνα, 2014:30 και Beaton R., (1996), Εισαγωγή στη

νεότερη ελληνική λογοτεχνία, εκδόσεις Νεφέλη Αθήνα 1996:102,103

*Ενστάλαξη: εδώ χρησιμοποιείται ως ο αγγλικός όρος “inculcation” που σημαίνει:

εγχάραξη στο νου, αποτύπωση, εμφύσηση, κατήχηση, ορμήνεια).
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Με δεδομένο ότι το διήγημα πάντα κινείται με όχημα τον ρεαλισμό και

τον νατουραλισμό, υπήρξε η ανάγκη της αναπαράστασης του αληθοφανούς

και του πραγματικού, οπότε έχουμε συνοδοιπορία με τον εθνογραφικό

ρεαλισμό.23

Μπορούμε να δούμε και άλλα δομικά στοιχεία του διηγήματος, που θα

μας βοηθήσουν να εξάγουμε ευκολότερα τα συμπεράσματά μας. Αυτό θα το

κάνουμε θέτοντας το απλοϊκό ερώτημα, τι είναι διήγημα; Το σύγχρονο

διήγημα είναι γέννημα του περιοδικού τύπου και κάνει ουσιαστική την

εμφάνισή του τον 19ο αιώνα. Είναι εξαιρετικά δύσκολος ο ορισμός του αν

λάβει κανείς υπόψη του όλα τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά που

απέκτησε σε όλες τις εποχές και τις χώρες που το καλλιέργησαν. Είναι

ενδεικτικό ότι μόλις το 1933 προσδιορίστηκε ο όρος «διήγημα».24

Αγγλοσαξονικές απόπειρες το ορίζουν ως προς την έκταση και

θεωρούν ότι διήγημα είναι ένα πεζογράφημα, μια αφήγηση πεντακοσίων ως

τριάντα χιλιάδων λέξεων ή αντίστοιχα έως 70 σελίδες. Όμως όλες οι λοιπές

προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η συντομία δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο

για την ένταξη σε λογοτεχνικό είδος. Το διήγημα είναι κάτι περισσότερο από

ένα σύντομο μυθοπλαστικό έργο ή ένα ευσύνοπτο πεζογράφημα -short

fiction. 25

Ένας από τους σημαντικότερους μέχρι σήμερα διηγηματογράφους, ο

Edgar Allan Poe δεν έλαβε υπόψη μόνο την έκταση μα και το περιεχόμενο.

Είναι χαρακτηριστική η έκφραση του Poe ότι ένα διήγημα θα πρέπει να

μπορεί να «διαβαστεί σε μία καθισιά» και προσθέτει ότι η διάρκεια ανάγνωσής

του οφείλει να επιτυγχάνει την επιδιωκόμενη επίδραση, επομένως ο Poe

μιλάει για την ολότητα της σύνθεσης.26

23. Μουλλάς Π., Γ.Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά διηγήματα, Εστία, Αθήνα,
2006: λδ

24. Reid I., Το διήγημα, Η γλώσσα της κριτικής, Ερμής, Αθήνα, 1982:9

25. Πολίτου- Μαρμαρινού Ε., Ντενίση Σ., Tο διήγημα στην ελληνική και στις
ξένες λογοτεχνίες, Θεωρία-Γραφή-Πρόσληψη, Gutenberg, Αθήνα,
2009:11

26. Poe E. A., το κοράκι και η φιλοσοφία της σύνθεσης, εισαγωγή
μετάφραση: Τζίνα Πολίτη, Άγρας, Αθήνα, 2000:36
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Για το διήγημα συναντούμε έναν σημαντικό αριθμό μελετών, κύρια

Αγγλοσαξονικών, οι οποίες όμως είναι απείρως λιγότερες από τις ανάλογες

μελέτες για το μυθιστόρημα. Στην Ελλάδα ενδιαφέρουσες ειδικές μελέτες

πάνω στο διήγημα κατατέθηκαν μετά το 1990, στα πλαίσια μιας προσπάθειας

ενός νέου στοχασμού και μιας καινούργιας προσέγγισης και οπτικής για τα

σύντομα μυθοπλαστικά πεζογραφήματα. Εκπονήθηκαν διάφορα ερευνητικά

προγράμματα, δημοσιεύτηκαν βιβλιογραφικές καταγραφές, κατάλογοι

εκδόσεων, ανθολογίες πεζογραφημάτων και άρθρα, από τα οποία άλλα μεν

αμφισβητούν τις μέχρι σήμερα κρατούσες αντιλήψεις και άλλα φωτίζουν και

συμπλέουν με τις  παλιότερες εκτιμήσεις  με θέμα «την θεωρία, την κριτική, τη

μεταφραστική και δημιουργική πλευρά του». Ήταν επόμενο να ανοίξει μία

φιλολογική συζήτηση, στα όρια της διαμάχης, με αποτέλεσμα την

αναζωπύρωση του κριτικού ενδιαφέροντος για το διήγημα. Η μεγάλη

συμμετοχή στο ειδικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Γενικής και

Συγκριτικής Γραμματολογίας, απέδειξε πως το διήγημα ως είδος και η

αναγνωστική του ανταπόκριση παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρο.27

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το διήγημα αποτελεί για τους

ανθρωπολόγους ένα όχημα γνώσης, αλλά και στοχασμού της

μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Άλλωστε τα διηγήματα αυτά γράφτηκαν από

λογοτέχνες που μιλούν για τον δικό τους πολιτισμό, πραγματεύονται ζητήματα

πολιτισμού και κοινωνικά θέματα, επικεντρώνονται σε συμβάσεις που

λειτουργούν ως περίφραξη και πρέπει να τα αλλάξουν. Επίσης προσπαθούν

να κάνουν κριτική αλλά και να ερμηνεύσουν. Το διήγημα του 19ου αρχές 20ού

αιώνα αναζητά την «ψυχή του λαού»  μέσα από την κοινωνία της επαρχίας

ενώ αργότερα επεκτάθηκε και στην αστική ζωή. Η αστική ζωή έχει μολύνει τις

ψυχές και η αναζήτηση γίνεται στην ύπαιθρο χώρα, σε απλούς ανθρώπους.

Παραφράζοντας τον Pierre Bourdieu στο πόνημά του «Για την τηλεόραση»

τονίζουμε ότι και οι διηγηματογράφοι έχουν πλήρη συναίσθηση των ευθυνών

τους στην έκθεση της κοινωνίας, την οποία περιγράφουν, την κριτικάρουν,

αλλά και εκθέτουν τους στοχασμούς τους, ενώ συγχρόνως πολιτικοποιούν

τους αναγνώστες και τους κινητοποιούν.28

27. Ε. Πολίτου- Μαρμαρινού, Σ. Ντενίση, ό. π., 12,13

28. Pierre Bourdieu, Για την τηλεόραση, Παττάκης, Αθήνα, 1998: 127
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Περιεχόμενο του διηγήματος

Ποιο όμως είναι το περιεχόμενο του διηγήματος; Αυτή η απάντηση θα μας

φωτίσει και θα μας εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις να κριτικάρουμε

ακόμα και λογοτεχνικά τους δημιουργούς με τους οποίους θα ασχοληθούμε.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει πολλές και διαφορετικές μελέτες διαπιστώνουν

και αναδεικνύουν τη δυσκολία, αν όχι την αδυναμία ενός ορισμού. Οι ιστορικές

συγκυρίες, οι οποίες επιζητούσαν την αποτύπωση της «ψυχής», επέβαλαν

ένα λογοτεχνικό είδος και καθόρισαν τη μορφή, το περιεχόμενο και τις

λειτουργίες του.29

Το διήγημα παρουσιάζει τη διαφορά με άλλα είδη στο ότι δεν

αποβλέπει να αφηγηθεί τη ζωή ως ολότητα. Περιστρέφεται γύρω από μια

περιπέτεια, την ανάλυση ενός αισθήματος. Είναι ένα είδος που οδηγεί στον

μονοκεντρισμό και στη μερικότητα. Ενέχει το στοιχείο της αφαίρεσης,

επικεντρώνεται σε ειδικές πρακτικές, συναισθήματα και δράση, ελλειπτικών

επεισοδίων, που όμως είναι αποκαλυπτικά του Όλου. Γνωστό είναι ότι και ο

εθνογράφος σε αυτά επικεντρώνει την προσοχή του για να συνθέσει το παζλ

της αφήγησής του, η οποία πάντα θα  είναι αποσπασματική, θα αγγίζει στην

επεξεργασία του το διήγημα κι αυτό με την σειρά του στην επεξεργασία της

ποίησης. Λέει σχετικά ο Poe: «η λαθεμένη λέξη, μια παράγραφος άσχημα

τοποθετημένη, μια ανεπαρκής φράση ή μια βολική εξήγηση, ανοίγουν ολέθρια

ρήγματα σ’ αυτό το είδος της γραφής, που βρίσκεται πολύ κοντά στην ποίηση.

Πρέπει να υποστηριχτεί ολοσχερώς».30

Βασικό στοιχείο του διηγήματος αποτελεί και η πλοκή του. Η

αριστοτελική άποψη για αρχή μέση και τέλος ενυπάρχει στο διήγημα, αλλά

δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα. Εκείνο όμως που παραμένει ζητούμενο

είναι η συμμετρία του, όπως και ο Poe, αλλά και ο Somerset Maugham

υποστηρίζουν.31

Το σύγχρονο διήγημα έχει λιγοστούς χαρακτήρες στην αφήγησή του

και σύντομη έκταση, ενώ ασχολείται με την καθημερινότητα. Να λοιπόν άλλο

ένα κοινό στοιχείο με την εθνογραφία η οποία αναζητά τετριμμένα,
29. Π. Μουλλάς, ό.π., μγ

30. Ian Reid, ό.π., 79

31. Ian Reid, ό.π., 85
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επαναλαμβανόμενες συνήθειες και έξεις δηλαδή την ποιητική της

καθημερινότητας. Επίσης το διήγημα δεν σε εισαγάγει σε νέους κόσμους και

δεν έχει επαναλήψεις. Υπάρχει ένταση, ρυθμός και ενότητα. Μπορεί επίσης

να λειτουργήσει συμβολικά όπως και η ποίηση. Λέει σχετικά ο κριτικός Allan

Pasco*, «Η αναγκαιότητα του να παραμείνουν σε έναν περιορισμένο χώρο

οδηγεί τους διηγηματογράφους να εκμεταλλευτούν πλήρως τη γλώσσα …το

αποτέλεσμα είναι μια αισθητή ένταση». Παραφράζοντας τον Τσέχωφ

μπορούμε να πούμε: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε ένα διήγημα «Αν στην αρχή

γράψεις ότι μια καραμπίνα κρέμεται από έναν τοίχο, μέχρι το τέλος πρέπει να

έχει εκπυρσοκροτήσει».32

Στο διήγημα δεν πρέπει να αναζητούμε ξεκάθαρο τέλος ή κάθαρση. Το

ίδιο κάνει και η εθνογραφία η οποία αιχμαλωτίζει τη στιγμή αλλά δεν ερμηνεύει

από τα πάνω, αφήνοντας τα δεδομένα σε απορία. Ο  Ernest Hemingway

μιλάει για την αφαίρεση στο διήγημα λέγοντας ότι αν αφαιρέσεις τα σωστά

στοιχεία το διήγημα αποκτά διαχρονική αξία.33

Τελειώνοντας την μικρή ανασκόπηση για το διήγημα, παραθέτουμε την

άποψη του Ισπανόφωνου Φερνάντο Ιγουασάκι από το Περού, ο οποίος

παρομοιάζοντας τα πεζογραφήματα με φαγητό μας λέει: «[…] το μυθιστόρημα

μπορεί να είναι με το αιματάκι του, αλλά το διήγημα πρέπει να είναι

καλοψημένο. Το μυθιστόρημα πάντα παχαίνει, αλλά το διήγημα έχει ακριβώς

τις θερμίδες που χρειάζονται. Το μυθιστόρημα, αφού το ανοίξεις, διατηρείται

μια χαρά στο ψυγείο, το διήγημα όμως πρέπει να καταναλωθεί αμέσως. Το

μυθιστόρημα έχει συντηρητικά, το διήγημα είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Το

μυθιστόρημα δεν παθαίνει τίποτα αν το ξαναζεστάνεις, αντίθετα το διήγημα,

παραφράζοντας την ταινία, «το τηγανίζεις μονάχα μια φορά». Το μυθιστόρημα

είναι βαρύ φαγητό που φέρνει καούρες, το διήγημα κρύο πιάτο ζαρζαβατικής

πολυπραγμοσύνης. Το μυθιστόρημα σε χορταίνει, το διήγημα σου ανοίγει την

όρεξη». Είναι μια τέλεια μεταφορά που ταιριάζει γάντι και στην εθνογραφική

περιέργεια.

32. Καλογρούλης Κ, Η εξέλιξη του διηγήματος, Μικρή Άρκτος, Αθήνα,

2011:23,27

33. Κ. Καλογρούλης, ό.π., 28

*Allan H. Pasco: “The short story: the short of it”, Style, 22/9/1993
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Βιογραφία Ελίν Πελίν

Ο Ελίν Πελίν 1877-1949 γεννήθηκε σε μια μεγάλη οικογένεια στο χωριό

Bailovo κοντά στη Σόφια. Το όνομά του ήταν Dimitar Ivanov Stoyanov,(

Димитър Иванов Стоянов ), θεωρείται ο καλύτερος υμνητής της ζωής στο

βουλγαρικό χωριό και γι αυτό το λόγο τον επιλέξαμε ως εν δυνάμει

εθνογράφο. Ο ίδιος διάλεξε το Πελίν που σημαίνει αψέντι δηλαδή απόσταγμα.

Ίσως γιατί διαισθάνθηκε ότι θα είναι ουσιαστικός και στοχευμένος όπως και το

απόσταγμα. Είναι συγγραφέας που μεγάλωσε με τις επαναστατικές διαθέσεις

που επικρατούσαν στα 1890 και στις αρχές του 20ού αιώνα. Από τα δεκατρία

του και έως τα δεκαοκτώ περιπλανήθηκε στην Βουλγαρία αλλάζοντας σχολεία

πότε στην Ζλάτιτσα, πότε στο Παναγκιούριστε και πότε Σόφια ή Σλίβεν. Δεν

τέλειωσε ποτέ το γυμνάσιο αλλά έκαμνε τον δάσκαλο αλλάζοντας τόπους ενώ

συγχρόνως έγραφε.

Τα έργα του, μικρά διηγήματα, είναι απεικόνιση μιας ζωής στο χωριό,

απεικόνιση ενός τοπίου με τον κόσμο που το κατοικεί. Καταγράφει τον

ανθρώπινο πόνο των φτωχών και ασήμαντων ανθρώπων και φανερώνει τα

αισθήματά των, μέσα από αστειολογίες, διαμαρτυρίες μα περισσότερο

ανθρωπιά. Μέσα από μια σοβαρή πρόζα πηγάζει μια δύναμη και φαίνεται η

σοφία του λαού, μέσα από την πολύ καλή επιτόπια παρατήρησή του. Μέσα

από το χιούμορ του πηγάζει συμπάθεια για τον ανθρώπινο πόνο αλλά

συγχρόνως κάνει κριτική στην αδικία και την φτώχεια που είναι υπεύθυνες για

τον εξοβελισμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Θίγει επίσης την κοινωνική

ανισότητα και θέματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από ανθρώπους που

γνώρισε καλά. 34

34. Ζάρεφ Π., Ιστορία της Βουλγάρικης Λογοτεχνίας, Δωδώνη, Αθήνα,

2015:116
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Λογοτεχνικά ρεύματα

Η Βουλγαρική λογοτεχνία ταλαντευόταν ανάμεσα στην πόλη και το

χωριό και μόνο το 1890 είδε το χωριό.35 Ο Ελίν Πελίν γνώρισε και τους δυο

χώρους, έζησε και στο χωριό και στην πόλη, συναναστράφηκε με απλούς

χωρικούς αλλά και με τον διάδοχο Μπόρις τον τρίτο, αλλά διάλεξε το χώρο

της αγροτικής ζωής. Τα έργα του Πελίν παρουσιάζουν έναν πανανθρώπινο

χαρακτήρα που τον αναζητά μέσα στην καθημερινή ζωή ενώ συγχρόνως

ψάχνει το ασυνήθιστο και μ’ αυτό οικοδομεί χαρακτήρες. Στα διηγήματά του

παραλείπει την σκληρότητα των γεγονότων και τα παρουσιάζει με την

ιμπρεσιονιστική αφηγηματική δύναμη, μέσα από συναισθηματικές φορτίσεις.

Πολλές φορές είναι ο παντογνώστης αφηγητής και αφηγείται σε τρίτο

πρόσωπο και άλλες μέσα από εσωτερική εστίαση, αφηγείται σε πρώτο

πρόσωπο διότι είναι ο πρωταγωνιστής ή τουλάχιστον είναι παρών σ’ αυτά

που συμβαίνουν, «Νεράιδα» (1912), αλλά και «Ανκελίνκα», «Το γέρικο βόδι»,

«Απόλαυση», «Αμαρτία».

Ο Ελίν Πελίν γεννήθηκε το 1877. Μόλις έχει πεθάνει ο λογοτέχνης

Μπότεφ το 1876 αφήνοντας γερή παρακαταθήκη. Ο Μπότεφ είναι αυτός που

πρώτος απελευθερώνεται από την συναισθηματική σκέψη των ρομαντικών,

που δεν αφήνει θέση για συναισθηματικά βιώματα και απορρίπτει τον

παθητικό ρεμβασμό. Η εποχή του Μπότεφ (1848-1876), είναι γεμάτη με

πρωτότυπη δημιουργία αλλά και μεταφραστική δραστηριότητα.36

Την εποχή αυτή αναπτύσσεται ο περιοδικός τύπος ενώ το πρώτο

περιοδικό «Αγάπη στο Λόγο», του Φώτεινωφ έχει εκδοθεί το 1842 και η

πρώτη εφημερίδα του Μπάγκαρωφ το 1846, «Βουλγάρικος αετός». Ο τύπος

συνέβαλε ουσιαστικά στην γνωριμία με την καθημερινότητα της Βουλγαρίας,

αυξήθηκε το ενδιαφέρον για το λαϊκό τραγούδι, το οποίο εξεδόθη σε περιοδικά

αλλά και σε ξεχωριστές συλλογές, ενώ την ίδια εποχή έχουμε την έκδοση του

έπους, «ο χαϊντούκος Σίντερ και ο μαύρος αράπης», που είναι αφήγηση

λαϊκής παράδοσης, (1868) δείγμα της προσήλωσης των λογοτεχνών στις

λαϊκές αφηγήσεις. Οι Βούλγαροι λογοτέχνες αφουγκράζονται Ρώσους,

35. Π. Ζάρεφ, ό.π., 26

36. Π. Ζάρεφ, ό.π., 16
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Γερμανούς και Γάλλους λογοτέχνες αναζητώντας βιώματα συγγενικά, ενώ

επηρεάζονται στη δημιουργία νέων ειδών όπως διήγημα και νουβέλα

στα1860.37

Στην συνέχεια κυριαρχεί ο Καραβέλωφ ο οποίος εγκολπώνεται

δημιουργικές κατευθύνσεις και θεωρείται θεμελιωτής του κριτικού ρεαλισμού.

Ο ρεαλισμός παρουσιάζεται ιδανικός για να αναπλάσει την πραγματικότητα

ενώ υπάρχει μια τάση προς την σάτιρα. Η λογοτεχνική έκφραση δομείται μέσα

από την συνάντηση του ρομαντισμού με τον ρεαλισμό. Παράλληλα με τα

ρεύματα αναπτύσσονται και τα λογοτεχνικά είδη, ενώ τις πρώτες θέσεις

κατέχουν οι λυρικές εξομολογήσεις σε συνδυασμό με μια αγωνιστική

επαναστατική συνείδηση. Ακολουθούν τα σατυρικά που έχουν  στόχο τους

αδρανείς πληθυσμούς και είναι αφηγήσεις, επιγράμματα και χιουμοριστικά

τραγούδια. Τέλος σε μεγαλύτερη έκταση παρουσιάζονται δημιουργίες επών

και νουβελών. Όλα αυτά τα είδη συνυπάρχουν με έναν πλήθος από μικρά

πεζά που δημιούργησαν λογοτέχνες για να περιγράψουν αλλά συγχρόνως να

συγκρουστούν με την πραγματικότητα και το κατεστημένο. Είναι η εποχή που

τελειώνει η μεσαιωνική παράδοση και η λαογραφία προτείνει όχι την

θεματολογία αλλά το είδος. Τα πρώτα διηγήματα που παρουσιάζονται στην

Βουλγάρικη λογοτεχνία αποτελούνταν συνήθως από δύο μέρη ήτοι την

λεπτομερή περιγραφή που άγγιζε την νατουραλιστική προσέγγιση και τον

διάλογο. Με την ανάπτυξη της λογοτεχνίας γεννιέται η λογοτεχνική κριτική η

οποία «με τους εκπροσώπους της βιάζεται να περιπαίξει εκείνο που δεν

σέβεται και έτσι η κριτική τους δεν αρχίζει με επικύρωση, δεν να ενθαρρύνει

καυτηριάζει».38

Μετά την απελευθέρωση το 1880 τα έργα ανατρέχουν στο παρελθόν,

αλλά η σκέψη γέρνει προς το καινούργιο. Το 1890 είναι καμπή γιατί

παρουσιάζονται ολοκληρωμένα τα είδη. Παρουσιάζεται επίσης μίξη ειδών

όπως νουβέλας και μυθιστορήματος ενώ στην τελειότητα φτάνει το

χρονογράφημα.39

37. Π. Ζάρεφ, ό.π.,17

38. Π. Ζάρεφ, ό.π.,19,20

39. Π. Ζάρεφ, ό.π.,25
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Στην νέα αυτή ατμόσφαιρα παρουσιάζονται σύγχρονα ρεύματα όπως

αυτό των ναρόντνικων*, ενώ οι λογοτέχνες ανακαλύπτουν το χωριό. Η

λογοτεχνία είδε το χωριό μέσα από τα διηγήματα του Βλάικωφ, του

Γκεοργκίεφ, του Στρασιμίρωφ και του Ελίν Πελίν.40

Το ρεύμα του κριτικού ρεαλισμού κυριαρχεί. Μέσα σ’ αυτό κινείται και ο

Αλέκο Κωσταντίνωφ ενώ όλοι οι λογοτέχνες αυτή την εποχή είναι υπό την

επίδραση του νέου κοινωνικού ρεύματος του σοσιαλισμού. Οι λογοτέχνες

ενδύονται πότε τον μανδύα του ναρόντνικου, με στόχευση στο λαό και άλλοτε

τον μανδύα του επιστημονικοταξικού χαρακτήρα.41 Στις συνεχείς αναζητήσεις

μπαίνει και το φύλο και συγκεκριμένα η γυναίκα, της οποίας η ειδυλλιακή

μορφή στην πορεία μεταλλάσσεται στα διηγήματα του Βλάικωφ του

Στρασιμίρωφ αλλά και του Ελίν Πελίν.42

40. Π. Ζάρεφ, ό.π.,26,27

41. Π. Ζάρεφ, ό.π.,27

42. Π. Ζάρεφ, ό.π.,38

*Οι Ναρόντνικοι (Ρωσικά: народники) ήταν ένα κίνημα κοινωνικής συνείδησης της

Ρωσικής μεσαίας τάξης στις δεκαετίες του 1860 και 1870, κάποιοι απ’ τους οποίους

ενεπλάκησαν στην επαναστατική κίνηση κατά του Τσαρισμού. Η ιδεολογία τους ήταν

γνωστή σαν Ναροντνιτσέστβο, από το ρωσικό народ-ναρόντ (λαός, λαϊκός), κι έτσι

συχνά μεταφράζεται σαν “λαϊκισμός”. Ένα ευρέως διαδεδομένο σύνθημα ανάμεσα

στους Ναρόντνικους ήταν “πορεία στον λαό”.
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Πελίν  κατά Ζάρεφ

Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του ιστορικού της βουλγαρικής λογοτεχνίας

Παντελέι Ζάρεφ για τον Πελίν στην ανθολογία του για την Βουλγάρικη

πεζογραφία και γι αυτό παραθέτουμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι

συμπληρωματικά για να αιτιολογήσουμε την παρομοίωση του Ε.Π. με

εθνογράφο της εποχής του.

Τα δημιουργήματα του Ε.Π. έχουν αρχή μέση και τέλος, δηλαδή μια

αφηγηματική ολότητα. Ο ίδιος χειρίζεται άριστα τα θέματα των κοινωνικών

συγκρούσεων και γίνεται εύκολα κατανοητός. Στα πρώτα του έργα ο Πελίν

παρουσιάζει το χωριό ως καταληστευόμενο από την πόλη και τους

εκπροσώπους της. Εκπρόσωποι της πόλης είναι οι πρόεδροι, οι τοκογλύφοι,

οι μπακάληδες, οι κληρικοί. Αυτός, πιέζει για μια καλύτερη ζωή της αγροτιάς

και των ανθρώπων που μοχθούν. Θυμάται το σπίτι του στο χωριό όπου για

πρώτη φορά άκουσε τα παραδοσιακά βουλγάρικα τραγούδια που

εμπεριέχουν τις ομορφότερες λέξεις και περιγράφει τον Βούλγαρο με μια

καρδιά γεμάτη αρετές και προθυμία. Συχνά, λέει, ότι συναντάς στο δρόμο

απλούς ανθρώπους και αγράμματους που έχουν μεγαλύτερο πνευματισμό,

δυνατότερη νόηση και πιο ευγενικά αισθήματα από αυτούς που θέλουν να τον

ηγεμονεύουν. Υπάρχει μια σαφής αντίστιξη πόλης-διαφθοράς/χωριού-

αγνότητας η οποία γίνεται εμφανής με τις ανερχόμενες σοσιαλιστικές ιδέες.

Ασκεί κριτική στο κράτος που δεν κάνει σωστή διανομή του πλούτου με

αποτέλεσμα να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς αξιοπρέπεια. Έχοντας αυτές τις

οδυνηρές εμπειρίες μπήκε στον λογοτεχνικό κύκλο με το διήγημα «Ο

εξυπνάκιας» το οποίο θυμίζει τις περιοδείες του και αναδεικνύει την

περιφρόνησή του στην κατασκευασμένη ηθική και συνείδηση της κρατικής

τάξης και της ελίτ που την πλαισιώνει. Το χιούμορ είναι μόνιμο στοιχείο της

αφήγησής του με μια δόση ειρωνείας για τον αγρότη και την πονηρή του φύση

που την παρουσιάζει ως μοναδικό όπλο και αντίσταση στην εξουσία. Στοχεύει

στον εκκλησιαστικό ασκητισμό και ειρωνεύεται την ψεύτικη ηθική των ιερέων.

Άλλωστε η «Φλωρεντιανή νύχτα» που γράφει επ’ ευκαιρία μιας επίσκεψής του

στην Ιταλία μας δείχνει πως ο Πελίν γνωρίζει πολύ καλά για την ζωή των

κληρικών. Η συλλογή «Κάτω από την κληματαριά του μοναστηριού»,

περιγράφει την αυταπάτη της νίκης του θεϊκού έναντι της σάρκας και διεισδύει
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στην ανθρώπινη ψυχή με το «Προπατορικό αμάρτημα». Για τον χριστιανισμό

ισχυρίζεται ότι, το ανθρώπινο βρίσκεται στον ασκητισμό και τον

αυτοπεριορισμό. Ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τα θηριώδη ένστικτά του.

Δεν πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα ένστικτα αυτά είναι ανθρώπινα, που τον

συνδέουν με την φύση του και την ουσία του.

Ο Πελίν ανακαλύπτει την δύναμη του έρωτα και την ανίκητη δύναμη

της σάρκας. Οργισμένος σαρκασμός υπάρχει στο διήγημα «Προφήτης», ο

οποίος παρουσιάζεται ως σύμβολο φανατισμού με μαστίγιο, ενώ κινείται σαν

τυφώνας ανάμεσα στους ανθρώπους. Η φύση τον τιμωρεί ενώ η ζωή

συνεχίζεται με χαρές αλλά και ανθρώπινα πάθη. Είναι μια ανελέητη μάχη

ενάντια στην θρησκοληψία και ένας ύμνος προς την εκκοσμίσκευση.*

*Π. Ζάρεφ, ό.π., 115-124
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Χρονολόγιο

1877 – γεννιέται στις 18 Ιουλίου στο χωριό Μπάϊλοβο, Βουλγαρίας και είναι ο

μικρότερος από τα ένδεκα παιδιά της οικογένειας

1890 – τελειώνει της βασική του εκπαίδευση στο σχολείο του χωριού του

1891-1894 – σπουδάζει στο σχολείο  στην πόλη Ζλατίτσα και στο γυμνάσιο

στη Σόφια το οποίο δεν τελειώνει, του αρέσει το διάβασμα λογοτεχνικών

έργων, διαβάζει βουλγαρική και ρωσική λογοτεχνία

1895-1896 – δάσκαλός στο χωριό  Μπάϊλοβο

1896 – αποτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών και

επιστρέφει στο χωριό του όπου τα επόμενα δύο χρόνια ασχολείται με τη

διδασκαλεία και αρχίζει να γράφει τα πρώτα του διηγήματα

1899 – εγκαθίσταται στη Σόφια όπου αντιμετωπίζει σοβαρά βιοποριστικά και

οικονομικά προβλήματα

1903-1904 –αρχίζει να δουλεύει ως βιβλιοθηκάριος στην Πανεπιστημιακή

βιβλιοθήκη και ταυτόχρονα δημοσιεύει  τα διηγήματα του στο περιοδικό

«Σέλσκα ραζγκοβόρκα», στο οποίο είναι και συντάκτης. Εκδίδει την πρώτη

του συλλογή διηγημάτων

1905 – επισκέπτεται την Ιταλία (Βενετία και Φλωρεντία) μαζί  με τον

σκιτσογράφο Αλεξάνταρ Μποζίνοβ

1906-1907 –βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με τον Π. Γιάβοροβ στο πλαίσιο ενός

εκπαιδευτικού σεμιναρίου βιβλιοθηκονομίας

1910-1916- αρχιφύλακας στα αρχεία της Εθνικής βιβλιοθήκης στη Σόφια

1924-1944 – υπάλληλος στο μουσείο του Ιβάν Βάζοβ στη Σόφια μέχρι την

συνταξιοδότηση του, συμμετέχει ενεργά στη σύνταξη των εφημερίδων

«Μπαλγκαράν» και «Ραζβιγκόρ» και των παιδικών περιοδικών «Βεσελούσκα»

και «Σβετούλκα»

1940 – ανακηρύσσεται  τακτικό μέλος της Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών

και το ίδιο έτος εκλέγεται ως Πρόεδρος της Ένωσης Βουλγάρων Συγγραφέων

1944 – γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας του από τον αναρχοκομουνιστή

Στανισλάβ Βίχροβ, στην οποία αντί αυτόν δολοφονείται ο σατιρικός και

συντάκτης της εφημερίδας «Ραζβιγκόρ», Μπορίς Ρούμενοβ

1949 –πεθαίνει στις 3 Δεκεμβρίου στη Σόφια
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Εργογραφία
1904 – “Razkazi” («Διηγήματα»)

1905 – “Pepel ot cigarite mi” («Στάχτες από τα τσιγάρα μου», ποιήματα)

1908 – “Ot prozoreca” («Από το παράθυρο», διηγήματα)

1909 – “Zlatni lyulki” («Χρυσές κούνιες», ποιήματα για παιδιά)

1911 –“Razkazi” («Διηγήματα»)

1911 –“Geracite” («Οι Γκεράκιδες», νουβέλα)

1917 -19 – “Kitka za yunaka”, “Pizho i Penda”, “Sladkodumna baba” (

«Λουλούδια για το παλικάρι», «Ο Πίζο και η Πέντα», «Γλυκομίλητη γιαγιά»,

παραμύθια για παιδιά)

1922- ”Razkazi” («Διηγήματα»)

1924 –“Svatbata na Chervenushko” («Ο γάμος του Τσερβενούσκο»,

παραμύθια για παιδιά)

1925 – “Car Shishko” («Ο Τσάρος Σίσκος», παραμύθια για παιδιά)

1927 – “Pesnichki” («Τραγουδάκια», ποιήματα για παιδιά)

1928 – “Zemya”, “Cherni rozi” («Χώματα», «Μαύρα τριαντάφυλλα», νουβέλες)

1933 – “Yan Bibiyan na lunata” («Ο Γιάν Μπιπιγάν στο φεγγάρι», παιδικό

μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας)

1936 – “Pod manastirskata loza” («Κάτω από την κληματαριά του

μοναστηριού», διηγήματα)

1937 – “Dyadovata rukavichka” (« Στο γάντι του παππού», παιδικά

παραμύθια)

1940 – “Tri babi” («Τρείς γιαγιάδες», παιδικά παραμύθια)

1944 – “Strashen vulk” («Ο τρομερός λύκος», παιδικά παραμύθια)

1945 – “Antologia” («Ανθολογία», διηγήματα)

1946 – “Izbrani razkazi” («Επιλεγμένα διηγήματα»)

1949 – “Izbrani razkazi” («Επιλεγμένα διηγήματα»)
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Η κωμόπολη Ελίν Πελίν

Το σπίτι-μουσείο του Ελίν Πελίν
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Τοντώρ Μπόρωφ, Ελίν Πελίν, Αλεξάντερ Μπαλαμπάνωφ, Μήτωφ Ιστότσνικ

Πηγή: κρατικό αρχείο

Ο τσάρος Μπόρις ΙΙΙ της Βουλγαρίας και η οικογένειά του και ο στενός του

φίλος Ελίν Πελίν
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Ο Ελίν Πελίν στο χωριό

Η νουβέλα «Οι Γκεράκηδες» γίνονται ταινία
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«Οι Γκεράκηδες» (σκηνή από την ταινία)

Οικογενειακή φωτογραφία, (ο Ελίν είναι κάτω δεξιά)
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«Ψυχοσάββατο» πίνακας του Ζλάτγιο Μπογιαντζίεβ

Εξώφυλλα βιβλίων του  Ελίν Πελίν
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Ανδριάντας του Ελίν Πελίν

Προτομή του Ελίν Πελίν
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Βιογραφικά, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ιδιόχειρο βιογραφικό
(έπειτα από παράκληση τοῦ Γιάννη Βλαχογιάννη)

«Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ τῇ 4ῃ Μαρτίου 1851. Ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν

Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον

Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α´ καὶ Β´ τάξιν. Τῇ Γ´ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἶτα

διέκοψα τὰς σπουδάς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ

1872 ἐπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους

μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ´ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ

1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν ὅπου ἤκουσα κατ᾿ ἐκλογὴν

ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ᾿ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰς ξένας γλώσσας.

Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἅγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους, κι ἐδοκίμαζα νἀ συντάξω

κωμωδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879

ἐδημοσιεύθη ἡ «Μετανάστις» ἔργον μου, εἰς τὸν «Νεολόγον»

Κωνσταντινουπόλεως. Τῷ 1881 ἓν θρησκευτικὸν ποιημάτιον εἰς τὸ περιοδικὸν

«Σωτῆρα». Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθησαν «Οἱ Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» εἰς τὸ «Μὴ
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χάνεσαι». Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς

διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες. Α.Π.»
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Βιογραφικό και η περιπέτεια του ονόματος

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο άγιος των

γραμμάτων αλλά  όχι μόνο, (τα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου τον

αντιμετωπίζουν και ως κοινωνικό συγγραφέα),( η κοινωνική διάσταση του

έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη-Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Βόλος,

Μάιος 1998), γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 3 Μάρτη του 1851. Πατέρας του ήταν

ο ιερέας Αδαμάντιος Εμμανουήλ και μητέρα του η Αγγελική. Καταγόταν από

φτωχή οικογένεια και είχε πέντε αδελφούς. Τέλειωσε το δημοτικό από το 1856

έως το 1860 στην Σκιάθο όπου φέρεται ότι είναι εγγεγραμμένος ως

Αλέξανδρος Παπα Διαμάντης και τις δύο πρώτες τάξεις του ελληνικού

σχολείου στην Σκιάθο,1860-1862, με το όνομα Αλέξανδρος Παπά Αδαμαντίου

και το σχολικό έτος 1865-1866 στο Σχολαρχείο στην Σκόπελο με το όνομα

Αλέξανδρος Αδαμαντίου ιερέως. Εγγράφεται στην πρώτη τάξη του γυμνασίου

στην Χαλκίδα ως Αλέξανδρος Αδαμαντιάδης το 1867-1868, ενώ την επομένη

χρονιά έρχεται σε σύγκρουση με τον καθηγητή των Ιερών (Θρησκευτικών) τον

οποίο τον θεωρεί ανεπαρκή «πλέον του δέοντος αγράμματος» και

εγκαταλείπει. Το 1869 δίνει εξετάσεις και παίρνει αποδεικτικό αποφοίτησης

της δευτέρας τάξης και εγγράφεται στην Τρίτη γυμνασίου στον Πειραιά.

Διακόπτει την φοίτησή του τέλος 1870 και επιστρέφει στην Σκιάθο. Ένα χρόνο

αργότερα επιστρέφει στην Αθήνα με συστατικές επιστολές από τον ηγούμενο

Σκιάθου που απευθύνονται σε πρωθυπουργό κι έναν υπάλληλο του

υπουργείου παιδείας. Ο Παπαδιαμάντης δεν τα αξιοποιεί και καταφεύγει στο

Άγον όρος, φιλοξενείται από τον μοναχό Νήφωνα για μερικούς μήνες «χάριν

προσκυνήσεως». Το απολυτήριο από το γυμνάσιο το πήρε από το Βαρβάκειο

το 1874 στις 16 Σεπτεμβρίου 1874  με βαθμό σχεδόν καλώς, δηλαδή 3 με

άριστα το έξι και με όνομα Αλέξανδρος Παπαδαμαντίου.

Η στόχευσή του είναι να συνεχίσει ή στην Θεολογία ή στη Φιλολογία

αλλά τον κερδίζει η φιλοσοφική Αθηνών, έχοντας συμφοιτητή τον Γ. Βιζυηνό,

αλλά απ όπου δεν πήρε ποτέ το πτυχίο. Ζει προγυμνάζοντας μαθητές, ενώ

μόνος του μαθαίνει Γαλλικά και Αγγλικά. Ο ίδιος γράφει: «Τῷ 1874 ἐνεγράφην

εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουσα κατ᾿ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα

φιλολογικά, κατ᾿ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην μὲ τὰς ξένας γλώσσας».
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Αυτά τα χρόνια τον συντροφεύει ο Αλ. Μωραΐτίνης μετέπειτα μοναχός

Ανδρόνικος, ο οποίος θα τον φέρει σε επαφή με λογοτεχνικούς αλλά και

δημοσιογραφικούς κύκλους. Έτσι αρχίζει η δημοσίευση των έργων του στον

«Ραμπαγά», στον «Νεολόγο» της Πόλης στο «Μη Χάνεσαι» και στις

εφημερίδες Ακρόπολις και «Εφημερίς» ενώ ο βιοπορισμός του στηρίζεται

στην δημοσιογραφία και στις μεταφράσεις.

Το 1879 δημοσιεύεται το μυθιστόρημα «η μετανάστις» στον

«Νεολόγο». Το 1882 αρχίζει η δημοσίευση του μυθιστορήματος «οι Έμποροι

των Εθνών» στην εφημερίδα «Μη χάνεσαι» με το ψευδώνυμο «Μποέμ», ενώ

συγχρόνως δουλεύει ως μεταφραστής. Το 1884 άρχισε η δημοσίευση της

«Γυφτοπούλας» στην «Ακρόπολη» όπου και εργάζεται από το 1892 έως το

1897 ως συνεργάτης.

Η ζωή του είναι απλή, συναναστρέφεται με απλούς ανθρώπους και

ψέλνει στον Άγιο Ελισσαίο στο Μοναστηράκι ως δεξιός ψάλτης με ιερέα και

αριστερό ψάλτη τον Μωραιτίνη. Υπενθυμίζουμε την Αγιοποίηση του ιερέα ως

«ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς ο βιώσας την ταπείνωση».

Δημοσιεύει το «Χριστόψωμο». Αρρωσταίνει από ρευματισμούς στα

χέρια και αδυνατεί να συνεχίσει την εργασία του στην Αθήνα. Αποφασίζει και

επιστρέφει στην Σκιάθο όπου τον συμπαραστέκονται οι αδελφές του κι εκεί

από το 1902 έως το 1904 γράφει την «Φόννισα». Τιμάται για την

εικοσοπενταετή προσφορά του στα γράμματα στις 13 Μαρτίου 1908 στον

«Παρνασσὸ» υπό την προστασία της πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη.

Επιστρέφει στην Σκιάθο και πεθαίνει από πνευμονία στις 3 Γενάρη του

1911ενώ τον επικήδειο τον εκφώνησε ο Γεώργιος Ρήγας. Έκτοτε, στις 22

Νοεμβρίου 1912 τον τάφο του επισκέφτηκε ἡ Μαρία Βοναπάρτη και το 1925

στήθηκε ἡ προτομή του, έργο του Θ. Θωμόπουλου.43

43. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Άπαντα, κριτική έκδοση Ν. Δ.
Τριανταφυλλίδης, Δομός, Αθήνα, 1989: πρόλογος λς
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Το έργο του Παπαδιαμάντη μέσα από δημοσιεύσεις

Το έργο του Αλ. Παπαδιαμάντη είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και

επηρεάστηκε από την ζωή του στην Σκιάθο, από την τριβή του με απλούς

ανθρώπους αλλά και από τις πραγματικές  ιστορίες που άκουγε απ αυτούς

και τις μετέφερε στο χαρτί. Μελέτησε την ανθρώπινη ψυχολογία, τα ήθη της

εποχής, τους κοινωνικούς εξαναγκασμούς κάνοντας πάντα την κριτική του και

μάλιστα προτείνοντας λύσεις σε αδιέξοδα της κοινωνίας όπως τον πολιτικό

γάμο.

Οι δημοσιεύσεις του Παπαδιαμάντη αρχίζουν το 1876 όταν αρχίζει να

δημοσιεύει ανωνύμως κάποια επίκαιρα θρησκευτικά άρθρα στην «Εφημερίς».

Αυτή την εποχή συχνάζει στο βιβλιοπωλείο του Σπ. Κουσουλίνου κι εκεί

γνωρίζεται με δημοσιογράφους και λογοτέχνες. Η «Μετανάστις» δημοσιεύεται

αργότερα με προτροπή του Βλάση Γαβριηλίδη στον «Νεολόγο». Από το

Σεπτέμβρη του1880 έως τον Ιούνη του 1881 υπηρετεί στον στρατό. Από το

1882 εργάζεται ως μεταφραστής στην εφημερίδα του Δ. Κορομηλά. Απ αυτή
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την εποχή το μεταφραστικό του έργο αποτελεί την κύρια βιοποριστική του

πηγή.

Η δημοσίευση του μυθιστορήματος «Έμποροι των Εθνών» στο

περιοδικό «Μην χάνεσαι» γίνεται με το ψευδώνυμο Μποέμ, ενώ το 1884 στην

«Ακρόπολη» δημοσιεύεται η «Γυφτοπούλα». Το 1885 στην εφημερίδα

«Εφημερίς» δημοσιεύεται το ιστορικό αφήγημα «Χρήστος Μηλιώνης» ενώ το

πρώτο του διήγημα το δημοσιεύει στις 26 Δεκέμβρη του 1887 στην εφημερίδα

«Εφημερίς». Από τότε τον κέρδισε το διήγημα στο οποίο αναδεικνύεται

κορυφαίος για την ανάδειξη της κοινωνικής αδικίας, της εκμετάλλευσης του

ανθρώπου από τον άνθρωπο και την καταδυνάστευση των αντιπρόσωπων

των θεσμών επί του απλού λαού. Με τα διηγήματα έγινε γνωστός και

αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό αλλά και από τον πνευματικό κόσμο,

αν και απέφευγε τους φιλολογικούς κύκλους, την δημοσιότητα και την κοσμική

ζωή. Βέβαια σ’ αυτό συνετέλεσε και η οικονομική δυσπραγία και οι

εξαντλητικού ρυθμοί στην εργασία του. Έτσι δημιουργήθηκε η εικόνα του

απόμακρου, του κοσμοκαλόγερου. Το 1908 επιστρέφει οριστικά στην Σκιάθο

το 1910 αρρωσταίνει από πνευμονία και στις 3 Γενάρη του 1911 αφήνει την

τελευταία του αναπνοή. Το έργο του Παπαδιαμάντη κατά τον Κώστα

Στεργιόπουλo χωρίζεται σε τρείς περιόδους.* Στην χρονική περίοδο 1879-

1885 στην οποία ανήκουν τα μυθιστορήματα αλλά και ο «Χρήστος

Μηλιώνης». Την δεύτερη περίοδο η οποία είναι της διηγηματογραφίας από το

1866 έως το 1896. Αντιπροσωπευτικά διηγήματα της δεύτερης εποχής με τα

οποία θα ασχοληθούμε στην εργασία μας: «Ὑπηρέτρα», «Ἡ

Σταχομαζώχτρα», «Μία ψυχή», «Ἡ Μαυρομαντηλοῦ», «Φτωχὸς Ἅγιος», «Στὸ

Χριστὸ στὸ Κάστρο», «Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά», «Ὁλόγυρα στὴ λίμνη»,

«Οἱ χαλασοχώρηδες», «Λαμπριάτικος ψάλτης», «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα»,

«Ἡ νοσταλγός», «Ἔρωτας στὰ χιόνια», «Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης», «Τὸ

σπιτάκι στὸ λιβάδι», «Ἔρως-Ἥρως» «Χωρίς στεφάνι».

Στὴν τρίτη περίοδο ξεχωρίζουν τα διηγήματα: «Τ᾿ ἀγνάντεμα»,

«Ἁμαρτίας φάντασμα», «Τὰ δαιμόνια στὸ ρέμα», «Ὄνειρο στὸ κύμα», «Ἡ

Φαρμακολύτρια», «Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν», «Ἡ Χολεριασμένη», «Στρίγλα

*Σχόλια για την Παπαδιαμαντική περίοδο διηγηματογραφίας κάνει ο Κ. Θ. Δημαράς,

(1987, σ. 382).
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μάνα», «Ἡ Φόνισσα», «Τὰ κρούσματα», «Ὁ Κακόμης», «Ἡ φωνὴ τοῦ

Δράκου», «Γυνὴ πλέουσα», «Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγούστου», «Τὰ

ρόδιν᾿ ἀκρογιάλια», «Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας», «Νεκρὸς ταξιδιώτης». Τὰ

διηγήματα «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ», «Τ᾿ ἀγγέλιασμα», «Τὰ μαῦρα κούτσουρα»,

«Φλώρα ἢ Λαύρα» καὶ «Ἰατρεῖα τῆς Βαβυλῶνος» δημοσιεύτηκαν μετὰ το

θάνατό του (μέχρι τὸ 1925). Το 2008 δημοσιεύτηκε τὸ διήγημά του «Τὸ

γιαλόξυλο».

Για το μεταφραστικό του έργο δεν θα μιλήσουμε αλλά είναι μεγάλο και

συμπεριλαμβάνει ακόμα και τρία ιστορικά έργα το «Ἱστορία της Ἑλληνικής

Επαναστάσεως τοῦ George Finlay»,(ἐκδόθηκε τὸ 2008 ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα τῆς

Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων), της ομότιτλης ιστορίας του Thomas Gordon, και

επίσης «το έργο του Ν. Σπηλιάδη», γραμμένου στα γαλλικά).

Ο Παπαδιαμάντης όσο έζησε δεν είδε τυπωμένο βιβλίο του. Μετά το

θάνατό του φυσικά έγιναν πολλές εκδόσεις. Πρώτη συνολική έκδοση των

έργων του Παπαδιαμάντη έγινε από τον Βαλέτα το 1954, ενώ πλήρης έκδοση

όλων των γραφθέντων του δεν υπάρχει διότι το αρχείο του δεν έχει διασωθεί,

έχει διασκορπισθεί και φυσικά ο ίδιος δεν είχε εκδώσει ποτέ τίποτα.* Τίθεται

πάντα το ερώτημα για την πληρότητα όλων των συλλογών. Απ αυτές

γιαιστορική αξία ξεχωρίζει αυτή του Φέξη, αλλά που ενέχει πολλά λάθη και

παραλήψεις. Η ισχνή έκδοση του Δικαίου που αποτελείται από τρεις τόμους, η

έκδοση του Ελευθερουδάκη αλλά που παραμένει στα λάθη του Φέξη με νέες

δημοσιεύσεις διηγημάτων. Η έκδοση Α. Καραβία δεν βελτίωσε το κείμενο ενώ

η έκδοση Βαλέτα παρουσιάζει σχεδόν ολότητα από πλευράς κειμένων αλλά

με άστοχες παρεμβάσεις. Τελευταία υπάρχει η έκδοση της Εύης Βέη-

Σεφερλή.*

Κορυφαίο γεγονός η κριτική έκδοση από τον Ν. Δ.

Τριανταφυλλόπουλο, στις εκδόσεις Δόμος, των Απάντων του (1981-1988) και

της αλληλογραφίας του (1992), από την οποία αντλήσαμε όλα τα βιογραφικά

στοιχεία.
*Τέλλου Άγρα, Πως βλέπουμε σήμερα τον Παπαδιαμάντη, Αρχείον Ευβοικών

Μελετών 2, 1936, 68 [=Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, είκοσι κείμενα κλπ, σελ. 128]).

σ. 1 πρόλογος )

*Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Άπαντα, Πρόλογος σ.1β
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Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη

Η πρώτη γενιά πεζογράφων μετά τους πεζογράφους που ασχολήθηκαν με το

ιστορικό μυθιστόρημα αντιμετωπίζει εξιδανικευμένα την ελληνική

πραγματικότητα και σ’ αυτήν ανήκουν οι : Κρυστάλλης, Δροσίνης,

Χρηστοβασίλης. Η δεύτερη γενιά υπό την επήρεια της ευρωπαϊκής επίδρασης

κάνει κριτική, τοποθετείται και καταγγέλλει  τα κοινωνικά φαινόμενα

συμβάλλοντας στην καλύτερη γνώση της πραγματικότητας ακολουθώντας την

αισθητική τάση του νατουραλισμού. Η θεώρηση της πραγματικότητας

επιστημονικά και κοινωνικά τους ανάγκασε να εξετάζουν λεπτομερώς και

εξονυχιστικά καταστάσεις και φαινόμενα. Μέσα απ’ αυτήν την θεώρηση θα

πλησίαζαν περισσότερο την αλήθεια.44

Ο Α. Π. δέχτηκε τις επιρροές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας ασκώντας

την μεταφραστική εργασία. Η σιωπή του σε ορισμένες καταστάσεις από

ερευνητές, ερμηνεύτηκε ως αποδοχή τους και ως έντονη θρησκευτικότητα

αλλά οι υπόλοιποι  το δέχτηκαν ως δεσμό ως σύνδεση ιδιαίτερη με το νησί

του. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει η εγκατάσταση στην Σκιάθο των

«Κολυβάδων», ένα μοναχικό κίνημα που ανέδειξε ιδιαίτερες και

ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες, που επηρέασαν την οικογένεια του Α. Π. ο

οποίος μελετάει, γράφει, ζωγραφίζει, τον συγκινεί όμως συγχρόνως ο

ασκητισμός και γνωρίζει πολύ καλά το εκκλησιαστικό τυπικό  από τον ιερέα

πατέρα του.45 Ο Α. Π. ζει αντιφατικά. Από την μια κλείνεται στον εαυτό του και

καταφεύγει στο κρασί και περιχαρακώνει την ζωή του, (είναι η εποχή που

μετέφραζε στο περιοδικό «Νέον Πνεύμα» και σύμφωνα με τον Νιρβάνα

λογόκρινε κείμενα όπως αυτό του Δαρβίνου και από την άλλη αυτή την ζωή

την διέψευδε από διάφορες εκφρασμένες απόψεις στο λογοτεχνικό του έργο.

Ο Α. Π. ότι ζει, συγκρούσεις, ενοχές, επιθυμίες,  το εκφράζει στα λογοτεχνικά

του έργα απ’ ευθείας ή βάζει τους ήρωές του να τα λένε ή να τα

πραγματοποιούν.46

44. Ε. Μπαλούμη, Ηθογραφικό διήγημα, Χ. Μπούρα, Αθήνα:34 και Μ.

Γκασούκα, Η κοινωνική θέση των γυναικών στο έργο του Α.

Παπαδιαμάντη, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1995:29

45. Μ. Γκασούκα, ό.π.,30,32

46. Μ. Γκασούκα, ό.π.,36-42
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Η ζωή στο νησί

Για τις γυναίκες ο Α. Π. αναφέρεται ο Α. Π. ότι ζούσαν σύμφωνα με το

εθιμικό δίκαιο, ενώ ο πρώτος αστικός κώδικας τέθηκε σε ισχύ το 1946. Οι

γυναίκες θεωρούνταν ανίκανες να διαχειρίζονται περιουσίες και να συνάψουν

εμπορικές σχέσεις. Επίσης δεν είχαν κανένα δικαίωμα στην ανατροφή αλλά

και στο μέλλον των παιδιών τους παραμένοντας θύματα εκμετάλλευσης από

τους άνδρες-κηδεμόνες τους. Η γυναίκες ήταν κτήματα των ανδρών και

ανυπεράσπιστες σε κάθε είδους βία και εξευτελισμό. Ιδιαίτερα οι γυναίκες της

επαρχίας ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε βιασμούς από συμμορίες κλεφτών,

ενώ η «ατιμασμένη» δεν είχε κανένα μέλλον στην οικογένειά της και έπρεπε

να αποκαταστήσει την τιμή της με το να παντρευτεί τον βιαστή της.47

Στην Σκιάθο η πατριαρχική οικογένεια, με όλη την εξουσία να την έχει ο

πατέρας, αποτελούσε την μονάδα της αγροτικής ελληνικής κοινωνίας. Η

εξουσία του άνδρα εκφράζεται με την αποδοχή της ανωτερότητάς του, την

φυσική άσκηση βίας κατά των γυναικών, π.χ. η ακούσια απαγωγή της

Βασίλως στον «Χρήστο Μηλώνη». Το δικαίωμα του άνδρα εξουσιαστή είναι

μεταβιβάσιμο στα μικρότερα αρσενικά της οικογένειας που δεν διστάζουν να

κινηθούν ακόμα και κατά της μητέρας τους. Η μητέρα παίζει επίσης σπουδαίο

ρόλο αλλά μέσα στην ανδροκρατούμενη οικογένεια  η επιθυμία της είναι να

τεκνοποιήσει και μάλιστα αρσενικά παιδιά γιατί τότε μόνο δικαιώνεται.48

Υπήρχε προκατάληψη για την μόρφωση και ως εκ τούτου οι γυναίκες

ήταν αμόρφωτες ενώ η ζωή τους όπως μας λέει η Ελιζαμπέτ Αντμάν

ρυθμίζεται από τρεις βασικούς κανόνες: τον θρησκευτικό, τον κοινωνικό που

είχε τοπικά χαρακτηριστικά και την βιωματική εμπειρία.49

Η υποδεέστερη θέση της γυναίκας φαίνεται στην παραγωγική αγροτική

διαδικασία που ενώ έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον άνδρα, εκτός ίσως

από το όργωμα, δεν έχουν γνώμη στην διάθεση του οικογενειακού

47. Μ. Γκασούκα, ό.π.,58-60

48. Μ. Γκασούκα, ό.π.,61

49. Μ.Ε. Άντμαν, Βία και Πονηριά-Άνδρες και Γυναίκες σε ένα ελληνικό

χωριό. Διδακτορική διατριβή στο πρώτο πανεπιστήμιο Παρισίων-

Νάντερ, Καστανιώτης Αθήνα:1987
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εισοδήματος50.

Σε συγκριτικά ευνοϊκότερη θέση ανήκουν οι μεγαλύτερες στην ηλικία

γυναίκες, όπως στο δικαίωμα δημόσιας συνομιλίας με άλλον άνδρα, ενώ οι

μικρότερες μετά την ηλικία των δώδεκα ήταν σε «κατ οίκον» περιορισμό. Η

διέξοδος της γυναίκας ήταν «ο σόμπορος»* που ήταν συνάθροιση γυναικών

έξω από την αυλή ενός σπιτιού με απασχόληση την «κοινωνική κριτική» ήτοι

το κουτσομπολιό. Μια εξίσου δυναμική διέξοδος της γυναίκας ήταν η

συμμετοχή της σε θρησκευτικά δρώμενα στα οποία οι γυναίκες δείχνουν να

κυριαρχούν.51Για τις γυναίκες αυτές η συμμετοχή τους στις θρησκευτικές

τελετές δεν κρύβουν θρησκευτική προσήλωση αλλά περισσότερο κοινωνική

έκφραση.52Η Παναγία για τις γυναίκες αποτελεί πρότυπο, διότι συνδυάζει την

παρθενία αλλά και την τεκνοποιία αρσενικού, οπότε κυριαρχεί στην λατρεία.53

Στα Αθηναϊκά διηγήματα γίνεται λόγος για την έξοδο των γυναικών

στην αγορά εργασίας και αναπτύσσεται προσπάθεια επαγγελματικής

κατάρτισης με την βοήθεια της φιλανθρωπίας. Η αμοιβή της βέβαια ήταν

υποδεέστερη του άνδρα, ενώ ο χώρος της επιστήμης και του εμπορίου είναι

ακόμα ανδρικό προνόμιο. Στην πόλη ολόκληρες οικογένειες στοιβάζονται σε

μικρά ανθυγιεινά δωμάτια συχνά με προβλήματα επιβίωσης και οι δρόμοι της

Αθήνας είναι ακόμα χωματόδρομοι. Φτώχεια, εγκατάλειψη, πείνα, πρόωρα

γερασμένος πληθυσμός και βία συνθέτουν την καθημερινότητα. Σ’ αυτές τις

συνθήκες ζουν και τα ζευγάρια που δεν έχουν νομιμοποιήσει την σχέση τους.

Η κοινωνία αρνείται την οντότητα της αστεφάνωτης, την υποβιβάζει στην τάξη

των υπηρετριών και σ’ αυτό συνηγορεί και η εκκλησία, («χωρίς στεφάνι»).
50. Μ. Γκασούκα, ό.π., 62

51. Μ. Μερακλής, Ελληνική λαογραφία-κοινωνική συγκρότηση, Οδυσσέας,

Αθήνα 1984:92

52. J. Dubisch, Κοινωνικό φύλο, συγγένεια, Θρησκεία, Ε Παπαταξιάρχη,

(επ.) Ταυτότητες και φύλο στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1992:

104

53. Φ. Κουκουλέ, «Επίθετα τινά της Θεοτόκου», Ημερ. Μεγ. Ελλάδος (1932),

σ.431-444

* Η λέξη έχει σλαβική ετυμολογία και προέρχεται  από το παλαιοσλαβικό ρήμα

sob’rati το οποίο σημαίνει «συνάγω, συγκεντρώνω»
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Το ίδιο σκηνικό περιθωριοποίησης νοιώθει και η ηρωίδα στο «χήρα παπαδιά»

με την ίδια αντιμετώπιση, με την κοινωνία να αποδέχεται την άγνοια, τον

κοινωνικό εξαναγκασμό και την αδιαλλαξία των παπάδων.54

Στο έργο του ο Α.Π. εγκαινιάζει μια φιλική ματιά στον γυναικείο κόσμο

κι αυτό για μας αποτελεί ένα από τα  κίνητρα της ενασχόλησής μας. Ο Α.Π.

αναδεικνύει τους κοινωνικούς εξαναγκασμούς με μειλιχιότητα πράγμα που

ενδεχομένως δεν άφησε περιθώρια να αναδειχθεί το έργο του με εξαίρεση την

προσπάθεια της Βούλας Λαμπροπούλου, Οι γυναίκες στο έργο του

Παπαδιαμάντη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1992 αλλά και της Μαρίας

Γκασούκας, Η κοινωνική θέση των γυναικών στο έργο του Α. Παπαδιαμάντη,

διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1995.

Το έργο του Α.Π. μας προσφέρει μια γυναικοκρατική σκιαθίτικη

κοινωνία την οποία ο συγγραφέας γνώρισε καλά, την κατανόησε και

κατανόησε την θέση της γυναίκας που είναι γεμάτη από προβληματισμούς,

αμφισβητήσεις, αγανάκτηση και μια συνεχή προσπάθεια διεύρυνσης του

ορίζοντα του φύλου της. 55

54. Μ. Γκασούκα, ό.π., 204

55. Μ. Γκασούκα, ό.π., 224
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Ο «Χρήστος Μηλιώνης»

Ο «Χρήστος Μηλιώνης», ανήκει στην ρομαντική περίοδο του Α.Π., γράφτηκε

το 1885 και αναφέρεται από την Γκασούκα ως μυθιστόρημα. Είναι ένα έργο

του οποίου η αξία αμφισβητήθηκε από κριτικούς σε συνάρτηση βέβαια με το

μετέπειτα έργο του.56 Σ’ αυτό το έργο μπορούμε να διαπιστώσουμε τους

άνδρες να κινούνται σε ανδρικά πρότυπα και τις γυναίκες να παρουσιάζονται

εύπιστες μα και πονηρές. Για τον Α. Π. οι γυναίκες έχουν τα εξής τρία

χαρακτηριστικά: πρώτον έχουν το καλό και το κακό μέσα τους. Έτσι

χρησιμοποιεί διάφορες γυναίκες στο έργο του, συχνά μη ορθόδοξες, με

αρνητικό ρόλο να τις τοποθετήσει γύρω από μια γυναικεία μορφή με θετικό

ρόλο, δεύτερον οι γυναίκες έχουν υπερκόσμιες και μυστηριώδεις δυνάμεις και

τρίτον αφού είναι φορείς των παραπάνω άρα είναι και οι ηθικοί αυτουργοί

διότι αυτές προτρέπουν τους άνδρες σε καλές ή κακές πράξεις. Αυτή η άποψή

του βέβαια ότι ο άνδρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την γυναίκα δεν αναιρεί

την ευθύνη ότι οι άνδρες αποδέχονται τις γυναικείες προτροπές και

επιθυμίες.57

Αποκαλυπτικός είναι ο τρόμος της κόρης στον «Χρήστο Μηλιώνη»,

που ενώ απαγάγεται δεν μπορεί να ελπίζει στην προστασία του πατέρα της ο

οποίος πείθετραι μόνο με προτροπή ενός άνδρα. Οι γυναίκες του Α.Π. ακόμα

και οι θετικοί ρόλοι, μας αποκαλύπτονται με έναν «αναστατωμένο ψυχισμό»

ενώ οι προσεγγίσεις του πεζογράφου στο γυναικείο φύλο είναι με βάση την

«τιμή» της γυναίκας η οποία προσδιορίζεται από την ντροπή, την κοσμιότητα,

αλλά θα πρόσθετα και στην καλή τύχη της, διευκρινίζοντας ότι η γυναίκα είναι

στο έλεος των συγκυριών όπως μια απαγωγή ή ένας βιασμός. Η υπέρβαση

αυτών των «αξιών» αποτελεί «ύβριν», χάνεται η τιμή και οι συνέπειες είναι

βαριές.58

Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι ο Α.Π. οδηγεί τις ηρωίδες του σε

υπερβάσεις μέσα από διαδικασίες αυτογνωσίας και αυτοαναγνώρισης. Η

Βασίλω στον «Χρήστο Μηλιώνη» υπερφαλαγγίζει τον τρόμο που έχει στην

σκέψη του πατέρα της μετά την απαγωγή. Ζούσε ως έγκλειστη στο σπίτι της,
56. Μ. Γκασούκα, ό.π.,76

57. Μ. Γκασούκα, ό.π.,82

58. Μ. Γκασούκα, ό.π.,85,87
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την έχουν απαγάγει και ξαναζεί έγκλειστη στο σπίτι του αγά κι ενώ, «Να

επιστρέψει προς τους γονείς της ήτο αδύνατον, ο πατήρ της έμελλε να την

φονεύσει», αυτή ντύνεται άνδρας, δραπετεύει και δεν διστάζει να παλέψει με

έναν άνδρα. Η γυναίκα αντιστέκεται, υπερνικά τον τρόμο της, υπερβαίνει την

κοινωνικό όριο αλλά και το φυλετικό, ώσπου φτάνει στην δικαίωσή της.
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Πατέρας-μητέρα-κόρη

Γίνεται εμφανής η αδιάρρηκτη σχέση μητέρας και κόρης αλλά και η εξουσία

της μητέρας, η οποία δεν θέλει να παντρέψει την κόρη της για να την

χρησιμοποιεί σε δουλειές ώσπου να μεγαλώσει η μικρότερη. Αυτή η σχέση

βοηθάει την κόρη να αφομοιώσει τους περιορισμούς και τις ταπεινώσεις που

πρέπει να υποστεί ως θηλυκό.59

Ο πατέρας θέλει να «ξεφορτωθεί» την κόρη, «Τι το θέλεις το βάρος

αυτό εις την οικίαν;» Το θηλυκό κατά την άποψη του πατέρα αποτελεί ένα

βάρος για την οικογένεια. Βλέπουμε τις διαφορετικής αντιλήψεις και σε θέματα

ηθικής αλλά ο Α.Π. δεν τα μεταφέρει αυτούσια στο έργο του. Ενώ τα

αποδέχεται, ταυτόχρονα τα αμφισβητεί και εν τέλει μέσα από την στάση

κάποιων ηρωίδων π.χ. της Βασίλως, τα απορρίπτει.

59. J. Dubisch, ό.π., 104
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Τα Σκιαθίτικα διηγήματα

Είναι γεγονός ότι ο Α.Π. δεν εξωραΐζει το νησί που ζει κι αυτό είναι ένα κύριο

στοιχείο στο διηγηματογραφικό του έργο. Παρά τον ισχυρό δεσμό με τη

Σκιάθο δεν διστάζει να μιλήσει για την πολιτισμική κατάσταση του χωριού

ενίοτε πολύ χαρακτηριστικά όπως στους «Ελαφροΐσκιωτους»: «Μικρόν

χωρίον, μεγάλη κακία. Το μίσος εμαίνετο…Η νύφη δεν έλεγε καλημέρα εις την

ανδραδελφήν». Το δεύτερο κύριο στοιχείο είναι η γυναικεία μορφή που πάντα

κυριαρχεί στην πλειοψηφία των έργων του. Είναι πολλές φορές που ο Α.Π.

αναφέρεται στην μειονεκτική θέση της γυναίκας, η υπεροχή του άνδρα είναι

αξίωμα ενώ οι ηρωίδες του ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ο

έρωτας γι αυτήν είναι απαγορευμένος ενώ η προοπτική να μείνει στο ράφι

ήταν κοινωνικά εξουθενωτική, ενώ  μέσα από τον γάμο επέρχεται η κοινωνική

αποδοχή. Οι άνδρες δεν συμμετέχουν στις δουλειές του σπιτιού, ενώ μόνο οι

χήρες απολαμβάνουν τον έλεγχο της περιουσίας. Στις γυναίκες πέφτει επίσης

το βάρος των ανδρικών εργασιών αν λείπει ο άνδρας στα καράβια, αλλά αυτό

δεν τις απαλλάσει από τα υπόλοιπα καθήκοντα του σπιτιού.60

60. Μ. Γκασούκα, ό.π., 103,104,109
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Χρονολόγιο

4 Μαρτίου 1851- Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννιέται στη Σκιάθο.

1874 - (Σεπτέμβριος) τελειώνει το Γυμνάσιο, (Οκτώβριος) εγγράφεται στη

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1875 – εποχή που κυβερνά ο Τρικούπης, εγγράφεται στο β´ έτος της σχολής,

όμως δεν θα πάρει ποτέ πτυχίο, αρχή εκβιομηχάνισης

1879 - Δημοσιεύεται το πρώτο του μυθιστόρημα, Η Μετανάστις.

1881 – Δέησις, Ἡ Ἔκπτωτος Ψυχή.

1882 - Δουλεύει ως μεταφραστής στην εφημερίδα Ἄστυ του Κορομηλά. Θέλει

να δώσει εξετάσεις για καθηγητής γαλλικών. Οι Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν.

1884 –καθιερώνεται ο ρεαλισμός, και το διήγημα έναντι του ιστορικού

μυθιστορήματος,  συνεργάζεται στην εφημερίδα Ἀκρόπολις του Γαβριηλίδη. Ἡ

Γυφτοπούλα.

1885 - Χρήστος Μηλιόνης.

1887-Συχνάζει στις αγρυπνίες του Προφήτου Ελισαίου. Γράφει Το

Χριστόψωμο, το πρώτο του διήγημα.

1888 - Η Χήρα Παπαδιά. Η Τελευταία Βαπτιστική. Η Υπηρέτρια.

1889 - Ο Σημαδιακός. Η Σταχτομαζώχτρα.

1890 - Εξοχικὴ Λαμπρή. Η Χτυπημένη.

1891 - Η Κοιμάμενη Βασιλοπούλα. Η Μαυρομαντηλού. Ο Φτωχός Άγιος. Ο

Αμερικάνος και άλλα.
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1892 - Στο Χριστό στο Κάστρο. Ολόγυρα στη Λίμνη και άλλα.

1893 – Χρεοκοπία της Ελλάδος, Ο Τυφλοσύρτης. Ναυαγίων Ναυάγια.

Λαμπριάτικος Ψάλτης. Βαρδιάνος στα Σπόρκα. Της Κοκώνας το σπίτι.

1894 - Η Νοσταλγός. Η Γλυκοφιλούσα. Πατέρα στο σπίτι.

1895 - Πεθαίνει ο πατέρας του. Ο Έρωτας στα Χιόνια.

1896 - Άγια και Πεθαμένα. Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη. Έρως-Ήρως καὶ

άλλα.

1897 - Θα ξεκινήσει μια μακρόχρονη διαμονή στη Σκιάθο.

1899 -T᾿ αγνάντεμα. Το Ενιαύσιον Θύμα. Αμαρτίας Φάντασμα και άλλα.

1900 -Τα Δαιμόνια στο ρέμμα. Οι Μάγισσες. Όνειρο στο Κύμα. Ἡ

Φαρμακολύτρια και άλλα.

1901 - Υπό την Βασιλικήν Δρυν. Πόσις και Δάμαρ. Η Τύχη απ᾿ την Αμέρικα. Η

Χολεριασμένη.

1902 - Δημοσιεύει αγγελία για μια πεντάτομη επιλεκτική έκδοση των

διηγημάτων του. Στρίγγλα Μάνα. Η Θητεία της Πεθεράς.

1903 - Η Φόνισσα. Ο Κοσμολαίτης. Τα Κρούσματα. Οι Κουκλοπαντρειές και

άλλα.

1904 - Επιστρέφει στην Αθήνα. Η Φωνὴ του Δράκου. Τα δύο κούτσουρα. Η

Στοιχειωμένη Κάμαρα.

1905 - Πεθαίνει ο αδελφός του. Αγάπη στον Κρεμνό. Γυμνή Πλέουσα. Η

άκληρη. Ο Πεντάρφανος και άλλα.

1906 - Ρεμβασμός του Δεκαπενταύγουστου. Το Ψοφίμι. Οι Δύο Δράκοι.

Άνθος του Γιαλού. Το Κρυφό Μανδράκι και άλλα.

1907 - Περιμένει μάταια να τυπωθούν τα έργα του στη Βιβλιοθήκη Μαρασλή.

Με τον Πεζόβολο. Το Καμίνι. Φορτωμένα Κόκκαλα. Τα ρόδιν᾿ ακρογιάλια.

Νεκράνθεμα και άλλα.

1908 - Φεύγει στη Σκιάθο για πάντα. Το Μοιρολόγι της Φώκιας. Τραγούδια

του Θεού. Τα Καλαμπούρια ενός Δασκάλου και άλλα.

1909 – Κίνημα στο Γουδί, Η Πιτρόπισσα. Τα δύο τέρατα. Η Πεποικιλμένη και

άλλα.

1910 - Νεκρός ταξιδιώτης. Ὁ ανάκατος. το γράμμα στην Αμερική. Έρημο

Μνήμα. Ο Αντίκτυπος του Νου.

3 Ιαν. 1911 - Πεθαίνει στη Σκιάθο.
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Εργογραφία
Μυθιστορήματα

Η Γυφτοπούλα (1884)

Η Μετανάστις (1880)

Οι Έμποροι των Εθνών (1883)

Νουβέλες

Βαρδιάνος στα σπόρκα (1893)

Η Φόνισσα (1903)

Τα ρόδινα ακρογιάλια (1908)

Χρήστος Μηλιόνης (1885)
Διηγήματα

Αγάπη στον κρεμνό

Άγια και πεθαμένα (1896)

Άλλος τύπος (1903)

Αμαρτίας φάντασμα (1900)

Άνθος του γιαλού (1906)

Αποκριάτικη νυχτιά (1892)

Απόλαυσις στη γειτονιά (1900)

Άσπρη σαν το χιόνι (1907)

Άψαλτος (1906)

Για τα ονόματα (1902)

Για την περηφάνια (1899)

Γουτού γουπατού (1899)

Γυνή πλέουσα (1905)

Εξοχική Λαμπρή (1890)

Εξοχικόν κρούσμα (1906)

Έρημο μνήμα (1910)

Έρμη στα ξένα (1906)

Έρως – Ήρως (1897)

Η Άκληρη (1905)

Η Αποσώστρα (1905)

Η Βλαχοπούλα (1892)
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Η Γλυκοφιλούσα (1894)

Η Γραία κ' η θύελλα (1906)

Η Δασκαλομάννα (1894)

Η Επίσκεψις του αγίου Δεσπότη (1906)

Η Θητεία της πενθεράς (1902)

Η Θεοδικία της δασκάλας (1906)

Η Ξομπλιαστήρα (1906)

Η Κάλτσα της Νώενας (1907)

Η Μακρακιστίνα (1906)

Η Μαούτα (1905)

Η Μαυρομαντηλού (1891)

Η Νοσταλγός (1894)

Η Ντελησυφέρω (1904)

Η Πεποικιλμένη (1909)

Η Πιτρόπισσα (1909)

Η Σταχομαζώχτρα (1889)

Η Στοιχειωμένη καμάρα (1904)

Η Συντέκνισσα (1903)

Η Τελευταία βαπτιστική (1888)

Η Τύχη απ' την Αμέρικα (1901)

Η Φαρμακολύτρια (1900)

Η Φωνή του Δράκου (1904)

Η Χήρα παπαδιά (1888)

Η Χήρα του Νεομάρτυρος (1905)

Η Χολεριασμένη (1901)

Η Χτυπημένη (1890)

Θάνατος κόρης (1907)

Θέρος – Έρος (1891)

Κοινωνική αρμονία (1906)

Κοκκώνα θάλασσα (1900)

Λαμπριάτικος ψάλτης (1893)

Με τον πεζόβολο (1907)

Μια ψυχή (1891)

Μικρά ψυχολογία (1903)
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Ναυαγίων ναυάγια (1893)

Νεκρός ταξιδιώτης (1910)

Ο Αβασκαμός του Αγά (1896)

Ο Αειπλάνητος (1903)

Ο Αλιβάνιστος (1903)

Ο Αμερικάνος (1891)

Ο Ανάκατος (1910)

Ο Γαγάτος καί τ' άλογο (1900)

Ο Γείτονας με το λαγούτο (1900)

Ο Διδάχος (1906)

Ο Έρωτας στα χιόνια (1896)

Ο Κακόμης (1903)

Ο Καλόγερος (1892)

Ο Κοσμολαΐτης (1903)

Ο Ξεπεσμένος δερβίσης (1896)

Ο Πανδρολόγος (1902)

Ο Πανταρώτας (1891)

Ο Πεντάρφανος (1905)

Ο Πολιτισμός εις το χωρίον (1891)

Ο Σημαδιακός (1889)

Ο Τυφλοσύρτης (1892)

Ο Χαραμάδος (1904)

Ο Χορός εις του κ. Περιάνδρου (1905)

Οι Δύο δράκοι (1906)

Οι Ελαφροΐσκιωτοι (1892)

Οι Κουκλοπαντρειές (1903)

Οι Λίρες του Ζάχου (1908)

Οι Μάγισσες (1900)

Οι Ναυαγοσώσται (1901)

Οι Παραπονεμένες (1899)

Οι Χαλασοχώρηδες (1892)

Ολόγυρα στη λίμνη (1892)

Όνειρο στο κύμα (1900)

Παιδική Πασχαλιά (1891)
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Πάσχα ρωμέικο (1891)

Πατέρα στο σπίτι (1895)

Ποία εκ των δύο (1906)

Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου (1906)

Σταγόνα νερού (1906)

Στην Αγ. Αναστασά (1892)

Στο Χριστό, στο Κάστρο (1892)

Στρίγγλα μάννα (1902)

Τ' Αγνάντεμα (1899)

Τ' Αερικό στο δέντρο (1907)

Τ' Αστεράκι (1909)

Τ' Μπούφ' του π'λί (1904)

Τα Δαιμόνια στο ρέμα (1900)

Τα Δυό κούτσουρα (1904)

Τα Δυό τέρατα (1909)

Τα Καλαμπούρια ενός δασκάλου (1908)

Τα Κρούσματα (1903)

Τα Λιμανάκια (1907)

Τα Πτερόεντα δώρα (1907)

Τα Συχαρίκια (1894)

Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη (1896)

Της Δασκάλας τα μάγια (1909)

Της Κοκκώνας το σπίτι (1893)

Το Γιαλόξυλο (1905)

Το Γράμμα στην Αμερική (1910)

Το Ενιαύσιον θύμα (1899)

Το Θαλάσσωμα (1906)

Το Θαύμα της Καισαριανής (1901)

Το Καμίνι (1907)

Το Κρυφό Μανδράκι (1906)

Το Μυρολόγι της φώκιας (1908)

Το «Νάμι» της (1906)

Το Νησί της Ουρανίτσας (1902)

Το Πνίξιμο του παιδιού (1900)
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Το Σπιτάκι στο λιβάδι (1896)

Το Τυφλό σοκκάκι (1906)

Το Χριστός Ανέστη του Γιάννη

Το Χριστόψωμο (1887)

Το Ψοφίμι (1906)

Τρελλή βραδυά (1901)

Υπηρέτρα (1888)

Υπό την βασιλικήν δρύν (1901)

Φιλόστοργοι (1895)

Φορτωμένα κόκκαλα (1907)

Φτωχός άγιος (1891)

Φώτα – Ολόφωτα (1894)

Χωρίς στεφάνι (1896)

Ωχ! Βασανάκια (1896)
Ποιήματα

Στην Παναγίτσα στο Πυργί

Προς την μητέρα μου (1880)

Δέησις (1881)

Εκπτωτος ψυχή (1881)

Η κοιμισμένη βασιλοπούλα (1891)

Το ωραίον φάσμα (1895)

Εις τους αδελφούς Γιαννάκην και Κώστα Γ. Ραφτάκη (1902)

Νύχτα βασάνου (1903)

Επωδή παπά στη χολέρα (1879)

Επωδή γιατρού στη χολέρα (1879)

Το τραγούδι της Κατίνας (1892)

Εις ιππεύουσαν Παναγυριώτισσαν (1907)

Έρωτες στα κοπριά (1907)

Στην Παναγία τη Σαλονικιά (1908)
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Μαρτυρίες του Π. Νιρβάνα

Η παρακάτω συνομιλία του Παπαδιαμάντη με τον Π. Νιρβάνα έγινε τον καιρό

που ο Παπαδιαμάντης δούλευε μέχρι αργά το βράδυ ως μεταφραστής στην

εφημερίδα Ακρόπολη (1892). Τα χρήματα που έπαιρνε ήταν αρκετά, μα

δούλευε ατελείωτες ώρες συχνά μέχρι τα μεσάνυχτα μεταφράζοντας κείμενα

από γαλλικές και αγγλικές εφημερίδες, χωρίς διακοπή, ούτε τις Κυριακές.

Σπάνια ο Γαβριηλίδης τον άφηνε να φύγει νωρίτερα, μόνο όταν αργούσε το

ευρωπαϊκό ταχυδρομείο ή υπήρχαν πολλές ελληνικές ειδήσεις. Το

δημοσιεύουμε αυτούσιο.

-Γιὰ ποῦ τόσο βιαστικός; τὸν ρώτησε. -Ἄφησέ με, τοῦ ἀπάντησε ὁ

Παπαδιαμάντης. Τρέχω νὰ προφτάσω τὸν ἥλιο. Ἔχω ἕνα μήνα νὰ τὸν δῶ καὶ

τρέχω νὰ τὸν προφτάσω πρὶν βασιλέψει.*

Παραθέτουμε την μαρτυρία του Π. Νιρβάνα που δούλευε μαζί με τον

Παπαδιαμάντη στο «ΑΣΤΥ» την περίοδο 1899-1902: «Μοῦ μένει ἐντυπωμένη

ἡ πρώτη φορά, ποὺ εἶχε ἔρθει ν᾿ ἀναλάβῃ ὑπηρεσία στὸ γραφεῖο. Ὁ κ.

Κακλαμάνος, ἀφοῦ τοῦ μίλησε γιὰ τὴ δουλειά, ποὺ εἶχε νὰ κάνῃ, ἔφτασε μὲ

κάποια ἐπιφύλαξη καὶ στὸ ζήτημα τοῦ μισθοῦ. -Ὁ μισθός σας θὰ εἶναι ἑκατὸν

πενήντα δραχμές… τοῦ εἶπε. Ὁ Παπαδιαμάντης κοντοστάθηκε, σὰ νὰ ἔκανε

κάποιους ὑπολογισμοὺς μὲ τὸ νοῦ του. -Μήπως εἶναι λίγα τοῦ εἶπε δειλὰ ὁ κ.

Κακλαμάνος, ἕτοιμος ν᾿ αὐξήσῃ τὸ ποσό, ποὺ εἶχε προτείνει. Τότε ἄκουσα

ἀπ᾿ τὰ χείλη τοῦ Παπαδιαμάντη τὴ μοναδικότερη ἀπάντηση ποὺ θὰ μποροῦσε

νὰ δώσῃ ἄνθρωπος σὲ τέτοια στιγμή. -Πολλὲς εἶναι 150… εἶπε. Μὲ φτάνουνε

100… Καὶ ἔφυγε βιαστικὸς καὶ ντροπαλός, χωρὶς νὰ προσθέσει λέξη»*.

«Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης σύχναζε στὸ μπακάλικο τοῦ

Καχριμάνη στὴν ὁδὸ Σαρρῆ, κοντὰ στοῦ Ψυρῆ. Ἐκεῖ ἔτρωγε, ἐκεῖ ἔπινε, ἐκεῖ

συναντοῦσε τοὺς φίλους του, καὶ ὅποτε εἶχε ἔμπνευση, ἀποτραβιόταν στὸ

βάθος κι ἔγραφε κάποιο διήγημα. Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ μπακάλικου, ὁ κυρ-

Δημήτρης ὁ Καχριμάνης τὸν σεβόταν καὶ τοῦ ἔκανε πίστωση, ἐνῷ τοῦ εἶχε

πάντα φυλαγμένο φαγητὸ ἐκτὸς ἀπὸ Τετάρτες καὶ Παρασκευὲς ποὺ ὁ

*(Γιώργος Βαλέτας, βιογραφικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη, από το βιβλίο «Παπαδιαμάντη

άπαντα» Ἐκδόσεις Γιοβάνη)
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Παπαδιαμάντης νήστευε καὶ τοῦ ἔφερναν λαδερὸ φαγητὸ ἀπὸ τὸ

γειτονικὸμαγειρεῖο τοῦ μπαρμπα-Γιώργη. Συχνὰ ὁ Παπαδιαμάντης καλοῦσε

καὶ τὸν ἐξάδελφό του Ἀλ. Μωραϊτίδη γιὰ νὰ φᾶνε μαζί. Τὸ μπακάλικο τοῦ

Καχριμάνη τὸ προτιμοῦσε γιατὶ διέθετε πολὺ καλὸ κρασί. Καθόταν ὧρες

ἀμίλητος καὶ παρατηροῦσε τὸν κόσμο ποὺ ἔμπαινε γιὰ νὰ ψωνίσῃ. Εἴκοσι

ὁλόκληρα χρόνια σύχναζε σ᾿ αὐτὸ τὸ μαγαζὶ καὶ ἀρκετὰ ἀπ᾿ τὰ διηγήματά του

τὰ ἐμπνεύστηκε ἀπὸ ἐμπειρίες ποὺ ἔζησε ἐκεί.

«Ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν κλειστὸς τύπος. Μιὰ φορὰ ὅμως πῆρε τὸ

θάρρος καὶ ἀπήγγειλε στὸν Μητσάκη ἕνα ἐρωτικό του ποίημα. Ἐκεῖνος

θέλοντας νὰ τὸν πειράξει:

-Ὥστε ἔτσι, κύριε Ἀλέξανδρε! Ἔχουμε ἔρωτες καὶ τοὺς τραγουδοῦμε τόσο

ὄμορφα!

-Ἐγὼ δὲν ἔχω ἔρωτες, ἀποκρίθηκε ὁ Παπαδιαμάντης, χαμηλώνοντας τὰ μάτια.

Ὁ ἥρωάς μου ἔχει!

Στὶς ἐφημερίδες δούλευε κυρίως ὡς μεταφραστής. Πάνω σ᾿ αὐτὴ τὴ δουλειὰ

εἶχε ἕνα καταχθόνιο μυστικό: Ἔκανε ἀκατανόητα στὴ μετάφραση τὰ βλάσφημα

κηρύγματα τῶν σοφῶν!

«Καταχθόνιο μυστικὸ ἑνὸς χριστιανοῦ καὶ ἁμαρτία ἑνὸς ἁγίου», σημείωσε ὁ

Παῦλος Νιρβάνας».



63

Μαρτυρία του Γιώργου Σεφέρη

Ο Γιώργος Σεφέρης θυμάται μία επίσκεψή του στη Σκιάθο το 1930, την

παραθέτουμε αυτούσια: «Σπίτι τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἡ γριὰ ἀδερφή του ἔκλαιγε

καθὼς μᾶς μιλοῦσε γι᾿ αὐτόν. Λιγνή, ψηλή, μελαχρινή, βυζαντινὴ ράτσα. Τὸ

σπιτάκι καθαρὸ καὶ ἀσπρισμένο, μία μεγαλωμένη φωτογραφία τοῦ

Παπαδιαμάντη κρεμασμένη στὸν τοῖχο στὴν κάμαρα ὅπου πέθανε. Ἀπὸ τὸ

παράθυρο ὡς τὸ μικρὸ σκιαθίτικο τζάμι, ἕνα στρῶμα κατάχαμα σκεπασμένο μ᾿

ἕνα κιλίμι. Ἐκεῖ πάνω ξεψύχησε (2 Ἰανουαρίου), ἀφοῦ ζήτησε νὰ τὸν

σηκώσουν καὶ νὰ τὸν καθίσουν κοντὰ στὴ φωτιά. Τὸ μόνο βιβλίο του ποὺ εἶδα

πάνω στὸ μικρὸ τραπέζι, μία φτηνὴ ἀγγλικὴ ἔκδοση (Omnibus) τοῦ Σαίξπηρ».*

*Γιώργος Σεφέρης «Μέρες ά» Εκδόσεις Ίκαρος.
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Προσέγγιση για την μεταφορά στην νεοελληνική των κειμένων του Α. Π.

«Φοβούμαι ότι μια από τις απολαύσεις που θα στερηθεί η αυριανή νεότης

είναι ότι δεν θα διαβάζει πια Παπαδιαμάντη…». Τέλος Άγρας.61

Η άποψη του Κουμανταρέα και ιδιαίτερα του Μαρωνίτη είναι το ένα

σκέλος του στοχασμού πάνω στην ενδογλωσσική μετάφραση. Την θεωρούμε

ως αφυπνιστικό ερέθισμα και δίνει ευκαιρία για συμμετοχή θαυμάσιων

λογοτεχνικών κειμένων, στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Πιστεύουμε, ότι ο

Παπαδιαμάντης μπορεί να αποδοθεί στην καθομιλουμένη, χωρίς να χάσει την

αξία του και να συμμετέχει επικοινωνιακά σε ευρύτερη μάζα αναγνωστών.

Όμως η πίστη για μετάφραση του Παπαδιαμάντη έχει και ένα άλλο σκέλος.

Είναι ο πόλεμος των πολιτισμικών συμβάσεων που και ο ίδιος τις

ανακαλύπτει και τις πολεμά. Το αναγνωρίζουμε από το «χωρίς στεφάνι» στο

οποίο ο Παπαδιαμάντης ξεφεύγοντας από τις «συμβάσεις» του διηγήματος

προτρέπει στους ιθύνοντες να δώσουν λύση σε κοινωνικά άλυτα προβλήματα

με τον πολιτικό γάμο.

Τα κείμενα του Παπαδιαμάντη είναι ηθογραφικά διηγήματα. Κάποιοι

πιστεύουν ότι το ηθογραφικό διήγημα έκλεισε τον κύκλο του και είναι καιρός

για νέες προσεγγίσεις. Τα κείμενα πράγματι είναι ηθογραφικά, έτσι

θεωρήθηκαν εκείνη την εποχή και έτσι είναι και τώρα εκατόν τριάντα χρόνια

μετά, αλλά δεν είναι μόνο ηθογραφικά. Η Ελλάδα είναι ένα ιδιαίτερο

πολιτισμικό τοπίο στο οποίο ολόκληρα κινήματα δεν μπόρεσαν να

επιβιώσουν και πέρασαν λανθάνοντας από τη λογοτεχνία. Σήμερα αυτά τα

κείμενα, μας δίνουν  την ευκαιρία και την αφορμή να μιλήσουμε για

πολιτισμικά μορφώματα, για κοινωνικές συμβάσεις, για τη διαμόρφωση

πολιτισμικών ταυτοτήτων και τέλος για τον Παπαδιαμάντη ως έναν σπουδαίο

εθνογράφο. Ο εκπολιτισμός ήταν πάντα όπλο της αστικής τάξης που ήθελε με

τις πολιτισμικές κατασκευέςνα ελέγξει το λαό. Εξουσία και γνώση, είπε ο

Foucault, πολιτισμική κατασκευή και έλεγχος.

61. Άγρας Τέλος, «πως βλέπουμε σήμερα τον Παπαδιαμάντη», Αρχείον

Ευβοϊκών μελετών, Β΄, 1936 κ Γιώργος Αριστηνός, «αφερέγγυοι και

πλάνητες» Κέδρος, Αθήνα 2015 σ. 11
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Σκέψεις για την έρευνα πάνω στα κείμενα των Α.Π. και Ε.Π.

Όταν επωμίστηκα την ευθύνη να εκπονήσω την συγκεκριμένη διπλωματική

εργασία, υπήρχαν δυο σκέψεις, δυο κατευθύνσεις. Η μια ήταν να μελετήσω τα

κείμενα και μέσα απ αυτά να αντλήσω την θέση των δυο εθνογράφων για το

χειρισμό του θέματος εξουσία-συμβάσεις να συγγράψω μια νουβέλα μέσα

στην οποία να αποκρυσταλλώνεται η έρευνάς μου. Η απόφαση για να

συγγράψω την  νουβέλα που θα την εγκιβωτίσω σε μια επιστημονική εργασία,

ενθαρρύνθηκε από τις δυο επόπτριές μου, που με εμπιστεύθηκαν σε κάτι που

είναι πρωτόγνωρο για μένα, αλλά ενδεχομένως και στην ανθρωπολογία. Η

πρόκληση ήταν μεγάλη, γιατί είχα να κάνω με τον τεράστιο άνθρωπο-

λογοτέχνη-εθνογράφο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, μα και τον ισότιμο

Βούλγαρο Ελίν Πελίν που πρόσφατα γνώρισα μέσα από το έργο του. Δεν

πίστευα ότι όλο το εγχείρημα θα κυλούσε με τόσες πολλές δυσκολίες, μα

επίσης με μεγάλη ευχαρίστηση. Οι δυσκολίες προέκυπταν από την χρήση

πραγματολογικών στοιχείων, που έπρεπε να συνταιριάξουν με την

μυθοπλασία αλλά και την χρησιμοποίηση μιας συνάντησης στη «μηχανή του

χρόνου», αλλά και κάποιων στοιχείων περιγραφής του σπιτιού, όπως η ξύλινη

σκάλα, τα οποία προστέθηκαν κατά την νέα ανακαίνιση.

Μετά την πρώτη προσπάθεια να γραφεί συμβατικά η εργασία, η

επιμονή της επόπτριας   κας Τσιμπιρίδου  Φωτεινής και επικουρικά της κας

Μερτζιμέκη ταυτίστηκαν με την επιδίωξή μου να γράψω μια νουβέλα, που

εκτός από λογοτεχνικό γεγονός θα ήταν συγχρόνως μια πηγή πληροφοριών

για τυχόν αναγνωστικό κοινό, μα και για τους συγγραφείς, στο λογοτεχνικό

και στο εθνογραφικό πεδίο.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, δεν θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να δω

τους δημιουργούς μονομερώς. Έτσι τους αντιμετώπισα και ως παρατηρητές

της εποχής τους. Η ανθρωπολογία λαμβάνει πλέον υπόψη της λογοτεχνικά

έργα και αντιμετωπίζει κυρίως τους διηγηματογράφους ως εθνογράφους,

ευκολότερα από κάθε άλλου είδους λογοτέχνες, διότι το διήγημα πατάει με το

ένα πόδι στην καταγραφή πολιτισμικών στοιχείων του λαού, ενώ συγχρόνως

έχει ως εργαλείο τον ρεαλισμό, που επηρεάστηκε από τον επιστημονισμό

εκείνης της εποχής. Ως εκ τούτου είναι ευκολότερη η παρομοίωση ενός

διηγηματογράφου με εθνογράφου. Μέσα στην νουβέλα που σημειωτέον είναι
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το πρώτο μου εγχείρημα για εκτενή φόρμα, υπάρχουν πολλά πραγματολογικά

στοιχεία, που ελήφθησαν από το πεντάτομο έργο: Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης, «Άπαντα», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2005, από το έργο:

Γιώργος Βαλέτας, βιογραφικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη, από το βιβλίο

«Παπαδιαμάντη Άπαντα» Ἐκδόσεις Γιοβάνη και για τον Ελίν Πελίν από το

έργο του Παντελέι Ζάρεφ, ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας, εκδόσεις

Δωδώνη, Αθήνα 2015. Τα αυτούσια μέρη των τροπαρίων τα άντλησα από το

«Εγκόλπιον του Αναγνώστου, ιεραί ακολουθίαι του εσπερινού», εκδόσεις της

αποστολικής διακονίας της εκκλησίας της Ελλάδος,1991.

Φυσικά η όλη εργασία δεν εξαντλεί την θεματική, τόσο ως προς την

έρευνα πάνω σ’ αυτούς τους δύο μέγιστους λογοτέχνες, όσο και στην επί

μέρους στόχευσή μας πάνω στις σχέσεις δύναμης και εξουσίας, τις ηγεμονίες

και τις συγκρούσεις, τις κοινωνικές συμβάσεις, τους συμβιβασμούς και τις

αντιστάσεις ή υπονομεύσεις, που επιτελούν οι πρωταγωνιστές/χαρακτήρες

των διηγημάτων μέσα από την εμπρόθετη δράση τους,  και μέσα από αυτούς

και οι εμπνευστές με την δική τους εμπρόθετη δράση και τη συμμετοχική τους

παρατήρηση ασκούν πολιτισμική κριτική επί των ηθών της εποχής τους και

σε κάθε είδους εξουσία, διάχυτη και μη, αλλά και τις συμβάσεις, τις οποίες

αναγνωρίσαμε και προσπαθήσαμε  να τις αξιοποιήσουμε.
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Τίτλος έργου: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Θέση: Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι

Έτος Κατασκευής: 1923

Υλικό Κατασκευής: Μάρμαρο

Καλλιτέχνης: Θωμάς Θωμόπουλος
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Το πενθήμερον

Πρώτη μέρα, Πέμπτη

Μήπως δεν είχε κι αυτός τις έγνοιες του; Δεν είχε τις σκοτούρες; Για

όλα νοιαζόταν. Για την αδελφή του, για το σπίτι, για την ενορία του, το

χωριό του, την γειτόνισσα την κυρά Λούκαινα, τον Ελισαίο, τον

ξάδελφό του, τον παπά Νικόλα. Για όλους. Μα τι μπορούσε να κάνει; Η

υγεία του ήταν κλονισμένη και τα οικονομικά του χάλια. Ποτέ δεν τα ‘χε

καλά με τα λεφτά.

Η αδελφή του τον ξεπροβόδησε ως το χαγιάτι. Ήταν δεμένα

αδέλφια σαν δεμάτι. Η ζωή τους ένωσε και τους κράτησε έτσι ως τα

γεράματα. Μείναν κι οι δυο απάνδρευτοι. Ακουμπούσε ο ένας στον

άλλον, στα δύσκολα και στα ευκολότερα.

- Για πού τόσο βιαστικός; τον ρώτησε.

-Άφησέ με, της απάντησε, τρέχω να προφτάσω τον ήλιο. Στην Αθήνα

είχα ένα μήνα να τον δω και εδώ στην Σκιάθο τρέχω να τον προφτάσω

πριν βασιλέψει. «Να είσαι καλά αδελφέ» σκέφτηκε και του έστειλε μια

αύρα αγάπης.

Από κει τον είδε να κατεβαίνει την μικρή ξύλινη σκάλα και να

κατευθύνεται στην παραλία. Ούτε εκατό βήματα δεν ήταν η θάλασσα.

Στην άμμο κάθισε για λίγο να δει τον ήλιο να πέφτει και να δροσίζει. Ο

γιατρός του είπε να προσέχει την υγεία του και η υγρασία την

υπονόμευε. Τον σακάτευε. Τέτοιες ώρες ερχόταν στα χείλη του το

«άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την Εικόνα σου

την σεπτήν».

Ναι, ήταν ευσεβέστατος του παπά-Διαμάντη ο γιος ο

Αλέξανδρος. Είχε πάρει πολλά από τον πατέρα του. Ευσεβής,

λιγομίλητος, εγκρατής, ολιγαρκής, κλειστός άνθρωπος, μα γεμάτος

αγάπη. Κάθε Κυριακή τον έβρισκες ανεβασμένο στο δεξί ψαλτήρι  και

κει γινόταν άλλος άνθρωπος. Εκεί ήταν απαιτητικός με τους ψαλτάδες,

που έπρεπε να ‘ναι καλλίφωνοι, χωρίς πολλές φιοριτούρες, να

κάθονται σεμνοί στο αναλόγιο, να μην ανοίγουν πολύ το στόμα όταν

ψέλνουν σαν να μεταλαβαίνουν, να μην κοιτούν τους γύρω τους και να
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μην ασχολούνται με τα κλάματα των μωρών. Κι ήταν αυστηρός μ’

αυτούς που λοξοδρομούσαν. Αγαπημένος του χώρος ο Ελισαίος, ένα

μικρό παρεκκλήσι στην Πλάκα. Απέναντι ο ξάδελφός του ένας

γλυκύτατος ψάλτης και στο ιερό ο παπά Νικόλας ο Πλανάς. Μαγεία.

Εκεί έβρισκε τον εαυτό του. Εκεί περνούσε σε μια άλλη κατάσταση.

Μονόχωρο το παρεκκλήσι σα την καρδιά του, μα χωρούσε όλους τους

ανθρώπους. Καλούς και δύστροπους. “Το μεγαλύτερο όπλο του

ανθρώπου είναι η εγκράτεια” έλεγε και ξανάλεγε. Μα τους παράφωνους

δεν τους ήθελε. Έψελνε καλά γιατί έκανε μαθητής στον πατέρα του, μα

πιο πολύ ο πατέρας του εμφύσησε την αγάπη για τον Χριστό και τους

συνανθρώπους του. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Χριστό χωρίς να

αγαπάς τους συνανθρώπους σου, έλεγε σε κάθε ευκαιρία.

Αλλά η αγάπη του ξεχύνονταν όταν έπιανε το μολύβι. Τότε

πάλευε με τα γράμματα και τις λέξεις. Πάλευε ανάμεσα στην

καθαρεύουσα και την δημοτική, την ντοπιολαλιά και την λόγια. Άλλες

λέξεις αγκάλιαζε κι άλλες απωθούσε. Έπλαθε μ’ αυτές το δικό του

κόσμο, δομούσε τον χώρο μέσα στον οποίο ζούσε και το απολάμβανε.

Κατασκεύαζε τον δικό του ιστό, τον δικό του κόσμο, τον δικό του

Χριστό, την δικιά του εκκλησία, τον δικό του περίγυρο. Μετανάστες

περνούσαν από μπροστά του οι κοινωνικές αδικίες, μα τι να κάνει

αυτός μόνος;  Τα κατέγραφε στο μυαλό του και μετά με την πένα του

στο χαρτί. Σαν διαμαρτυρία τα πετούσε στα πόδια των ανίσχυρων, να

τους φωτίσει και στα πόδια των δυναστών κάθε είδους, μπας και τους

συνετίσει. Κάποιοι τα έβλεπαν ως ψυχωφελείς ιστορίες, μα αυτός ήθελε

κάτι παραπάνω. Τα ‘βαζε με το κράτος που δεν μεριμνούσε για τους

ανήμπορους και με τους δυνάστες κάθε είδους που λυμαίνονταν τον

κοσμάκη. Θα ‘θελε να φέρει κοντά του όλους τους ανθρώπους,

εξουσιάζοντες αλλά  και δυναστευόμενους, να τους βάλει στην καρδιά

του. Να τους δει να καλωσορίσουν όλοι μαζί την ανοχή, την αγάπη, την

δικαιοσύνη. Την δική του αγάπη, την δική του ανοχή, την δική του

δικαιοσύνη.

Ούτε κατάλαβε πως έφτασε στην παραλία. Διέκρινε μια

ασυνήθιστη κίνηση. Τραβήχτηκε σε μια μεριά και με την άκρη των

ματιών του ένοιωθε τον ήλιο να γέρνει. Όλα έχουν αρχή μέση και τέλος
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Αριστοτελικό σκέφτηκε. Όχι ότι σκεφτόταν την συμμετρία και την

ολικότητα κάθε φορά που έγραφε. Έτσι του έβγαινε. Άλλωστε αυτή η

συμμετρία παραβιάζονταν από την ιδιότητα των διηγημάτων να είναι

μια φέτα ζωής, ένα κομμάτι της ζωής. Μα μήπως κι αυτή η φέτα δεν

πρέπει να στέκει από μόνη της αυθύπαρκτη; Άρα κι αυτή πρέπει να

έχει μια αρχή, μια μέση κι ένα τέλος. Το σημαντικό είναι να γράφεις

μέσα από τις ιστορίες τα δικά σου πάθια, τις δικές σου εμπειρίες,

σκέφτηκε.

-Όμορφη η ζωή, μα χωρίς το θάνατο θα ήταν βαρετή και λιγότερο

ενδιαφέρουσα, ψιθύρισε. Οι σκέψεις του ήταν αυτόματη γραφή,

πηδούσαν απ το ένα στ’ άλλο. Σκεφτόταν τις παλιές ιστορίες που

μετέφερε πάνω στο χαρτί. -Εγώ διάλεξα τελικά αυτούς τους ήρωες ή

αυτοί με διάλεξαν; Μάλλον το θέμα και οι ήρωες με διάλεξαν. Βρήκαν

σε μένα τον κατάλληλο άνθρωπο μέσα στον οποίο θα μπορούσαν να

υπάρξουν και να δράσουν.

Δίπλα του άκουσε βήματα στην άμμο κι οι σκέψεις του σταμάτησαν.

Εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση, που συνεχίστηκε στο σπίτι.

-Από ντω είσαι πατριώτη;

Άκουσε τη σκληρή προφορά που την είχε ακούσει από έναν

βορειοελλαδίτη, μα αυτή ήταν πιο βαριά. Είχε φίλους από κει πολλούς.

Ξεχώριζε τον Αστέριο τον Σταυριανό, βρε σεις γιατί γράφετε τη

Σαλονίκη με δύο σ και την προφέρετε με δύο λ; είπε στον Αστέριο όταν

τον γνώρισε και γέλασε αχνά.  Ήξερε τον Μίμη, δεινό καπνιστή, που κι

αυτός τον εκτιμούσε, μα κι αυτόν είχε καιρό να τον δει. Τους θυμήθηκε.

Τους πιθύμησε, ήθελε να τους δει, να τα πούνε. Στη θύμησή τους,

μειδίασε. Σήκωσε τα μάτια του. Έναν καλοντυμένο είδε μπροστά του.

Τα ξαναχαμήλωσε.

-Ναι Σκιαθίτης είμαι, είπε,  μα ζω και στην Αθήνα. Εκεί δουλεύω.

-Ντημητάρ Στογιάνωφ, συστήθηκε ο ξένος.

Σηκώθηκε με σεβασμό και έδωσε το χέρι του στο παρατεταμένο χέρι

του Ντημήτρη.

-Μη σου χαλάω την ησυχία είπε ο Ντημήτρη κι έκανε να φύγει.

- Όχι όχι κάτσε να μου κάνεις παρέα στο τσιγάρο, είπε ο Αλέξανδρος κι

έβγαλε την καπνοσακούλα ψελλίζοντας το όνομά του.
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Κάθισαν αγναντεύοντας. Έδειχναν ήρεμοι μα συγχρόνως κάτι τους

ηλέκτριζε. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ένοιωθαν το γιατί.

-Από πού είσαι πατριώτη; τον ρώτησε ο Αλέξανδρος.

-Από Βουλγαρία κι είμαι περαστικός από το νησί σου. Κανονικά άλλος

ήρθε για δουλειές στην Ελλάδα  κι εγώ τον έχω από κοντά ξανάπε ο

Ντημήτρη.

Ζύγιζαν ο ένας τον άλλον. Εύρισκαν μια θελκτικότητα περίεργη κι το

ενδιαφέρον να γνωριστούν ήταν στο ζενίθ.

-Από Βουλγαρία κι ήρθες στο νησί μας; Σήκωσε το βλέμμα του και τον

κοίταξε καλά καλά. Μα υπάρχουν άνθρωποι που έχουνε τέτοιες

δυνατότητες; απόρησε. Κι άλλοι που δεν έχουνε να φάνε, σκέφτηκε.

-Ντομπρέ ντομπρέ*, ξέρω τι σκέφτεσαι είπε ο Ντημήτρη. Δεν ήμουν

έτσι πάντα. Σε χωριό μεγάλωσα κι εγώ. Πιο φτωχό απ το δικό σας.

Εμείς είχαμε αγάπη στο βουνό… κι η θάλασσα καλή είναι. Εμείς

δεθήκαμε με τα βουνά και τις δυσκολίες τους.

Στα μάτια του γιού του παπά-Διαμάντη διέκρινε μια λάμψη

ενδιαφέροντος κι αυτό έδωσε θάρρος στον απρόσκλητο επισκέπτη να

συνεχίσει. Ο Αλέξανδρος επισφράγισε την ευκαιρία γνωριμίας

ρωτώντας τον.

- Κι εσύ από χωριό λοιπόν;

-Ναι, ναι, απ το Μπαίλοβο κοντά στη Σόφια, μα πολύ μακριά.

Μείνανε σκεφτικοί. Ο Αλέξανδρος του πρότεινε την καπνοσακούλα του

ρωτώντας, καπνίζεις; Ο Ντημήτρη είπε ντα ντα* και πήρε το

τσιγαρόχαρτο που του ‘δωσε ο Αλέξανδρος. Έπειτα του ‘δωσε την

καπνοσακούλα, περίμενε να γεμίσει και την ξαναπήρε. Τα δάχτυλα

είχαν καφετιάσει και των δυο και το ίδιο χρώμα είχε το μουστάκι του

Ντημήτρη. Μα ο Αλέξανδρος είχε γένια. Περίτεχνα το τύλιξαν κι οι δυο.

Το ‘φεραν στα χείλια και το σάλιωσαν, το κόλλησαν και το ‘ριξαν

βιαστικά στο στόμα. Δεν ήξεραν αν τους ευχαριστεί περισσότερο ο

καπνός στα σωθικά τους, η διαδικασία του φτιαξίματος του τσιγάρου ή

αυτή η βελούδινη επαφή με το τσιγαρόχαρτο στα χείλη. Ο Αλέξανδρος

έβγαλε το τσακμάκι του και επιδέξια χτυπώντας με κάθετες καρατιές
*Καλά καλά

* Ναι, ναι
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στον τροχό άναψε το φυτίλι. Τράβηξαν τις δυο πρώτες ρουφηξιές

ηδονικά.

-Όμορφα είναι εδώ, είπε ο Ντημήτρη.

-Ναι, γι αυτό έρχομαι κι εγώ εδώ, όταν βρίσκω ευκαιρία ή όταν

αναγκέβομαι, είπε ο Αλέξανδρος.

Γύρισε και τον κοίταξε. Ο Ντημήτρη φαινόταν ντυμένος με αρχοντιά,

αλλά στο βάθος έμοιαζε απλός άνθρωπος σαν κι αυτόν. Ίσως τα ρούχα

να ξεγελούσαν, μα ο Αλέξανδρος το ‘νοιωθε. Κοίταξε τα χέρια του που

φάνταζαν αδούλευτα κι ήταν απαλά σαν μωρουδίστικο κωλαράκι. Στη

χειραψία το είχε καταλάβει. Φρεσκοξυρισμένος ήταν κι η πέτσα του

ήταν τανυσμένη. Μοσχομύριζε. Σαν να ζει καλά ο Ντημήτρη, σκέφτηκε.

Από μακριά ακούστηκε η καμπάνα του εσπερινού. Πήγε επτά.

Ξανασκέφτηκε τον πατέρα του τον παπα-Διαμάντη που πριν λίγα

χρόνια τον έχασε. Το ίδιο και τον αδελφό του. Πως φεύγουν οι

άνθρωποι έτσι; σκέφτηκε κι έκανε το σταυρό του. Η καμπάνα καλούσε

για τον εσπερινό. Έκανε το σταυρό του κι ο Ντημήτρη. Ο Αλέξανδρος

χαμογέλασε.

- Χριστιανοί, αδέλφια, του είπε.

-Ναι, ο Χριστός μας ενώνει, κι οι παπάδες μας χωρίζουν, είπε ο

Ντημήτρη και χαμογέλασε.

-Τι τα θες; Άνθρωποι είναι κι αυτοί, που εκτός από το βάρος του

ανθρώπου, σέρνουν και το βάρος της ευθύνης προς το Θεό, είπε ο

Αλέξανδρος.

-Και έχουν να σηκώνουν κι άλλα βάρη. Γι αυτό σηκώνουν και τα λεφτά

των φτωχών, να μην τα έχουν οι φτωχοί για βάρος, είπε δεικτικά ο

Ντημήτρη. Οι παπάδες, συνέχισε, είναι σαν το κάρβουνο… όταν το

πιάνεις και είναι αναμμένο σε καίει κι όταν είναι σβηστό το πιάνεις και

σε μουντζουρώνει.

Ο Αλέξανδρος συννέφιασε.

-Ναι, μα δεν είναι όλοι έτσι, είπε και θυμήθηκε τον πατέρα του.

Παπα-διαμάντης με τ’ όνομα. Εμμανουήλ Διαμάντης λεγόταν και

πράγματι ήταν σαν διαμάντι.  Τον έφερε στο νου του στο ιερό δίπλα

στην εικόνα του Χριστού να λέει: «Τα σα εκ των σων… κατά πάντα και

δια πάντα σοι προσφέρομεν» κι αυτός, να γονατίζει ευλαβικά τηρώντας
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την αρχαία ευλαβή συνήθεια. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν πρέπει να

γονατίζουν, αλλά αυτός ένοιωθε καλύτερα έτσι. Κι ύστερα να ανεβαίνει

στο ψαλτήρι και να λέει το «Πάτερ ημών», γεμίζοντας την εκκλησιά με

την μελωδική, ουράνια φωνή του. Το «Πιστεύω» ο ψάλτης τον άφησε

να το λέει  αργότερα,  γιατί ήταν πιο δύσκολο, έτσι έλεγε ο ψάλτης, μα

για αυτόν δεν ήταν.

Όχι δεν ήταν όλοι οι παπάδες έτσι. Δεν σκεφτόταν μόνο το

χρήμα. Δούλευαν όπως όλοι οι αγρότες, ψάρευαν όπως όλοι οι

ψαράδες και αγωνιούσαν για τα προς το ζειν. Θυμάται, ακόμα έβλεπε

μπροστά του, την κυρά Μαρία την Πελεκούδα φτωχιά κι ανήμπορη

χήρα.

Ήταν Φώτα ολόφωτα. Ο πατέρας του γυρνώντας το χωριό για

να φωτίσει, περνούσε από σπίτι σε σπίτι με την αγιαστούρα του. Εγώ

είχα το γαϊδουράκι κι εκεί πάνω φορτώναμε τα δώρα, σκέφτηκε ο

Αλέξανδρος. Η χήρα, του πρόσφερε ένα ολόκληρο λουκάνικο. Ο παπά

- Διαμάντης, δεν το δέχτηκε. Της το γύρισε πίσω, παρά την επιμονή της

ότι ο αγιασμός δεν θα πιάσει, αν δεν δώσει κάτι στον παπά.

-Σιώπα, είπε,  αυτός ο αγιασμός θα πιάσει, γιατί το κάνω με όλη μου

την ψυχή. Αυτό θα ταΐσει τα παιδιά σου μια βδομάδα.

Κι εκείνη κοίταζε απορημένα, μα δάκρια έτρεχαν.

-Ο Θεός είδε την σκέψη σου και την καρδιά σου της είπε.

Και το ‘κανε κρυφά. Να μην τον δει η γειτονιά. Να μην την πιάσουν στο

στόμα τους οι κουτσομπόλες.

-Εσύ το ‘χεις πιο πολύ ανάγκη, της ψιθύρισε κι έφυγε βιαστικά για το

αντικρινό σπίτι.

Αυτά σκεφτόταν ο Αλέξανδρος μα δεν ήθελε να κακοκαρδίσει

τον ακάλεστο επισκέπτη του. Άλλωστε κι ο ίδιος πολλές φορές τους

καταχέριασε τους παπάδες και όχι μόνο αυτούς. Και τους

καντηλανάφτες και τους επίτροπους. Μη δεν ήταν ο Παπα-Δημήτρης

αυτός που διέκοπτε την λειτουργία για να κάνει παρατηρήσεις σε

μανάδες… άκουσον άκουσον… γιατί κλαίγαν τα μωρά τους; Αμ μωρά

ήταν, τι ήθελε να κάνουν; Μην δεν ήταν αυτός που έκανε κριτική στους

επίτροπους της εκκλησίας, που απέκλειαν βρέφη από την εκκλησία και

επέπλητταν μανάδες; Μη δεν ήταν αυτός που πριν είκοσι και πλέον
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έτη, αν θυμάται καλά, πρότεινε «ελλείψει προνοίας, χριστιανικής και

ηθικής» να καθιερωθεί ο πολιτικός γάμος και κοντέψανε να τον φάνε οι

παπάδες;

Όλα περνούσαν σαν αμαξοστοιχία από μπροστά του και δικαιολογούσε

τον συνομιλητή του. Τον κοίταξε. Δεν θα ‘ναι τριάντα κι εγώ πενήντα

επτά, σκέφτηκε, θα μπορούσε να ‘ναι γιος μου. Καλά θα ‘ταν, μα για να

κάνεις παιδιά πρώτα πρέπει να παντρευτείς και για να παντρευτείς

πρώτα πρέπει να παντρέψεις τις αδελφές σου. Τυχερά πράματα,

σκέφτηκε.

-Τι δουλειά κάνεις; τον ρώτησε.

-Δάσκαλος, απάντησε ο Ντημήτρη.

-Κι εγώ με τα γράμματα παλεύω είπε ο Αλέξανδρος. Να ‘ρθεις στο

σπίτι να σε κεράσω ένα τσιπουράκι να τα πούμε.

Τα μάτια του Ντημήτρη έλαμψαν. Φαίνεται κι εδώ έχουν την συνήθεια

να πίνουν ρακί το απογευματάκι, σκέφτηκε και χαμογέλασε.

-Ευχαρίστως είπε ο Ντημήτρη, μα πρέπει πρώτα να ενημερώσω τους

φίλους μου.

Τα τσιγάρα είχαν καεί. Ο Αλέξανδρος τα ‘σβησε και μάζεψε τ’

αποτσίγαρα σ’ ένα χαρτί. Ο Ντημήτρη σηκώθηκε γρήγορα κι

απομακρύνθηκε. Μια έλξη τους ένωνε αλλά ακόμα δεν ήξεραν γιατί.

Λες κι είναι κάποιος που με ξέρει, σκέφτηκε ο Αλέξανδρος. Οι φίλοι του

ήταν λίγο πιο εκεί. Κάποια στιγμή ένοιωσε τα βλέμματα τους να είναι

στραμμένα πάνω του. Δεν έδωσε σημασία. Σκέφτηκε πως κι οι φίλοι

του Ντημήτρη αξιόλογοι πρέπει να ‘ταν, γιατί δεν θα τους διάλεγε για το

ταξίδι του ή τις δουλειές του, αν δεν ήταν. Σήμερα δεν θα πήγαινε στον

εσπερινό. Είχε φιλοξενούμενο.

Δεν άργησε να ‘ρθει. Τώρα ήταν πιο ήρεμος. Σηκώθηκε. Τίναξε

την άμμο απ τα ρούχα του κι αργά ξεκίνησαν για το σπίτι.

-Δημήτρη, μην περιμένεις πολλά απ το σπίτι, είπε ο Αλέξανδρος σαν

σε απολογία. Εμείς φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Μα το τσιπουράκι θα το

πιούμε.

Είχαν φτάσει κιόλας στο σπίτι.

-Αυτό είναι, είπε ο Αλέξανδρος.

-Τουλάχιστον το δικό σου είναι σχεδόν διώροφο, μην παραπονιέσαι.
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-Δεν παραπονιέμαι, ο Θεός μεγάλος είναι και τάχει οικονομήσει τέλεια,

τα έχει συνταιριάξει  όπως αυτός μόνο ξέρει.

Ο Ντημήτρη παρατηρούσε με περιέργεια τα πάντα. Μπροστά

τους στέκονταν ένα διώροφο σπίτι με σειρά από τρία παράθυρα στον

όροφο. Το κάτω ήταν ισόγειο με ένα παραθυράκι που θαρρείς ήταν

μισό. Απ τα παράθυρα του ορόφου φαίνονταν πλεκτές κουρτίνες,

δείγμα ότι πρόκειται για περιποιημένο σπίτι.  Νοικοκυρεμένα πράματα.

-Εδώ μένω με την αδερφή μου είπε και ανέβηκε την ξύλινη σκάλα.

-Αδελφή, φώναξε ο Αλέξανδρος.

- Έλα, εδώ είμαι, απάντησε η αδελφή του.

Η αδελφή του που να πάει; Τον περίμενε. Μη θελήσει κάτι, να είναι

εκεί, να τον προστρέξει. Αναγνώριζε στον αδελφό της την θυσία να

μείνει κοντά της απάνδρευτος κι αυτός. Δυο καλαμιές στον κάμπο. Μα

στήριζαν ο ένας τον άλλον.

-Έλα, φώναξε οι Αλέξανδρος, έχουμε ξένο.

-Γιατί δεν με ειδοποίησες καημένε; μουρμούρισε.

-Καλώς ήρθατε, καλώς τους, είπε μπαίνοντας στο καθιστικό.

Αριστερά πάνω φάνταζε το εικονοστάσι με το καντηλάκι και το

θυμιατό. Συχνά πυκνά θύμιαζε και τώρα που χτύπησε η καμπάνα

ξαναθύμιασε. Να φύγουν τα δαιμόνια. Κάθισαν στον Σκιαθίτικο καναπέ,

που τεχνίτης Σκιαθίτης έφτιαξε με μεράκι. Στον τοίχο  φωτογραφίες των

γονιών. Πάνω στο ταβάνι δέσποζε ένας χρωματιστός ρόμβος, ιδέα του

πατέρα του.

-Ώστε δάσκαλος; ρώτησε ο Αλέξανδρος

-Ναι μα πιο πολύ μ’ αρέσει να γράφω είπε ο Ντιμήτρη.

-Ναι, το δασκαλίκι χρειάζεται για να ζούμε, είπε ο Αλέξανδρος.

-Τότσνο τακά*, αυτό το κάνω για επιβίωση, μα κι εσύ το ίδιο κάνεις

υποθέτω, είπε ο Ντιμήτρη. «Αντί να γίνω γνωστός ζωγράφος, έγινα

άγνωστος συγγραφέας» είπε και γέλασε καλόκαρδα.

-Κάμνω τον δημοσιογράφο, παλιά ζωγράφιζα κι εγώ, μεταφράζω και

γράφω ιστοριούλες και μέσα σ’ αυτές μιλάω για πράματα που με

πονάνε, είπε ο Αλέξανδρος. Ελπίζω να μην έχετε τόσα προβλήματα με

τη γλώσσα σας γιατί εμείς έχουμε. Τελευταία αποφάσισα να γράφω
*Ακριβώς έτσι
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δημοτική, στη γλώσσα του λαού. Λόγοι καλύτερης επικοινωνίας το

επιβάλλουν. Τι να το κάνεις ένα κείμενο αν δεν  το καταλαβαίνουν οι

πολλοί; Και πως θα πω στους απλούς ανθρώπους αυτά που θέλω; Η

λογοτεχνία θέλει δυο για να είναι λογοτεχνία, έναν που γράφει κι άλλον

που διαβάζει. Διαφορετικά η γραφή θα είναι ιστορικό, μα όχι

λογοτεχνικό γεγονός. Δεν γράφω μόνο για τους λόγιους. Θέλω να με

καταλαβαίνουν και οι απλοϊκοί άνθρωποι, αλλά και οι επόμενες γενιές.

Θέλω οι συνάνθρωποί μου να μάθουν, να ξέρουν πολλά κι αυτό να

τους φωτίσει. Η περισσότερη γνώση, μας ανοίγει περισσότερες νέες

πύλες αλήθειας μπροστά μας. Τόπε κι ο Χριστός μας στο κατά Λουκά,

νομίζω στο ενδέκατο κεφάλαιο: «ουαί υμίν τοις νομικοίς ότι ήρατε την

κλείδα της γνώσεως, αυτοί ουκ εισήλθατε και τους εισερχομένους

εκωλύσατε»…τα είπε ο Χριστούλης μας.

Ο Ντιμήτρη έμεινε σκεφτικός.

-Ναι, η γλώσσα είναι μια ζωντανή υπόθεση, εξελίσσεται, μπαίνουν νέες

λέξεις και είναι άδικο ο γραφιάς να μείνει σε μια λόγια γλώσσα, που θα

την κατανοούν μόνο οι μορφωμένοι. Οι λέξεις πόση δύναμη έχουν!

κατέληξε ο Ντιμήτρη.

-Ναι Ντιμήτρη οι λέξεις είναι μπροστά και πίσω από αισθήματα και

καταστάσεις και η γλώσσα πρέπει να ενώνει, να φέρνει τον κόσμο πιο

κοντά και όχι να είναι εμπόδιο.  Ναι, η γνώση ανοίγει πύλες αλήθειας.

Τι ωραία έκφραση, σκέφτηκε ο Ντιμήτρη μα δεν είπε τίποτα. Αυτός δεν

είχε ευτυχώς προβλήματα με την γλώσσα.

Μέσα του ένοιωθε ένα απέραντο σεβασμό για την σοφία του

συνομιλητή του.

Τοτσνο τακά, ακριβώς έτσι, είπε στο τέλος.

Τους διέκοψε η αδελφή του που μπήκε σεμνά, με ένα χαμόγελο που

υπέβοσκε. Μπροστά τους άφησε ένα μπουκάλι τσίπουρο και δυο

ποτηράκια τόσο λεπτά που φοβόσουν να τ’ αγγίξεις.  Έβαλε στο

τραπεζάκι ένα πιατάκι με ελίτσες, άλλο ένα με τυρί και ένα τρίτο με

ψάρι παστό. Γέμισε τα ποτηράκια και είπε.

-Αν με χρειαστείτε εδώ θα είμαι σε λίγο. Πάω ν’ ανάψω ένα κεράκι

στην εκκλησιά.

-Και ένα κεράκι και για μας, είπε ο Αλέξανδρος.
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-Θα προσευχηθώ για σας, είπε η αδελφή του και βγήκε ανάλαφρη απ

το σπίτι.

Ο Αλέξανδρος σήκωσε το ποτήρι. Το σήκωσε κι ο Ντιμήτρη.

-Ευλογημένη η χώρα σας γείτονα, βγάζει σπουδαία προϊόντα είπε ο

Ντιμήτρη.

-Ναι ναι, μα και σεις δεν πάτε παρακάτω. Και σπουδαία τυριά έχετε και

ωραία κρέατα και όμορφα βουνά και ωραίες μουσικές με γκάιντες και

όμορφες Βουλγάρες με πράσινα μάτια έχετε.

Ούτε ο ίδιος πίστευε ότι το είπε. Ήταν σεμνός και δεν του ξέφευγαν

τέτοιες λέξεις. Δαγκώθηκε. Τα πάντα πρέπει να ‘χουν μέτρο, σκέφτηκε.

Θυμήθηκε πως κάποτε είχε απαγγείλει ένα ερωτικό ποίημα στον

Μητσάκη.

-«Ώστε έτσι, κύριε Αλέξανδρε! Έχουμε έρωτες και τους τραγουδούμε

τόσο όμορφα!» του είπε ο Μητσάκης.

-«Εγὼ δεν έχω έρωτες, αποκρίθηκε ο Αλέξανδρος, χαμηλώνοντας τα

μάτια. Ὁ ήρωάς μου έχει!»

Σε διηγήματα υμνούσε την ομορφιά του θηλυκού, αλλά και σε ποίημά

του που αφιέρωσε στην Παναγιά την κουνίστρα, εικονίστρια ή

κουνιστή, μιλούσε για όμορφες γυναίκες.

«ωραίος ο ναός, το τέμπλο ωραίο,

ωραία τα λαμπρά τα εικονίσματα,

ωραίες και οι νορίτισσες που εκκλησιάζονται,

όλα ωραία».

Όμως μ’ αυτά δεν είχε πολλά, πολλά, και δεν αισθάνονταν καλά. Τον

απασχολούσαν άλλα σπουδαιότερα. Ευχαρίστηση έβρισκε ιδίως όταν

μετέφραζε τους ανευλαβείς συγγραφείς Γάλλους και Άγγλους. Έκρυβε

όλες τις βλασφημίες τους στην μετάφραση κι αυτό του έδινε την

ευφορία του νικητή. Γιατί, αυτόν θα διάβαζαν οι Έλληνες, αυτόν θα

διάβαζαν οι Σκιαθίτες. Κι αυτός, τα σκέπαζε στην μετάφραση όλα και τα

λείανε και τα γέμιζε με αγάπη για τον άνθρωπο και τον Χριστό. Ήθελε

να προσφέρει στον άνθρωπο ηρεμία και ισορροπία. Τι κατάλαβαν

αυτοί που τα ‘βαλαν με το Θεό; Βλέπουμε την κατάληξή τους, έλεγε και

ξανάλεγε. Ένοιωθε τις ατέλειες, μα ήθελε όλα να τροχιστούν σιγά σιγά

απ τον ίδιο τον κόσμο, απ την ίδια την κοινωνία. Αυτός έριχνε τις
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σταγόνες του στον κόσμο κι αυτές σιγά σιγά έμπαιναν στο πετσί και

γινόταν ένα με τον κόσμο με την ενστάλαξη. Οι σκέψεις του

σταμάτησαν εκεί. Είχε δίπλα του φιλοξενούμενο.

-Στην υγειά του απλού κόσμου με τη γνήσια ψυχή και τα μνημεία του

λόγου που διασώζει, είπε ο Αλέξανδρος.

-Με την ευλογία της Παναγιάς, συμπλήρωσε ο Ντιμήτρη.

-Ναι, ευλογεί η Παναγιά μας κι όλα τα οικονομάει ο Χριστός μας. Όλα

τα βλέπει κι όλα τα αφουγκράζεται. Είδες πως τα οικονόμησε και

γνωριστήκαμε;

Έτσι είναι. Η Παναγιά έφερε δυο ευσεβείς της κοντά και τώρα ήταν

μαζί. Μοιράζονταν την ίδια στέγη, τον ίδιο σοφρά,  τις ίδιες ελίτσες, το

ίδιο τσιπουράκι. Μοιράζονταν το ίδιο ψωμί και τυρί, το βαλκάνιο φαί. Ο

Αλέξανδρος ήταν ευσεβής, εργατικός και του άρεσαν τα παστά. Σήμερα

ήταν Σάββατο και θα τα τιμούσε. Παρασκευή και Τετάρτη δεν τα

ακουμπούσε.

-Αχ και να ‘χαμε μια γκάιντα τώρα μαζί μας, είπε ο Ντημήτρη και για μια

στιγμή βρέθηκε σε ένα ψηλό βουνό ολόγιομο με αντίλαλους από

γκάιντες. Μια πανδαισία μουσικής και μια ψυχική ανάταση, που πάντα

προσπαθούσε να ερμηνεύσει. Σαν να μπήκε στο μυαλό του ο

Αλέξανδρος.

-Δεν θα μας λείψει η μουσική, δεν πήγαμε εκκλησιά και θα φέρουμε την

εκκλησιά σε μας, είπε και άρχισε να ψέλνει. «Τον νυμφώνα σου βλέπω,

Σωτήρ μου κεκοσμημένο και ένδυμα ουκ έχω ινα εισέλθω εν αυτό,

λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα και σώσον με».

Ο Ντιμήτρη έμεινε ακίνητος κι εκστατικός ως να τελειώσει. Τι

γλυκιά μελωδία! Κι αυτός πήγαινε στην εκκλησία, μα ποτέ δεν είχε

ακούσει τόσο γλυκιά φωνή! Και ένοιωθε μια ευχαρίστηση που μόνο με

την γκάιντα είχε ξανανιώσει. Ακολούθησε σιωπή.

-Μίλησέ μου για σένα είπε στο τέλος ο Αλέξανδρος.

-Τι να σου πω; Μαύρα χρόνια. Φτώχεια και μιζέρια, είπε ο Ντημήτρη

αργά. Τώρα αρχίζω να συνέρχομαι κι αυτό έγινε με τις σπουδαίες

γνωριμίες που έχω κάνει.  Ο πατέρας μου μού ‘λεγε «κάνε φίλους και

θα είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου». Δεν γίνεσαι

πλούσιος με το δασκαλίκι.  Άσε που μας κρατούν φτωχούς για να
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σκεφτόμαστε μόνο την επιβίωση. Έτσι δεν κινδυνεύουν από

ξεσηκωμούς. Την έχουν την μηχανή καλά οργανωμένη. Αλλά ο

κοσμάκης θα ξυπνήσει κάποια φορά.

-Ναι θα ξυπνήσει, είπε ο Αλέξανδρος, αλλά αυτό θα γίνει με την

μόρφωση μόνο, την οποία πάλι αυτοί ελέγχουν. Η γνώση είναι δύναμη

αλλά την κρατούν καλά για τον εαυτό τους. Η λογοτεχνία μπορεί να

παίξει το ρόλο της και να φωτίσει. Οι δάσκαλοι πρέπει να παίξουν τον

ρόλο τους. Η μόνη ελπίδα του λαού είναι να βγεί μια κεφαλή που θα

κοιτάξει λίγο το λαό. Να μην είναι οι πολλοί που θα ταΐζουν τους λίγους.

Να μοιραστεί το ψωμί σωστά.

Επικράτησε ξανά σιωπή.

-Με πήρε η ορμή, είπε ήρεμα ο Αλέξανδρος. Για σένα λέγαμε. Πες τα

δικά σου, να θυμηθώ τα δικά μου. Λοιπόν;

-Τι να πρωτοθυμηθώ; είπε ο Ντιμήτρη. Φτωχός φτωχότατος. Πολλά

αδέλφια σε ένα σπιτάκι στο Μπαίλοβο, μα να ξεκαθαρίσουμε για κάτι.

Αν ακούσεις να με φωνάζουν Ελίν μην απορήσεις. Είναι το συγγραφικό

μου όνομα;

-Eχεις ρίζες ελληνικές και το διάλεξες; είπε ο Αλέξανδρος.

-Μπορεί και να ‘χω, τόσα χρόνια ζούσαμε μαζί. Τι Ελίν τι Έλλην; και

χαμογέλασε. Και δίπλα στο Πελίν που σημαίνει αψέντι, κόλλησα και το

Ελίν να κάμνει ομοιοκαταληξία.

-Ωραία κατασκευή… απόσταγμα λοιπόν; είπε ο Αλέξανδρος.

-Πιστεύεις ότι  το όνομα μπορεί να επηρεάσει την ζωή αυτού που το

φέρει; είπε ο Ελίν

-Πιστεύω στην δύναμη που περιέχει η λέξη και βαρύς ο ρόλος αυτού

που την  κουβαλάει, είπε ο Αλέξανδρος.

-Στον τόπο μου, συνέχισε ο Ελίν, τώρα με ξέρουν έτσι κι εγώ μάλλον

πρέπει να ξεχάσω το Ντιμήτρη.

-Μ’ αρέσει το Ελίν είπε ο Αλέξανδρος. Κι εγώ προβλήματα με το όνομά

μου είχα όλα τα χρόνια, μέχρι που τέλειωσα  το σχολείο. Μόνο το

Αλέξανδρος δεν πείραξαν αλλά το επώνυμο το κάνανε σουρωτήρι. Με

είπαν Αλέξανδρο Παπα- Διαμάντη, Παπα-Αδαμαντίου, Αλέξανδρο

Αδαμαντιάδη και στο τέλος Παπαδιαμάντη. Ας είναι. Κράτησα το παπά

και το διαμάντι, δώρο από τον πατέρα μου.
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-Διαμάντι λοιπόν. Μια χαρά, είπε ο Ελίν. Εσύ το «διαμάντι» κι εγώ το

«απόσταγμα». Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος; Αχ βρε Ελίν, τι γράφεις

και ξαναγράφεις; όλα τα βιβλία σου αν τα βράσεις σταγόνα ρακί δεν θα

βγάλεις παναθεμάσε. Και έφυγε εν ευθυμία.

-Ναι, ναι, έκανε ο Παπαδιαμάντης, απόσταγμα. Επομένως κοίτα να

δικαιολογήσεις κακομοίρη το ονομάσου σου και να μην δικαιώσεις τον

φίλο σου. Κι εγώ να συνταιριάσω την ζωή μου με τις αναζητήσεις, μα

και την κληρονομιά μου, είπε και ξανασήκωσε το ποτηράκι.

-Ναζντράβε*, είπε ο Ελίν.

Ο Αλέξανδρος κάθε στιγμή που περνούσε διαπίστωνε πόσο

κοινά πράγματα τους ένωναν.

-Θα μπορούσε να ήσουν ο μικρός μου αδελφός και μπορεί να γίνεις,

είπε μετά από σκέψη. Πρόσφατα έχασα πατέρα κι αδελφό, μα σήμερα

ξαναβρήκα έναν ακόμα αδελφό μου, είπε ο Αλέξανδρος. Στην υγειά

μας και στην υγειά όλων των χριστιανών συγχωριανών μας. Ο Ελίν

σήκωσε το ποτηράκι και το κατέβασε.

-Στον καινούργιο μου μεγάλο αδελφό, είπε ο Ελίν, μα πιο πολύ το

‘δειχνε.

Η συζήτηση με τον σεμνό σεβάσμιο γέροντα ήταν ενδιαφέρουσα και τα

μηνύματα ζουμερά σαν φρούτα Ο Ελίν ήταν καθισμένος στην άκρη του

καναπέ και ρουφούσε τα λόγια του νέου του φίλου.

-Να δεις είπε, πόσα ακόμα κοινά θα βρούμε μετά από λίγα

τσιπουράκια.

Από μακριά ακούστηκε γκάιντα. Ο Ελίν τσιτώθηκε.

-Έχετε και σεις γκάιντες; ρώτησε με αδημονία, μα χαμηλόφωνα μήπως

χάσει κάποια νότα.

-Μα ναι, δεν είπαμε; αδέλφια.

Μείναν ξανά σιωπηλοί μα σε διέγερση. Άκουγαν από μακριά την

γκάιντα και τον ήχο της να ανακατεύεται με το ψιλό θρόισμα των

φύλλων, το γαύγισμα του σκύλου, τη λαθραία λαλιά του κόκορα και τη

θαλπωρή του σπιτιού, που  θύμιζε στον  Ελίν το Μπαίλοβο.

-Ναζντράβε, είπε ο Αλέξανδρος.

-Γκιά μας, είπε ο Ελίν και η ματιά του ήταν υγρή.
*Στην υγειά σου
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Ο Αλέξανδρος δεν περίμενε τόση συγκίνηση. Δεν περίμενε  ο

συνομιλητής

του να είναι τόσο ευαίσθητος.

-Αχ Ελίν σαν και μένα είσαι. Θα υποφέρεις και συ σαν και μένα.

Λοιπόν; είπε, γιατί ήθελε να μάθει κι άλλα για την ζωή του.

- Ε να, συνέχισε ο Ελίν, άλλαξα τέσσερα σχολεία ως να τελειώσω. Το

γυμνάσιο έμεινε στη μέση αλλά έμαθα πολλά, γιατί μ’ ενδιέφεραν τα

γράμματα κι έγινα δάσκαλος.

-Πόσο είσαι; τον ρώτησε ο Αλέξανδρος.

-Είμαι τριάντα ένα, το χίλια οκτακόσια εβδομήντα επτά γεννήθηκα.

-Εγώ είμαι του πενήντα ένα γεννηθείς, είπε ο Αλέξανδρος και συνέχισε.

Ήμασταν κι εμείς πέντε αδέλφια και πολύ φτωχοί. Κι εγώ άλλαξα τρία

σχολεία, Σκιάθο, Σκόπελο και Χαλκίδα, αλλά εκεί έπεσα σε έναν

αγράμματο θεολόγο, μάλωσα κι έφυγα για Πειραιά, μα κι εκεί δεν

τέλειωσα. Ξαναγύρισα σαν τον εγκληματία στον τόπο του εγκλήματος,

ξανά στον δικό μου τόπο, ήμουν δεν ήμουν δεκαεννιά… για συνέχισε.

-Να, όπως κι εσύ, είπε ο Ελίν, έζησα σε χωριό και μετά στην πόλη μα

αυτό που θαύμαξα ήταν η ψυχή των απλών ανθρώπων του χωριού,

της υπαίθρου και αποφάσισα να γράψω γι αυτούς.

-Κι εγώ το ίδιο έκανα είπε ο Αλέξανδρος.

-Που;  σε εφημερίδα; ρώτησε ο Ελίν.

-Ναι, διηγήματα σε εφημερίδες και περιοδικά. Είναι δύσκολη η έκδοση

διηγημάτων. Δεν ξέρεις πόσο καιρό παιδεύομαι να εκδώσω. Ποιος

ξέρει αν με αξιώσει ο Κύριος.

-Όλα και όλοι θα βρουν το δρόμο τους, είπε ο Ελίν. Το θέμα δεν είναι

αν εκδώσεις εν ζωή, αλλά αν θα μπορέσεις να αντέξεις στον χρόνο.

-Η άποψή σου λοιπόν ποια είναι; ρώτησε ο Αλέξανδρος, γιατί αν δεν

εκδοθείς δεν μπορείς φυσικά να περιμένεις να αντέξεις στο χρόνο,

συμπλήρωσε.

-Ναι, είναι το πρώτο βήμα και συ θα βρεις τη στράτα και θα εκδώσεις.

Μα για να μείνεις κλασικός, για να σε μνημονεύουν θα πρέπει να σε

διαβάσουν τρείς γενιές.
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-Συμφωνώ, είπε ο Αλέξανδρος, ο συγγραφέας αν δεν αντέξει και μετά

θάνατον για τρεις γενιές δεν είναι συγγραφέας.

-Λες Αλέξανδρε να ελπίζει τελικά ο συγγραφέας και σε κάτι παραπάνω;

-Η μάχη του ανθρώπου είναι πάντα με τον θάνατο κι αισθάνεται

αδύναμος. Γι αυτό ελπίζει στον Παράδεισο αλλά και στην Αθανασία.

-Λες λοιπόν ότι μπορεί ο συγγραφέας γράφοντας, να ελπίζει στην

Αθανασία στην άκρη του μυαλού του;

-Ναι, στην Αθανασία, μα όχι στην γειτόνισσα, είπε ο Αλέξανδρος και

συναγελάσανε.

-Για ποια πράγματα γράφεις;  ρώτησε ο Ελίν

-Έγραφα και γράφω για τους κακόμοιρους που δεν έχουν στον ήλιο

μοίρα, τους άθλιους, τους σαν κιλότ και για τους τύραννους που τους

πίνουν το αίμα.

-Έχουμε κοινή πορεία. Εξήγησέ μου όμως πως τους πίνουν το αίμα

στα μέρη σου;  Όμως άραγε έτσι δεν είναι πλασμένη η κοινωνία με

φτωχούς και πλούσιους, με απλούς κι αφέντες; ρώτησε τάχα ανήξερος

ο Ελίν.

-Όχι δεν είναι έτσι η κοινωνία ούτε φταίει η κοινωνία γι αυτό. Αν πούμε

πως φταίει η κοινωνία τότε η ευθύνη μοιράζεται σε όλους και χάνεται.

Κι εδώ υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει εκμετάλλευση των φτωχών από

όσους έχουν τη δύναμη και την κάνουν εξουσία. Κι αυτή η

εκμετάλλευση έχει όνομα αλλά και πρόσωπο. Τα βάρη τα σηκώνουν οι

πολλοί και τα ωφέλοι τα ‘χουν μερικοί.

-Μα φαντάζεσαι μια κοινωνία χωρίς κεφαλή και χωρίς εξουσία; Είπε ο

Ελίν

-Δεν λέω αυτό.  Χαμογέλασε. Δεν μπορεί μια κοινωνία ή να έχει μια

εξουσία-κλέφτη για κεφαλή ή να μην έχει κεφαλή. Ξέρεις Ελίν, κάποια

στιγμή ρωτήσαν έναν γάιδαρο αν προτιμούσε ανηφόρα ή κατηφόρα κι

αυτός απάντησε με ερώτηση, μα ο ίσιος δρόμος έλειψε; Έτσι λοιπόν,

κεφαλή να υπάρχει παντού και στην εκκλησία μας είναι ο Χριστός μας.

Μα είδες ποτέ τον Χριστό να κλέβει; Τον είδες να κάνει εμπόριο μέσα

σε ιερούς χώρους; Τον άκουσες  να εκμεταλλεύεται φτωχούς; Το μόνο

που ήξερε ήταν να μοιράζει αγάπη και να την διδάσκει. Δεν έπινε το

αίμα του λαού, δούλευε για να σηκώσει όλα τα βάρη τους και το
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κυριότερο σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και Σταυρώθηκε. Να,

έναν τέτοιο ηγέτη θέλουμε να βγάλει μαστίγιο και να εκδιώξει όλους

τους φαύλους από το σπίτι του και να αλαφρώσει το βάρος των

φτωχών που μόνο αυτοί και πάντα αυτοί σηκώνουν. Είπα την λέξη

«πάντα» συγχώρα με θεέ μου. Αυτή η λέξη θα έπρεπε να είναι

απαγορευμένη από το ανθρώπινο είδος και να χρησιμοποιείται μόνο

για την Αθανασία του. Μόνο αυτή θα κρατήσει για «πάντα». Α

παρεπιμπτόντως δεν μ’ αρέσει και η λέξη «ξαφνικά» όπως και η

ερώτηση «πως αισθάνεσαι» που την έχουν κάνει πιπίλα οι

δημοσιογράφοι. Μπορεί λοιπόν κι η εξουσία μέσα από τους

εκπροσώπους της να έχει ανθρώπινο πρόσωπο και να ασκεί τα

καθήκοντά της με φρόνηση.

Η κουβέντα παραζωήρεψε.

-Τι είναι για σένα η εξουσία; ρώτησε ο Ελίν που ρουφούσε γνώση.

-Ε βέβαια δεν είναι μόνο ο άρχοντας που είναι κεφαλή. Η εξουσία από

κει διαχέεται μέχρι τον τελευταίο κλητήρα, μέχρι τον τελευταίο

καντηλανάφτη και μάλιστα όσο χαμηλότερα τόσο πιο άγρια

εκδηλώνεται.

Βήματα ακούστηκαν στην σκάλα.

-Η αδελφή μου, είπε ο Αλέξανδρος.

Άνοιξε σιγά την πόρτα και τους αγνάντεψε.

-Ήρθα είπε, τι γλυκά που ήταν απόψε στον εσπερινό! Σας λείπει

τίποτα; να σας φέρω κάτι;

-Λίγες ελίτσες φέρε μας είπε ο Αλέξανδρος.

Ο Ελίν έδειχνε ότι ευχαριστιέται με την κουβέντα αλλά συγχρόνως ήταν

σε υπερδιέγερση. Με την εξουσία δεν είχε καμιά ανάμειξη ώσπου

γνώρισε τον Μπόρις. Το μόνο που ήθελε ήταν να δει την κάθε είδους

εξουσία να αξιοποιείται για το καλό των φτωχών ή διαφορετικά να την

δει να συνθλίβεται. Για το καλό όλων; Είχε μια μικρή ένσταση μέσα του,

αν άξιζε κανείς να βοηθήσει τους αστούς, που προσπαθούν με κάθε

τρόπο να γίνουν μέρος της εξουσίας και που διάβρωσαν και μαγάρισαν

τις ψυχές τους, αν δεν τις έχασαν. Στόχευε σε απλοϊκούς ανθρώπους

με αγνή ψυχή, αλλά και για όσους τους νοιάζονταν και σαν τέτοιος του

φαινόταν ο Παπαδιαμάντης, ίσως και καλύτερος. Ο Αλέξανδρος του
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είχε ανοίξει την καρδιά του, του έδινε πάσα για νέες ιστορίεςάπειρα

ερεθίσματα για νέες αφηγήσεις τον προσκαλούσε να ανοίξει την καρδιά

του. Κι αυτός αυτό θα έκανε, θα άνοιγε την καρδιά του.

-Βαδίζουμε στα ίδια χνάρια, είπε στο τέλος ο Ελίν.

-Ναι, συμφώνησε ο Αλέξανδρος, εδώ στοχεύω. Τα λεφτά μου τα βγάζω

από την δημοσιογραφία, αλλά η αγάπη μου είναι να γράφω για τους

παρεξηγημένους, τους απλοϊκούς χαρακτήρες του χωριού, τις έγνοιες,

τα πάθη και τα αδιέξοδα των πολλών, αυτών των απλών ανθρώπων

της επαρχίας και του χωριού, αλλά και για όσους μένουν  στην πόλη.

-Αφού είσαι δημοσιογράφος να κρύβω λόγια, είπε ο Ελίν και

χαμογέλασε.

-Τι να κάνω Ελίν, η ζωή είναι σκληρή.  Κάπως πρέπει να επιβιώσω.

Μα δεν είμαι απαιτητικός. Μου φτάνουν ίσα ίσα να ζω. Κάποτε μου

δώσανε για μηνιάτικο εκατόν πενήντα ολόκληρες δραχμές και τις

αρνήθηκα. Μου ‘φταναν μόνο οι εκατό. Αυτοί μείνανε ενεοί, μα εγώ

αυτά ήθελα.

-Είμαι περίεργος να έβλεπα τα έκπληκτα πρόσωπά τους, είπε ο Ελίν.

-Πρέπει να πληρώνεται η δουλειά μας, συνέχισε ο Αλέξανδρος.

Άλλωστε τι σπουδάσαμε; Τη φιλοσοφική βέβαια δεν την τέλειωσα, μα

εκεί γνώρισα σπουδαίους φίλους και μέσα σ’ αυτούς ο Γιωργής ο

Βιζυηνός, μεγάλος πεζογράφος, μα και ποιητής. Όμως η μεγάλη μου

αγάπη είναι η αγιογραφία και η συγγραφή διηγημάτων μικρών και

μεγάλων.

-Κι εμένα μ’ αρέσει να ζωγραφίζω, είπε ο Ελίν, μα τι εννοείς μεγάλο

διήγημα.

-Είναι τα διηγήματα που ξεπερνουν τις σαράντα σελίδες και μέχρι τις

εξήντα.

-Και μετά; ρώτησε ο Ελίν.

-Μετά Ελίν είναι οι νουβέλες και εκτενέστερα αφηγήματα είναι τα

μυθιστορήματα. Αλλά μη μείνεις μόνο στην έκταση γιατί το διήγημα,

αλλά και τα άλλα είδη όπως ξέρεις, δεν καθορίζεται μόνο από την

έκταση.

-Ναι, έτσι είναι απάντησε ο Ελίν.

Τους διέκοψε η αδελφή του. Μπήκε σοβαρή και τράταρε τις ελίτσες.
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-Αν χρειαστείτε κάτι φωνάξτε με εδώ θα είμαι, είπε κι όπως μπήκε έτσι

αθόρυβα και ανάλαφρα βγήκε.

Ήταν ψηλόλιγνη η αδελφή του και  σιταρόχρωμη  φιγούρα με αδρά

χαρακτηριστικά, που θαρρείς ξώκυλε από βυζαντινή εικόνα. Μάτια

θλιμμένα, ανέδιδε μια ευχάριστη μυρουδιά και μια φρεσκάδα στο

πέρασμά της. Με προφορά Σκιαθίτικη, μα λιγομίλητη. Τα μάτια της

μαρτυρούσαν έξυπνο άνθρωπο, ωστόσο εξέπεμπαν μια ασύλληπτη,

ουράνια σεμνότητα.

-Αρχοντική γυναίκα και περήφανη η αδελφή σου είπε ο Ελίν.

-Ναι, ναι μα είναι άτυχη και απάνδρευτη… επικράτησε σιωπή… όπως

κι εγώ, συμπλήρωσε. Μια θλίψη διαπέρασε και βασίλεψε στο

πρόσωπό του.

-Τύχη είναι αυτή, είπε ο Ελίν, ο καθένας με την μοίρα του. Ο Ελίν

βέβαια μέσα του σκεφτόταν ότι «συν Αθηνά και χείρα κίνει», μα δεν

ήθελε να κακοκαρδίσει τον εκκολαπτόμενο φίλο του, τον αδελφό του.

Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να διορθώσει τίποτα. Ουκέτι χρόνος

σκέφτηκε. Τα χρόνια τον είχαν πλακώσει και αχτίδα ελπίδας για

ανατροπές, αλλά και χρόνος δεν υπήρχε.

-Που συνηθίζεις να γράφεις; ρώτησε ο Ελίν.

-Μ’ αρέσει στου Καχριμάνη και γέλασε.

-Γιατί γελάς; ρώτησε ο Ελίν.

-Γιατί στου Καχριμάνη είναι παντοπωλείο και ταβερνείο.

-Και μπορείς να συγκεντρώνεσαι μέσα εκεί; απόρησε ο Ελίν.

-Όχι μόνο συγκεντρώνομαι αλλά εμπνέομαι κιόλας. Μ’ αρέσει στου

Καχριμάνη. Εκεί αποτραβιέμαι και γράφω. Εκεί μ’ αρέσει. Έχει καλό

κρασί. Μ΄ αρέσει γιατί μπαίνει ένα σωρό  κόσμος κι εγώ τον παρατηρώ.

Το μεγαλύτερο προσόν ενός γραφιά είναι να παρατηρεί εκείνα που

άλλοι δεν βλέπουν… και να διαβάζει. Ό,τι βρίσκει μπροστά του.

-Συμφωνώ είπε ο Ελίν. Ο γραφιάς πρέπει να παρατηρεί και να

ξεχωρίζει αυτά, που οι άλλοι τα αφήνουν να προσπερνούν.

-Συμφωνούμε, να σντράβε είπε ο Αλέξανδρος και γκιά μας πρόσθεσε ο

Ελίν. Το μισό μπουκάλι είχε αδειάσει. Η γλώσσα λύθηκε. Εγρήγορση

και ξανά σιωπή.

-Τελικά η ζωή πολλές φορές ξεπερνάει την μυθοπλασία, είπε ο Ελίν.
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-Ναι γι αυτό και γω γράφω πάντα για πράγματα που ξέρω, είπε ο

Αλέξανδρος.

-Να δεις μια φορά τι έπαθα συνέχισε ο Ελίν. Έμενα σε ένα πανδοχείο

και δίδασκα σε κάποιους μαθητές, μα τα λεφτά δεν μου έφταναν.

Ξέμεινα και την κοπάνησα κρυφά από το πανδοχείο. Χωρίς λεφτά.

Τριγυρνούσα ολομόναχος ώσπου έπεσα πάνω σε ένα παρεκκλήσι.

Εσείς έχετε εδώ πιο πολλά από μας.

-Ναι, έχουμε πιο πολλά γιατί όταν φτιάχνουμε ένα χωριό, χτίζουμε

τουλάχιστον τέσσερα παρεκκλήσια, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα,

να φεύγει το κακό, λοιπόν; ρώτησε ο Αλέξανδρος.

-Ε να λοιπόν, αφού λεφτά δεν είχα, μπήκα στο παρεκκλήσι, πήρα απ

το παγκάρι λεφτά και πήγα σε άλλο πανδοχείο σαν κύριος. Θεέ μου

συγχώρα με είπε και ξέσπασε σε γέλια. Ήταν η πρώτη φορά και η

τελευταία, που πήρα λεφτά απ τους παπάδες, συμπλήρωσε.

-Μα όχι, είπε ο Αλέξανδρος, αυτά ήταν της εκκλησίας.

-Ναι, οι άνθρωποι τα δώσαν για την εκκλησία, μα παπάδες τα

τσεπώνουν, Θεέ μου συγχώρα με.

-Σου είπα, κι αυτοί άνθρωποι είναι με τα ελαττώματά, αλλά εμείς δεν

πρέπει να τους παραβγαίνουμε στις ατιμίες. Οι παπάδες είναι η

οικογένειά μας.

Ξανάβγαλε την καπνοσακούλα και στρίψανε τσιγάρο. Άνοιξαν το

παράθυρο να βγαίνει η κάπνα και ένα αεράκι τους δρόσισε. Μείναν για

λίγο σκεφτικοί.

-Τά ‘γραψες αυτά πουθενά; είπε ο Αλέξανδρος

-Ναι έχω γράψει παρόμοια και καταχεριάζω τους παπάδες στο διήγημα

«Το ψυχοσάβατο».

-Αρχίζω και ανησυχώ, είπε ο Αλέξανδρος, κοινή πορεία διαβλέπω, έχω

γράψει κι εγώ για «Άγια και πεθαμένα». Για τον κλήρο γράφω για

κάποια κακώς κείμενα και την γλυτώνω, γιατί δεν μπορούν να μου

προσάψουν σκοπιμότητα, ούτε μπορούν να πουν πως δεν είμαι καλός

χριστιανός, γιατί με ξέρουν. Δεν μπορούν να πουν ότι έχω κακή

πρόθεση. Έτσι περνάω τις σκέψεις μου στον κόσμο καλύτερα, γιατί με

εμπιστεύονται. Αν τα ‘λεγε κανένας άθεος θα τον είχαν λιθοβολήσει.

Βέβαια Ελίν την εκκλησία πρέπει να γνωρίζεις ότι την ενδιαφέρουν
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δογματικά θέματα και λιγότερο τι κάνουν οι παπάδες. Μα για πες, εσύ

πως το χειρίστηκες;

- Να είπε ο Ελίν, σε μια μικρή αφήγηση στο «Ψυχοσάββατο», έγραψα

για δυο ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο γιατί χήρεψαν και

αγωνίζονται για τα παιδιά τους, μα οι ριμάδες οι κοινωνικές συμβάσεις

έχουν στήσει το δικό τους δίχτυ και τους εμποδίζουν να είναι

ευτυχισμένοι.

-Χήρος και χήρα αποφασίζουν να ζήσουν μαζί; ενδιαφέρον μου

ακούγεται είπε ο Αλέξανδρος κάτι σχετικό έγραψα κι εγώ στο «Χωρίς

στεφάνι».

-Τους βάζω λοιπόν σε ένα νεκροταφείο, όπου ο παπάς διαβάζει ευχές

για τους νεκρούς ένα ψυχοσάβατο. Το νεκροταφείο μας θυμίζει την

ματαιότητα, μα εκεί μέσα φαίνεται περισσότερο η θέληση για την ζωή.

Η ζωή  από τη μια και ο Θάνατος από την άλλη.

-Καλά το σκέφτηκες είπε ο Αλέξανδρος

-Ο παπα-Σεραφείμ, εκπρόσωπος της εξουσίας, τρέχει από τάφο σε

τάφο να τους προλάβει όλους. Από πίσω τα δίδυμά του και ο

καντηλανάφτης γεμίζουν ένα τσουβάλι με τις λειτουργιές, που είναι για

τις ψυχές ή καλύτερα για το σπίτι του παπά. Έχει να ταΐσει τα

γουρούνια του. Ο παπάς κάνει παρατηρήσεις στις γυναίκες που έχουν

επωμιστεί τα της τελετής κι η δασκάλα έτερος πόλος εξουσίας,

παρατηρεί τα άτακτα παιδάκια. Η γενιά που έφυγε, η γενιά που

διαφεντεύει και η γενιά που έρχεται. Η ελπίδα στην θέση της απώλειας,

η συνέχεια και η αιωνιότητα του είδους ως απάντηση στον θάνατο, η

ύπαρξη ενάντια στην ανυπαρξία.

Ο Αλέξανδρος τον άκουγε αμίλητος. Ο φίλος του μέσα στην απλή

αφήγηση, με απλούς ανθρώπους έχωνε φιλοσοφικά ζητήματα.

-Μοιράζονται τα κόλλυβα, ακούγονται τα «Θεός σχωρέστον»,

μαλακώνει η ψυχή και ξαλαφρώνει με το έθιμο του ψυχοσάββατου.

Δίπλα τ’ ανήμπορα ορφανά που ζητούν ελεημοσύνη και παραδίπλα ο

τρελός του χωριού. Κάθε χωριό Αλέξανδρε έχει τον τρελό του για να

αισθάνονται καλύτερα οι χωρικοί, που δεν είναι σαν αυτόν και να

ξεχνούν την μιζέρια τους γελώντας με τα καμώματά του. Η πείνα και η

εξαθλίωση  βρίσκονται σε αντίστιξη με το τσουβάλι τους άρτους και
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τους κοινωνικούς εξαναγκασμούς που ωθούν τους χωρικούς. Ο τρελός

του χωριού φέρει συμβολικά το όνομα Χρίστος και το ‘κανα επίτηδες

έτσι, γιατί θέλω να προκαλέσω διάφορους συνειρμούς. Την εικόνα

συμπληρώνει ένας αόμματος ζητιάνος που τραγουδάει, ενώ ακούγεται

η φασαρία των παιδιών, οι παρατηρήσεις της δασκάλας και η φασαρία

των γυναικών. Μέσα σ’ όλα αυτά ηγεμονεύει η φωνή του παπά, που

συμβουλεύει και ξαλαφρώνει τις καρδιές των γυναικών από το βάρος

του θανάτου, αλλά και από τις λειτουργιές που γεμίζουν το τσουβάλι.

-Νάτος πάλι ο παπάς, είπε ο Αλέξανδρος και ρούφηξε μια γερή.

-Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, εμφανίζεται ο πρωταγωνιστής του

διηγήματος ο καταδυναστευόμενος Στάντσο Πόλιακα, που μοιράζει

κόλλυβα για την πεθαμένη γυναίκα του. Φοβερή φιγούρα ο Στάντσο

ψηλός, ξερακιανός, άσχημος, κουρελής και βρώμικος. Σε μια

στιχομυθία με την κουμπάρα του, αυτή αποκαλύπτεται λαϊκή, απλή

γυναίκα, αλλά συγχρόνως  πονηρή χωριατοπούλα. «Θεός να την

συγχωρέσει την δύστυχη την Μποζάνα δεν μπόρεσε να ζήσει και σένα

σ’ άφησε μόνο σαν τον κούκο να γυρίζεις για περίγελο και να

φοβούνται οι γυναίκες του κόσμου από σένα, που λέει ο λόγος».

-Πονηρούλα η κουμπάρα, είπε ο Αλέξανδρος

-Ναι, ναι, Αλέξανδρε. Στην συνέχεια κουνάει το παγούρι της, γεμάτο

από ρακή, και αφού διαπιστώσει ότι έχει… αρχίζει να ρουφάει για

αρκετή ώρα.

-Αυτοί πίνουν πιο πολύ από μας, είπε ο Αλέξανδρος

-Όλοι οι Βούλγαροι πίνουν και μάλιστα το απογευματάκι αντί για

καφεδάκι τραβούν τσιπουράκι, γι’ αυτό σήμερα ήταν σπουδαίο το

απογευματινό για μένα, είπε ο Ελίν

-Λοιπόν, είπε ο Αλέξανδρος που ζητούσε από τον Ελίν να του μιλήσει

για το τέλος της ιστορίας του.

-Σεκλέτι είχε η κουμπάρα, που αφού δημιούργησε ήδη ψυχολογικό

πρόβλημα στον Στάντσο και ο οποίος συμφωνεί μαζί της, αλλάζει

άρδειν τα λόγια της και του λέει: «Θεού θέλημα ήταν» τον ενθαρρύνει

να βρει γυναίκα και του λέει ότι θα τον επισκεφθεί. Ο Στάντσο πίνει κι

αυτός και εύχεται, όντας σε ευθυμία, «να ‘χουν γεμάτο το στόμα οι

ζωντανοί». Τότε παρουσιάζεται η πεθερά του που στο ίδιο μοτίβο τον
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συμβουλεύει να ανακατευτεί με τον κόσμο, αλλά δηλώνει και την δική

της παρουσία. Ο Στάντσο απαντά ότι ήταν καλύτερα να είχε πεθάνει

αυτός και φυσικά η πεθερά του συμφωνεί. «Ε… θα ‘ταν καλύτερα παιδί

μου, καλύτερα».

-Μπράβο στην πεθερούλα. Του ‘πε στα ίσια ότι καλύτερα ήταν να

πεθάνει αυτός. Καλά έκανα και δεν παντρεύτηκα, είπε ο Αλέξανδρος

και απολάμβανε την αφήγηση του Ελίν.

-Τον συμβουλεύει όμως να βρει γυναίκα, συνέχισε ο Ελίν και εδώ

χρησιμοποιώ την μέθοδο της ισοπέδωσης, δηλαδή βάζω ανισοβαρείς

έννοιες μαζί. Θα βρει δύσκολα γυναίκα διότι είναι απλοϊκός και δουλεύει

σαν βόδι.

-Ωραία τεχνική, είπε ο Αλέξανδρος.

-Κάνω κριτική, συνέχισε ο Ελίν και προς τις γυναίκες που αποζητούν

την βιτρίνα και όχι την απλοϊκότητα. Οι ανύπανδρες χαμογελούν

πονηρά κοιτώντας τον και σοβαρεύονται τάχα, όταν συνειδητοποιούν

ότι βρίσκονται σε νεκροταφεία. Ο παπάς αφού μάζεψε τις λειτουργιές

έφυγε, η δασκάλα με τα παιδιά το ίδιο και έμεινε σχεδόν μόνος ο

Στάντσο. Η εξουσία φεύγει αποκομίζοντας αυτά που πρέπει και μένει

μόνος ο πρωταγωνιστής, ο απλός λαός, να τα βγάλει πέρα μόνος του,

αλλά πάντα με τις ευλογίες τις εξουσίας.

-Πράγματι, έχει μεγάλη δύναμη στο χωριό ο παπάς, είπε ο Αλέξανδρος

-Κάθισε λοιπόν ο ήρωας σε ένα υπόστεγο του νεκροταφείου συνέχισε ο

Ελίν και άρχισε να τρώει ψωμί και τυρί, ψωμοτύρι το αγαπημένο

φαγητό του φτωχού σε όλα τα Βαλκάνια. Τότε τον πλησίασε η Στόιλκα

ο άλλος πρωταγωνιστικός χαρακτήρας του διηγήματος, επίσης χήρα.

Του μιλούσε δυνατά. Έτσι είχε συνηθίσει από τον μακαρίτη τον άνδρα

της που ήταν κουφός.

- Ή έκαμνε τον κουφό, γιατί πονηρό είναι του κουφού τα αυτί.

- Μα φυσικά είπε ο Ελίν και χαμογέλασε. Αντάλλαξαν λοιπόν τα

παγούρια τους για να αλληλοευχηθούν «θεός σχωρέστον», ο Ελίν

συνέχισε. Ο Στάντσο έκανε μια πρώτη κίνηση προσέγγισης. «Ε ζούμε

κι εμείς κοντά στους άλλους». Το ‘πιασε αμέσως η Στόιλκα που

απάντησε «Αυτό φάνηκε βέβαια», ρίχνοντας μια πονηρή ματιά. Το

‘νοιωσε ο Στάντσο και της είπε: «Είναι δύσκολα έτσι Στόιλκα;» Αυτή
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σκύβοντας τα μάτια είπε «Είναι πολύ δύσκολα, σκέφτομαι,  όλη νύχτα

σκέφτομαι». «Πρέπει να μπει ένα τέλος» λέει ο Στάντσο ο οποίος την

προσεγγίζει μεν, αλλά δεν ξεχνάει και τις συνήθειες να φτύνει καταγής.

-Α δεν τους χαρίζεσαι λοιπόν; Είπε ο Αλέξανδρος. Λες κι εσύ καλά και

κακά.

-Μα βέβαια, είπε ο Ελίν, μιλάμε πάντα ρεαλιστικά, σχεδόν

νατουραλιστικά, χωρίς να κρύβουμε τίποτα, και συνέχισε. Είδες τις

δυσκολίες που δημιουργούν «τα πρέπει μας». Αλλά αυτοί τώρα

περνάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουν αποφασίσει να περάσουν τα

ψυχολογικά εμπόδια, που τους τα ‘χουν φορτώσει τα ήθη της

κοινωνίας τους. Πρέπει συγχρόνως όμως να δικαιολογήσουν την

ενέργειά τους για να είναι μαλακιά η ψυχή τους. Έτσι ο Στάντσο λέει ότι

ναι μεν ήταν όμορφη η γυναίκα του, αλλά του έψηνε το ψάρι στο χείλι

γιατί έμοιαζε την πεθερά του, αλλά αυτός δεν σήκωσε χέρι απέναντί

της. Τα ίδια προβλήματα είχε και η Στόιλκα με τον άνδρα της που έπινε

κι αν δεν είχε πεθάνει θα άφηνε νηστικά τα παιδιά της από τα

μπεκρουλιάσματα.

-Αχ αυτοί οι κανόνες αυτά τα δέοντα είπε ο Αλέξανδρος. Τις στήνουμε

μόνοι μας σαν ένα δόκανο και στο τέλος πιανόμαστε εμείς αιχμάλωτοι.

-Έτσι είναι είπε ο Ελίν και συνέχισε. Οι πρωταγωνιστές μας τώρα

έχουν την δικαιολογία που τους κάλυπτε. Μάλιστα ο Στάντσο

αποκαλύπτει ότι δεν δέρνει τις γυναίκες κι ας είναι σκληρές μαζί του. Τι

άλλο εμπόδιο μπορούσε να τους σταθεί στον δρόμο; Έχουν μείνει στο

νεκροταφείο μόνοι τους. Οι ζωντανοί και οι νεκροί, οι σταυροί και η

σάρκα με τις ανάγκες της. Ο θάνατος και οι ανάγκες της επιβίωσης.

Από μακριά βάζω να ακούγεται η γκάιντα ένα όργανο συνδεδεμένο με

την ζωή του Βούλγαρου.

-Να τη η γκάιντα λοιπόν, είπε ο Αλέξανδρος

- Ναι Αλέξανδρε η γκάιντα που διασκεδάζει την φτωχολογιά και στις

νότες της ξεχνάει την μιζέρια της, συνέχισε ο Ελίν που μιλούσε πια με

πάθος. Οι φτωχοί πίνουν ρακή και ακούνε γκάιντα. Έτσι μόνο

ξεπερνούν και ξεχνούν τις δυσκολίες της ζωής. Η γκάιντα σταματά, η

ρακή λύνει τις γλώσσες, αποτινάζει τις ντροπές και τα πρέπει και δίνει

βήμα στους κατατρεγμένους. Η Στόιλκα λοιπόν του λέει, ότι της έχουν
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μιλήσει γι αυτόν, το ίδιο λέει και ο Στάντσο. Εμπόδιο στέκεται η πεθερά

του που δεν θα ήθελε ο Στάντσο να συνδεθεί με την Στόιλκα. Η Στόιλκα

έχει μελανιάσει από το κρύο αλλά η πρόταση του Στάντσο θα την

ζεστάνει. «Να συνενώσουμε τις τύχες μας και τα παιδιά μας και ο θεός

βοηθός Α; Τι θάλεγες;». «Εμ ξέρω κι εγώ τι να πω; Τι είσαι εσύ;»

-Αποφασισμένη και πονηρούλα η Στόιλκα, είπε ο Αλέξανδρος.

-Όπως όλες οι φτωχιές και στερημένες γυναίκες. Χρησιμοποιούν την

πονηριά για επιβίωση. «Αν θες να πάμε στον παπά να του το πούμε»

λέει ο Στάντσο. Μπορεί αυτοί Αλέξανδρε να το ‘χαν αποφασίσει αλλά τι

θα πει ο κόσμος; Αν την σχέση τους την ευλογήσει ο παπάς αίρονται

όλα τα εμπόδια που πηγάζουν  από την μη νομιμότητα. «Ξέρεις τι θα

πω στον παπά;» λέει ο Στάντσο, «Πάτερ θα του πω, ο θεός μου πήρε

την Μποζάνα και μου έστειλε την Στόιλκα. Α; Έτσι θα του πω». Η

Στόιλκα κρυφογέλασε. Ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια με το ρακί και το

μόνο αξεπέραστο ήταν ο παπάς, που έπρεπε να ευλογήσει τα

απαγορευμένα σε μια κοινωνία εξαναγκασμών και συμβάσεων

-Πολύ ωραία το χειρίστηκες, είπε στο τέλος ο Αλέξανδρος και ωραία

αποκαλύπτεις την αντίσταση ευλογημένη πρώτα με το ρακί και μετά

από τον παπά.

Μείνανε ξανά σιωπηλοί, η κουβέντα τους παρέσυρε κι η ώρα

πέρασε. Η υγεία του Αλέξανδρου ήταν κλονισμένη κι ο Ελίν το

κατάλαβε.

-Ήρθε η ώρα να φύγω είπε, θα με περιμένουν και θα ανησυχούν.

-Ναι μα θα την ξανακάνουμε την κουβέντα

-Φυσικά, θα μείνω πέντε μέρες και αύριο είναι η σειρά σου να μου

μιλήσεις για τα δικά σου γραψίματα.

-Ναι, να το κάνουμε σαν το πενθήμερον του Αλέξανδρου και του Ελίν αι

όχι το δεκαήμερον του Βοκάκιου. Συναγελάσανε.

Σηκώθηκαν και ο Αλέξανδρος του έτεινε το χέρι.

-Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα για την γνωριμία, είπε ο Ελίν.

-Κι εγώ το ίδιο, αύριο στην παραλία, είπε ο Αλέξανδρος μα φέρε αν

έχεις γραμμένο κάποιο κείμενο να το δούμε, το ίδιο θα κάνω κι εγώ.

Η αδελφή του βγήκε διακριτικά, χαιρέτησε τον ξένο, μάζεψε σιωπηλή το

σοφρά και  κοίταξε με λατρεία τον αδελφό της.
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-Σπουδαίος ο μικρός είπε στο τέλος και μπήκε στο δωμάτιό της.

Ο Αλέξανδρος ξάπλωσε και αφέθηκε στις σκέψεις του που τον

παρέσυραν. Έκλεισε τα μάτια και είδε τον παπά στο νεκροταφείο, την

Στόιλκα και τον Στάντσο να τρώνε το ψωμοτύρι τους, και να πίνουν το

ρακί τους, την πεθερά, την κουμπάρα, τα ανυπόδητα ορφανά, την

δασκάλα. Ναι πρέπει να στοχαστούμε τις κοινωνικές συμβάσεις  τα

πρέπει και την ανέχεια που εμποδίζουν τους ανθρώπους να είναι

ευτυχισμένοι, σκέφτηκε. Πέρασε από το νου του η δική του άτυχη

δασκάλα ηρωίδα διηγήματος που έμεινε κι αυτή χωρίς στεφάνι. Έπιανε

τον εαυτό του να θυμώνει με τον προύχοντα που την εκμεταλλεύτηκε.

Η καημένη η δασκαλίτσα για να διοριστεί, υπέκυψε στις ορέξεις του

τοπικού κομματάρχη. Ο Αλέξανδρος είχε αναλύσει σ’ αυτή την

ιστοριούλα, τις υποχρεώσεις στις οποίες υπακούει η ηρωίδα του η

δασκάλα, τα κοινωνικά χρέη που ξεπληρώνει στην μικρή κοινωνία του

χωριού και όλες τις υποχρεώσεις της γυναίκας στην καθαριότητα

Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη μόρφωσή της, έχει τελειώσει το Αρσάκειο

κόντρα στην αγραμματωσιά του κομματάρχη.

Η φουκαριάρα, σκέφτηκε ο Αλέξανδρος, ήταν υποδειγματική και

συμπεριφερόταν καθώς πρέπει, σε όλες τις γιορτές και σε όσα αυτές

επιτάσσουν, όπως τα βάψιμο των αυγών, το ζύμωμα του ψωμιού και

των κουλούρων, ο πηγαιμός στην εκκλησιά και άλλα. Ήταν μια γυναίκα

κοινή, όπως οι άλλες, αν και σπουδαγμένη και μάλιστα μεγάλωνε και τα

«μπάσταρδα» του άνδρα της, αλλά… ήταν «χωρίς στεφάνι». Το

πρόβλημα της, δηλαδή ότι συζούσε χωρίς να είναι στεφανωμένη, το

ανέδειξε ο Αλέξανδρος με την περιγραφή της διαδρομής της προς την

εκκλησία αλλά και στην εκκλησία όταν ήθελε να λειτουργηθεί. Όταν

έφτανε, προσπαθούσε να πάει να σταθεί πίσω από μια εύσωμη

γυναίκα για να μένει απαρατήρητη, ή να μένει σε κάποια άκρη, αλλά

πάντα με τον φόβο να μην γυρίσουν να την δουν. Την Μ. Παρασκευή

πήγαινε στην εκκλησιά και θρηνούσε τον Θεάνθρωπο αλλά πιο πολύ

για τα δικά της πάθια και τα νιάτα της που πήγαν χαμένα. Σχεδίαζε ως

αόρατος να πάει να ασπαστεί τον Επιτάφιο και έπειτα να φύγει κλεφτά

κλεφτά. Όταν γύριζε ο Επιτάφιος αυτή μισοκρυμμένη πίσω απ’ τα

παραθυρόφυλλα θα έριχνε στο θυμιατό μοσχολίβανο, να λιβανίσει το
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σώμα του Χριστού. Στο ίδιο μοτίβο την Λαμπρή χωρίς να την δουν

τρέχοντας από τοίχο σε τοίχο, θα έμπαινε από την πλαϊνή πόρτα της

εκκλησίας και θα ανακατέβονταν με τις δούλες, γιατί οι δούλες απλά

έβλεπαν αλλά οι κυράδες κοίταζαν.

Θεέ μου, σκέφτηκε, μπήκαμε στον εικοστό αιώνα και ακόμα

αυτά συμβαίνουν. Πότε θα βρούμε την δύναμη να τα αποτινάξουμε.

Ζητούμενο δεν είναι η ευτυχία του ανθρώπου; Τότε γιατί εμείς οι ίδιοι

βάζουμε εμπόδια; Ο Αλέξανδρος ένοιωσε δυσφορία. Η αναπνοή του

δεν ήταν καλή κι ο βήχας τον επισκεπτόταν συχνά πυκνά.

-Να σου φέρω λίγο νεράκι, ακούστηκε η αδελφή του

-Όχι θα μου περάσει, είπε ο Αλέξανδρος, να είσαι καλά αδελφούλα,

καληνύχτα.

Από μακριά ακούγονταν ο παραπονιάρικος ήχος της γκάιντας

που τον νανούριζε, μα αυτός σκεφτόταν την δασκαλίτσα.. «Τάχα δεν

ήτο νοικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της… τάχα δεν ήτο νέα με ανατροφή».

Κοινωνικό κράτος μηδέν, σκέφτηκε, αλλά και ασυδοσία της αυτών που

κυβερνούν αναδεικνύεται στον Παναγή τον Ντεληκανάτα, τον

κομματάρχη. Η διαπλοκή ενάντια στην μόρφωση. Ο Ντεληκανάτας ως

αγράμματος, ένας απλός ταβερνιάρης, αλλά κομματάρχης, διορίζει

τους δασκάλους,  διόρισε την ηρωίδα μας και εξ αυτού άντλησε την

δύναμη να διαφεντεύει πάνω της. Της πρότεινε να συζήσουν με την

υπόσχεση να την στεφανωθεί κάτι που δεν τήρησε. Αυτός αράδιαζε

παιδιά με διάφορες κι αυτή τα μεγάλωνε μέχρι τα τρία, γιατί μετά

πέθαιναν από την έλλειψη κοινωνικού κράτους και ιατρικής φροντίδας.

Η εκκλησία με τις υπάρχουσες συνθήκες, δεν μπορούσε να αποτελέσει

καταφύγιο γι αυτήν. Το μόνο καταφύγιο και η δικαίωση που της μένει

είναι ο Παράδεισος.

Μα πόσο αξεπέραστες είναι σε μια μικρή κοινωνία τα πρέπει

που έχουν στήσει έναν κλοιό, σκέφτηκε. Ο Αλέξανδρος ένοιωθε να

ασφυκτιά και προσπαθούσε να ξεφύγει από τις λογοτεχνικές πρακτικές

του σκοπού και όχι της σκοπιμότητας. Ναι, η λογοτεχνία πρέπει να ‘χει

σκοπό να φωτίζει κι όχι σκοπιμότητα που θα βγαίνει με συμβουλές και

υποδείξεις. Όμως έπρεπε  να δώσει λύση κι αυτό να γίνει με

υπέρβαση, προτείνοντας πολιτικό γάμο, που δεν ήταν κάτι
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συνηθισμένο μα κάτι αξιοθαύμαστο. Ο πολιτικός γάμος θα έλυνε πολλά

προβλήματα. Το ζητούμενο είναι οι ευτυχισμένες κοινωνίες και μια

συμβουλή προτροπή με ξεκάθαρο τρόπο θα ήταν η λύση.

Καλά έκανα και συμβούλεψα τους πολιτικούς ότι «οφείλουν να

ψηφίσωσι τον πολιτικόν γάμον». Δεν θα το πρότεινα έτσι ορθά κοφτά

αν δεν υπήρχε η «έλλειψη προνοίας χριστιανικής και ηθικής». Θα

πρέπει να καθιερωθεί ο πολιτικός γάμος, σκέφτηκε.

Στο νου ήρθε ο φιλαδελφός του ο Ελίν. Καλά κάνει και τους τα

λέει, σκέφτηκε. Μήπως κι εγώ δεν κριτικάρω την συμπεριφορά των

επιτρόπων της εκκλησίας, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αποκλείουν

από την εκκλησία ένα βρέφος μόνο και μόνο επειδή κλαίει και ούτε

έχουν δικαίωμα να επιπλήττουν τις μανάδες. Βρε μπας κι είναι πολύ

νωρίς για τις δικές μας κοινωνίες όλα αυτά;  Πριν δεκαπέντε χρόνια

κάπου στα 1896 τους τα ‘λεγα. Μήπως ήταν πρόωρα και κανείς δεν θα

μπορούσε να σκεφτεί να τα βάλει με τις συμβάσεις τις κοινωνικές τους

κανόνες και τις παραδόσεις, τα τυπικά και καθιερωμένα της εκκλησίας,

πόσο μάλλον να μιλήσει για υπερφαλαγγισμό της εκκλησίας με την

καθιέρωση του πολιτικού γάμου, ο οποίος θα στερούσε δύναμη αλλά

και χρήμα από τους ναούς.

Τα βλέφαρα έκλειναν ενώ στα σοκάκια στης Σκιάθου άρχισε να

τρέχει Παρασκευή, μα η γκάιντα συνέχιζε να κλαίει.
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Δεύτερη μέρα, Παρασκευή

Μια αξιολάτρευτη μέρα ξημέρωνε. Οι λαλιά του πετεινού μπερδεύονταν

με την φασαρία πού ‘καμνε στο καλντερίμι η καρότσα του γερο-Νικόλα.

Τον ημέρευε το χωριό του. Τα μάτια του παρέμειναν κλειστά να

φυλακίσει καλύτερα τις σκέψεις του. Έτσι έβλεπε καλύτερα. Πόσο

επαρχιώτικη είναι η λογοτεχνία, λόγω της διαφορετικής γλώσσας και

της πολιτισμικής διαφοράς, άμα υπάρχει, σκέφτηκε. Μα ο πόνος είναι ο

ίδιος, η καταπίεση η ίδια, με άλλο πρόσωπο και ίδιοι οι άνθρωποι που

πατάνε πάνω στις ψυχές των αδύναμων. Αλλάζει το περιτύλιγμα, το

όνομα και η ιδιότητα.

Τι ευχάριστη γνωριμία ο Ελίν!  Όλα τα φροντίζει ο Κύριος. Και η

Παναγίτσα μας. Ασυναίσθητα έκανε το σταυρό του και ανασηκώθηκε. Η

σκέψη του έτρεξε στην κουβέντα που είχαν με τον νέο του φίλο.

Ένοιωσε αμήχανα που του μίλησε για τις όμορφες γυναίκες της

Βουλγαρίας. Μα μήπως αλήθειες δεν έλεγε;  Γυναίκες. Όμορφες και

ανεξιχνίαστες. Όπως και η γραμματική. Όσο κι αν τις μελετήσεις

κάποιοι κανόνες και λεπτομέρειες θα σου διαφεύγουν. Πικρογέλασε.

Αναπόλησε την ζωή του στην Αθήνα. Δεν ήταν το καλύτερό του.

Προτιμούσε να ζει στο χωριό του. Στην Αθήνα ένοιωθε σαν την γάτα

που την φέρνουμε στην πόλη και δεν μπορεί να βρει άμμο να

παραχώσει ακαθαρσίες. Στην Σκιάθο όλα εξαγνίζονταν και ένοιωθε να

παίρνει αγάπη από το κάθε τι.

Σηκώθηκε και άνοιξε λίγο το παράθυρο. Να μπει καθαρός

αέρας, μα και ο ήλιος. Ο νους του δούλευε ασταμάτητα και σε

γρήγορους ρυθμούς. Υπερδιέγερση, σκέφτηκε. Μα τι σχέση μπορεί να

‘χει αυτό με την έμπνευση;  Ναι, κάποιοι τα ταυτίζουν μα δεν είναι έτσι.

Η υπερδιέγερση δεν είναι τίποτα άλλο από μια κοπιώδη και εντατική

δουλειά του νου κι όταν είναι ο νους σ’ αυτή την κατάσταση τότε

έρχεται μια λάμψη, μια αστραπή κι αυτό είναι η έμπνευση. Η έμπνευση

επομένως είναι αποτέλεσμα μιας υπερδιέγερσης. Δεν είναι η ίδια η

υπερδιέγερση. Και αν δεν κατσικωθείς στην καρέκλα να γράψεις η

έμπνευση όπως είναι αστραπή, θα περάσει και θα την χάσεις  και δεν

θα σου αφήσει καμιά δημιουργία. Θα ξεχαστεί. Πόσες και πόσες φορές
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δεν περάσανε καταπληκτικά πράγματα από το νου μου, σκέφτηκε κι αν

δεν έπιανα το μολύβι τα ξεχνούσα. Και ήταν οι καλύτερες παναθεμά

τες.  Τελικά οι εμπνεύσεις που έρχονται και φεύγουν και δεν

αξιοποιούνται, είναι σαν τα χαμένα ψάρια του ψαρά. Είναι πάντα τα

μεγαλύτερα και τα καλύτερα.

Χαμογέλασε. Κοίταξε το εικονοστάσι. Το καντηλάκι τρεμόσβηνε

και τσιτσίριζε. Ξανάκλεισε στιγμιαία τα μάτια και είδε και το δικό του

κερί να τρεμοσβήνει. Είχε όμως πολλά να κάνει ακόμα. Μικρή η ζωή

μας δεν φτάνει, σκέφτηκε. Μα ίσως γι αυτό να είναι τόσο πολύτιμη και

δεν πρέπει να την αφήνουμε να περνάει λάθρα. Αισθανόταν χρήσιμος.

Έπρεπε να νοιώθει χρήσιμος για να ‘χει στόχους. Ήταν χρήσιμος.

Αγώνας του ανθρώπου να νοιώσει χρήσιμος.  Η ύπαρξη μέσα από την

χρησιμότητα. Ή ύπαρξη μέσα από την ωφέλεια; Ο άνθρωπος αν

διαισθανθεί ότι οι άλλοι μπορούν χωρίς αυτόν, υποφέρει. Δεν ήθελε

βέβαια να υπάρχει μέσα από ακατάσχετη φλυαρία, όπως έκαμναν

τόσοι πολλοί. Ούτε να γράφει χωρίς να έχει να πει τίποτα. Έπρεπε να

σέβεται το χρόνο του συνομιλητή, μα πιο πολύ του αναγνώστη. Και τα

διηγήματα που έγραφε έτσι τα δομούσε, άλλωστε το είδος δεν του

παραχωρούσε πολύ χώρο. Οι λέξεις είναι φυλακές και σε εγκλωβίζουν

και σε οδηγούνε και σε περιορίζουν και σε σκοτώνουν, σκέφτηκε. Η

λογοτεχνία είναι θηλυκιά όπως και η τέχνη και μέσα απ αυτήν βγαίνουν

δημιουργίες μα και καταστροφές. Η λογοτεχνία για να ασχοληθεί μαζί

σου πρέπει πρώτα να ασχοληθείς μαζί της. Ουφ πάλι στην δουλειά

καταλήξαμε, σκέφτηκε.

Μπέρδεμα η ζωή και πολύπλοκη. Σαν ένα μακρύ μυθιστόρημα.

Μια συνομιλία η ζωή με τον εαυτό μου. Μια ενδοσκόπηση για να δω τι

πραγματικά θέλω και με τι είμαι ευχαριστημένος. Ζωή και θάνατος.

Από τη γέννηση δεμένα και τα δυο σαν δεμάτι. Γεννήθηκα κι εγώ

υποψήφιος νεκρός.

Δεν υπάρχει χρόνος. Κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζω και δεν

θα τα μάθω ποτέ. Θα μείνουν οι λαχτάρες κρυμμένες, πεινασμένες να

με φαρμακώνουν το αίμα. Η ζωή είναι ένα πελώριο σιδηροδρομικό

δίκτυο. Που εμείς το κατασκευάζουμε. Και από την κατασκευή είμαστε

υποχρεωμένοι να κινούμαστε  μόνο πάνω στις ράγες. Οποιαδήποτε



97

κίνηση εκτός ράγας σημαίνει εκτροχιασμό. Μήπως λοιπόν να

σκεφτούμε την επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές;

Από δίπλα ακούστηκε το «υπερμάχω». Ο γείτονάς του έμαθε

την άφιξή του στην Σκιάθο και έκαμνε επίδειξη των ψαλτικών

ικανοτήτων του. Θυμήθηκε τα χθεσινά στην παραλία. Πήρε το μολύβι

κι άρχισε να γράφει ασταμάτητα. «Κάτω από τον κρημνόν, οπού

βρέχουν τα κύματα…» και χάθηκε μέσα στις εικόνες. Με τις λέξεις του

ζωντάνευε την γριά Λούκαινα, την γειτόνισσα την χαροκαμένη, που

ξέπλενε τα αρμυρισμένα ρούχα στο γλυφονέρι, αφού πρώτα τα ‘πλενε

στη θάλασσα. Χτες την είδε στο ακρογιάλι να πλένει τα χράμια της

δίπλα στα βράχια. Δίπλα το κοιμητήριο. Πόσες φορές οι μπόρες δεν

ξέθαψαν σαπιόξυλα μα και κόκκαλα και ρούχα. Την ίδια ώρα στην

πλαγιά, βοσκός έβοσκε τα ζα του με την φλογέρα. Είναι το

δυσκολότερο όργανο σκέφτηκε. Γιατί πρέπει ενώ παίζεις, να φυλάς και

τα πρόβατα. Στις σκέψεις αυτές χαμογέλασε.

Ο βοσκός είναι δεμένος με τη φύση, τη ζωή και τον θάνατο. Το

τραγούδι είναι ο ίδιος ο λαός και η ψυχή είναι η μουσική. Φυσά να

ακουστεί χαρωπό τραγούδι σε έναν τόπο που θρηνεί, «χωρίς να

αναλογιστεί το πένθιμον του τόπου». Συχνά πυκνά οι φώκιες τον

συντρόφευαν. Ανέβαιναν σε ένα κοντινό βραχάκι και ώρες τον κοίταζαν

με τα θολά τους μάτια. Θυμήθηκε την Ακριβούλα την εγγονή της γριάς

Λούκαινας που τόσο άδικα χάθηκε στα κύματα, τα πέντε παιδιά της,

που ‘ναι θαμμένα στο κοιμητήρι… έγραφε, έγραφε.

Ο ήλιος πήρε την κατηφόρα κι άρχισε να δροσίζει. Ετοιμάστηκε για την

καθιερωμένη επίσκεψη στην παραλία. Ένοιωθε καλύτερα από χτες.

Αναλογίστηκε τον νέο του φίλο, τον νέο του αδελφό, τον Ελίν. Θα ‘ρθει;

σκέφτηκε. Ντύθηκε και βγήκε σχεδόν βιαστικός.

-Θα είμαι στον εσπερινό, είπε η αδελφή του. Ο Αλέξανδρος βγήκε,

έκλεισε απαλά την εξώπορτα και κατέβηκε γρήγορα τις σκάλες.

-Καλησπέρα, του φώναξε η γειτόνισσα. Νωρίς, νωρίς σήμερα.

-Ναι κυρά Λούκαινα νωρίς, γιατί ο ήλιος δεν περιμένει.

-Σε περιμένουμε στην εκκλησιά, έλα να μας ψάλεις.

-Θα ‘ρθω αύριο, γιατί σήμερα έχω φίλους να δω.



98

Ήθελε να πάει στην εκκλησιά, μα σήμερα πιο πολύ ήθελε να δει τον

φιλαδελφό του. Ο Αλέξανδρος τάχυνε το βήμα του. Έφτασε και

κατευθύνθηκε στην δικιά του θέση, στο δικό του βραχάκι.  Σήμερα το

είχαν καταλάβει πιτσιρίκια κι ένοιωσε άβολα. Τους προσπέρασε και

προσπάθησε να απομονωθεί. Η φασαρία τον ενοχλούσε και

συγχρόνως του ‘δινε μια ευχάριστη νότα ζωής. Πως συνταιριάζουν

μέσα μας αντίθετα συναισθήματα! Κι είναι αυτές οι καταστάσεις οι πιο

δυνατές. Χαρά και λύπη, γέλιο και κλάμα, απογοήτευση και προσδοκία,

ευχαρίστηση και δυσαρέσκεια μαζί.

-Αλέξανδρε, μέσα στην φασαρία και τις σκέψεις του, άκουσε να τον

καλούν. Σήκωσε το κεφάλι και είδε τον Ελίν.

-Δεν άργησα, είπε και του έδωσε κάτι χαρτιά. Σού ‘φερα ένα κείμενο να

δεις και να μου πεις, είπε ο Ελίν, μα δώσε μου λίγο χρόνο και

επιστρέφω. Απομακρύνθηκε και το ίδιο έκαναν και οι πιτσιρικάδες που

βρήκαν αλλού ενδιαφέρον. Ο Αλέξανδρος πήρε τα χαρτιά και τράβηξε

προς το αγαπημένο του βραχάκι. Δεν θα στρίψω τσιγάρο σήμερα,

σκέφτηκε.

Πήρε το κείμενο κι άρχισε να διαβάζει. Ήταν ένα διήγημα λίγων

σελίδων. Όπως τα αγαπημένα του. Με λίγα λόγια να λέει πολλά. Με

απλές καθημερινές λέξεις, γιατί στην λογοτεχνία πρέπει  από τον

καπνό, να βγαίνει φωτιά κι όχι από την φωτιά, καπνός, από την φωτιά,

κεραυνός κι όχι από κεραυνό φωτιά. Ήταν περίεργος να διαβάσει με

πιο τρόπο οι Βούλγαροι διαχειρίζονται αυτή τη λογοτεχνική φόρμα, που

είναι δυσκολότερη απ αυτή των μυθιστορημάτων. Θα εύρισκε σίγουρα

κάποιο μεταφρασμένο.  Ο χώρος και ο χρόνος μέσα στον οποίο

αναπτύσσεται το διήγημα είναι μικρός κι αυτό τους αναγκάζει να

βάλουν μέσα στο κείμενο μόνο τα απαραίτητα υλικά, κι αυτά τα υλικά

πρέπει να τα γνωρίζει πολύ καλά. Σαν το φαί ένα πράμα. Ναι ο

λογοτέχνης είναι σαν τον μάγειρα. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα

υλικά του.  Όχι περίσσιες λέξεις, όχι παρφουμαρισμένα επίθετα. Ο

μικρός χώρος δημιουργεί από μόνος του ένταση, που δεν υπάρχει στο

μυθιστόρημα. Είναι όπως και τα ποιήματα στα οποία δεν μπορείς να

αφαιρέσεις ούτε μια λέξη, γιατί θα καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα. Το
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ίδιο συμβαίνει στο διήγημα. Μια άκαιρη, αταίριαστη  φράση μπορεί να

τινάξει στον αέρα όλη την αφήγηση.

Σαν τι να μοιάζει το διήγημα τελικά; Κρατούσε τις σελίδες στα

χέρια του και ο νους του έτρεχε στην φόρμα. Σκέφτηκε την άποψη του

Τίτου που έλεγε ότι μοιάζουν σαν γλυπτά και οι διηγηματογράφοι σαν

γλύπτες. Ο γλύπτης αφαιρεί, αφαιρεί και μέσα από μια άμορφη μάζα

μάρμαρου, μας παρουσιάζεται η μορφή. Έτσι και οι γραφιάδες από το

γραμμένο κείμενο αφαιρούν, αφαιρούν και βγαίνει το τελικό κείμενο.

Δεν τον ικανοποιούσε όμως αυτή η εκδοχή. Ο φίλος του ο Αστέρης ο

Σταυριανός τον κάλυπτε περισσότερο. Αυτός έλεγε ότι το διήγημα και

γενικά η λογοτεχνική γραφή μοιάζει με την εργασία ενός ζωγράφου.

Δεν μπορεί να είναι γλυπτική, γιατί στην γλυπτική δεν μπορείς να

προσθέσεις τίποτα αφού τελειώσεις, ενώ στην λογοτεχνία σβήνεις και

γράφεις όπως στην ζωγραφική. Στην γλυπτική αυτό είναι ανέφικτο.

Κάπως έτσι θα είναι σκέφτηκε. Είχε κι άλλα καλά ο Σταυριανός. Με τις

μουσικές του, τα αθλητικά του, την μούρλα του για την γνώση, μα πιο

πολύ την τρέλα του για την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και τα σουβλάκια

του Μιλτιάδη στον Άγιο Πρόδρομο.

Πήρε τις σελίδες κι άρχισε να διαβάζει.  «Οι Γκεράκηδες». Το

έβρισκε ενδιαφέρον και ήταν σε εγρήγορση. Το τέλειωσε σε μια

καθισιά, με μια αναπνοή. Καλός ήταν ο φιλαδελφός του. Έγραφε σαν κι

αυτόν. Σαν να ήξερε τα δικά του κείμενα. Ίδιοι προβληματισμοί, ίδιοι

καημοί. Και χειρίζονταν εξαίσια την εκμετάλλευση των δυνατών, την

διάχυση της εξουσίας που εξισορροπεί μικρές κοινωνίες, μα ταλανίζει

συγχρόνως τον κοσμάκη. Στην ώρα έφτασε κι ο Ελίν.

-Κάτσε τώρα να τα πούμε είπε ο Αλέξανδρος.

Ο Ελίν σφίχτηκε γιατί δεν ήξερε τι να περιμένει. Μια συμβουλή βέβαια

θα ήταν ευπρόσδεκτη από κάποιον που είναι της δουλειάς, μα φοβόταν

μην τον είχε απογοητεύσει.

-Μίλησέ μου για το διήγημα αυτό, είπε ο Αλέξανδρος.

-Δεν θες να με ρωτήσεις κάτι; είπε ο Ελίν.

-Όχι τώρα. Θέλω να μου πεις τι σκεφτόσουν να γράψεις για να δω, αν

αυτό που πήρα από το διάβασμα, συνταιριάζει με το σκοπό σου. Αν
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και πρέπει να ξέρεις ότι, το τι ήθελες να γράψεις δεν έχει καμιά σημασία

πλέον τη στιγμή που έβαλες την τελευταία σου τελεία.

-Μα πως δεν έχει είπε ο Ελίν. Είμαι εδώ να σου εξηγήσω τα πάντα.

-Ναι, είσαι εδώ πράγματι και μπορείς να μου πεις τα πάντα για το

διήγημά σου, μα μετά από λίγα χρόνια δεν θα ‘σαι εδώ να μου εξηγείς.

Και τότε το λόγο θα ‘χω εγώ και ο κάθε αναγνώστης. Όμως θα σου

επιβεβαιώσω ότι μου ζητήσεις συνέχισε ο Αλέξανδρος.

-Καλά λοιπόν είπε ο Ελίν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καταπίεση

του κόσμου από τα πρέπει που ο ίδιος έχει κατασκευάσει.  Μ’

ενδιαφέρει να ψάξω τους τρόπους με τους οποίους η δύναμη των

λίγων καταδυναστεύει τους αδύναμους πολλούς. Θέλω να δω πως τα

πρέπει έχουν εισχωρήσει στα κύτταρα της κοινωνίας, τις οικογένειες

και δημιουργούν δυστυχισμένους ανθρώπους. Με μια τέτοια οικογένεια

καταπιάνομαι αλλά σε άλλα διηγήματα καταχεριάζω και άλλου είδους

καταπίεση όπως η πατριαρχία. Εδώ είναι οι Γκεράκηδες μια

παραδοσιακή οικογένεια της Βουλγαρίας, όπου κουμάντο κάνει ο

πατέρας, αλλά όπως διάβασες ο καθένας έχει στήσει ένα δικό του

καπετανάτο και γίνεται μάχη για να το διατηρήσει. Όλα αυτά είναι σε

ισορροπία ώσπου ο πατέρας, ο πιο δυνατός κρίκος λυγίζει και από κει

αρχίζουν τα προβλήματα.  Είχατε κι εσείς καπετανάτα και

Χαυντούκους, έτσι δεν είναι Αλεξανδρε;

- Ναι κι εμείς εδώ είχαμε… και έχουμε κλέφτες, είπε με σημασία ο

Αλέξανδρος… και σε μας το ίδιο συμβαίνει, ο πατέρας είναι η κεφαλή

της οικογένειας, λοιπόν;

-Στους Γκεράκηδες, η δύναμη του πατέρα διαφαίνεται, όταν

γράφω ότι «οι γιοι του… όταν τύχαινε να αντικαταστήσουν τον πατέρα

τους, δεν είχαν τη συναίσθηση του νοικοκύρη». Η εξουσία του πατέρα

είναι αδιαμφισβήτητη και οι γιοι νοιώθουν υπηρέτες. Μόνο στα

χωράφια ένοιωθαν άρχοντες. Εκεί οριοθετούνταν τη δύναμή τους. Η

οριοθέτηση είναι σαφής. Καμιά επιρροή δεν έχουν στο σπίτι και στην

ταβέρνα. Η δικαιοδοσία τους είναι μόνο στην επίβλεψη αλλά και

συγχρόνως επιτέλεση των εργασιών στα χωράφια ως την ώρα της

συγκομιδής. Εκεί εξαντλείται η πρωτοβουλία τους και αναλαμβάνει πάλι

ο πατέρας. Ο πατέρας οργανώνει το μάζεμα του καρπού, την
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λειτουργία της ταβέρνας ακόμα και το σκούπισμα της αυλής, όταν

έδιωχνε όλους τους γιους και εργάτες για τα χωράφια. Αφού έκαμνε

όλα αυτά, τότε μόνο καθόταν μόνος στην αυλή  του σπιτιού και

απολάμβανε το σεβασμό των περαστικών χωριανών του. Δεν

συμμετείχε ούτε η σύζυγος. Η διαφορά στις αρμοδιότητες είναι

προφανής. Το αφεντικό είναι αυτό που οργανώνει και μετά

απολαμβάνει το καφεδάκι του, ενώ όλοι οι άλλοι είναι σε διατεταγμένη

υπηρεσία που εκπορεύεται μόνο απ αυτόν.

-Και η σύζυγος; ρώτησε ο Αλέξανδρος

-Η σχέση του με την σύζυγο, την γιαγιά Μάργκα, είναι αλληλένδετη

όπως η κεφαλή με την ψυχή. Φυσικά ο Γκεράκ ήταν η κεφαλή. Έδειχνε

εμπιστοσύνη στην σύζυγό του, η οποία ήταν για όλες τις δουλειές του

σπιτιού και της ταβέρνας. Έστρωνε τα κρεβάτια στα δωμάτια για τους

ξένους, έπλενε με ζεστό νερό τα βαρέλια, αέριζε το υπόγειο και έχαιρε

σεβασμού από τους ενοίκους του σπιτιού, αλλά και τους πελάτες.

Μεγαλύτερη αρετή της, το ότι δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα γι αυτήν.

-Σιωπή λοιπόν και ντροπή στην γυναίκα είναι η τιμή στον άνδρα, είπε ο

Αλέξανδρος

-Ακριβώς έτσι είναι είπε ο Ελίν, μα η κυριαρχία του πατέρα επεκτείνεται

και στην απόφαση ποιος θα είναι αυτός που θα πάει σχολείο.

Αργότερα επεμβαίνει ακόμα και στην επιλογή της νύφης, η οποία

μπαίνει υπό την προστασία της γιαγιάς, όταν λείπει ο άνδρας της.

-Ωραία φίλε μου τα δόμησες, συμφωνώ, είπε ο Αλέξανδρος. Για τα

πρέπει που καθορίζουν τις ζωές μας τι θα μου πεις;

-Κοίταξε, είπε ο Ελίν, ως οικογένεια κρατούσαν τα πρέπει και όλους

τους τύπους, ώστε να αφήσουν καλό όνομα για τα παιδιά τους. Ούτε

στα γλέντια δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα κοινά τετριμμένα και

π.χ. να τσιμπήσει την γυναίκα του στο μάγουλο. Η γυναίκα έπρεπε να

έχει μετά το κεφάλι της σκυφτό από ντροπή. Το πρέπον είναι η ντροπή

του θηλυκού να τρέφει την τιμή των αρσενικών.

-Οι άλλοι γιοι και οι σύζυγοι τι ρόλο παίζουν; ρώτησε ο Αλέξανδρος

Ο Ελίν χαμογέλασε.

-Αυτό το δείχνω καθαρά, όταν ο ένας γιος πάει στον στρατό και δεν

έρχεται τακτικά στο σπίτι. Ζητάει λοιπόν να του στείλει λεφτά ο πατέρας
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του, και οι ένοικοι της πατροτοπικής οικογένειας δυσανασχετούν. Η

σύζυγος, χωρίς την παρουσία του άνδρα της και παρά την βοήθεια από

τη γιαγιά, είναι αδύναμη ανάμεσα στις άλλες νύφες που έχουν τον

άνδρα τους. Προσπαθεί μέσα από την συμμετοχή της στην εκκλησία να

πάρει τις ανάσες της. Δεν μπορεί όμως ούτε στην εκκλησία που

θεωρείται καταφύγιο για τις γυναίκες να ησυχάσει, λόγω του

κουτσομπολιού που της κάνουν οι άλλες εκκλησιαζόμενες γυναίκες. Το

κουτσομπολιό εντέλει λειτουργεί ως έλεγχος. Το τελευταίο προπύργιο

της ισορροπίας, ο γέρο Γκεράκ προσπαθεί να συναδελφώσει γιους και

νύφες κρατώντας αμοίραστη την περιουσία του. Άλλωστε αν μοίραζε

τώρα την περιουσία, θα ήταν αναγκασμένος να μην δώσει τίποτα στην

νύφη της οποίας λείπει ο σύζυγος και δεν δουλεύει στα χωράφια.

-Κοινή μοίρα, κοινά έθιμα, κοινοί πόνοι Ελίν. Την δύναμη του

αρσενικού, αλλά και ανάμεσα στα αρσενικά μέσα στο σπίτι, την

ανέπτυξες πολύ καλά

-Ναι, μακάρι είπε ο Ελίν και συνέχισε. Όταν λείπει ο πατριάρχης τότε οι

μεγαλύτεροι ξυλοφορτώνουν τους μικρότερους και  οι γονείς κάνουν

τουμπεκί. Είναι μια επίδειξη δύναμης, αλλά και κάλυψης που παρέχεται

από τους γονείς τους. Η σκληρότητα ορίζει τη μικρή ποσότητα τροφής

που αναλογεί στη μικρότερη νύφη και  το κάτι λίγο στο εγκαταλειμμένο

παιδί.  Ο εξαφανισμένος γιος επιστρέφει μετά από καιρό. Οι νύφες

δίνουν συγκατάθεση να μείνει η  σύζυγός του στο σπίτι για να τον δει,

αλλά δεν δίνει την συγκατάθεσή του ο άσωτος. Συνηγόρησαν οι νύφες,

συνηγόρησε ο γέρο Γκεράκ, αλλά και μόνο η σιωπή του γιου, δείχνει ότι

απορρίπτει κάθε τέτοια ιδέα. Η δύναμη του αρσενικού φαίνεται και στην

συνεύρεση του ζευγαριού. Στην αρχή νηφάλιος την απομακρύνει ενώ η

νύφη κάνει προσπάθειες επαφής, αργότερα όταν είναι μεθυσμένος την

βιάζει. Η μεταβίβαση και η μοιρασιά της περιουσίας σημαίνει τον άμεσο

κατακερματισμό της εξουσίας του πατριάρχη και την ανάληψη ρόλων

αρχηγών από τους γιους, που την επιδεικνύουν με κάθε τρόπο στα

παιδιά στην σύζυγο και στους υποτακτικούς τους.

-Και ο ρόλος της γιαγιάς; Ρώτησε ο Αλέξανδρος

-Τη γιαγιά Μάργκα την παρουσιάζω ως αφέντρα του σπιτιού.

Μπορούσε να επιπλήττει τους γιους της, οι οποίοι δεν είχαν την
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δύναμη να αντιμιλήσουν και ως δείγμα υποταγής έσκυβαν το κεφάλι.

Αυτό φυσικά γίνεται και αφού οι γιοι έχουν κάνει τις δικές τους

οικογένειες,  μένοντας στο ίδιο σπίτι αποτελώντας την διευρυμένη,

πατροτοπική οικογένεια. Το πόσο μεγάλη δύναμη επιρροής, αλλά και

ισορροπίας έχει η γιαγιά μέσα στο σπίτι, αποδεικνύεται με τον θάνατό

της. Τότε ανατρέπεται-διαταράσσεται η ισορροπία του σπιτιού,

αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, αρχίζουν οι ζήλειες ανάμεσα στις νύφες,

αλλά και η καχυποψία ανάμεσα στα αδέλφια. Φαίνεται καθαρά ότι αυτή

την ισορροπία την κρατούσε μόνο το κουμάντο της γιαγιάς Μάργκα.

Τα ευεργετικά της αποτελέσματα ήταν η ειρήνη και η εύρυθμη

λειτουργία του σπιτιού, το οποίο, μόλις πέθανε, μετατράπηκε σε πεδίο

ανταγωνισμών. Ούτε ακόμα και η δύναμη του παππού Γκεράκ, είναι

ικανή να γεφυρώσει τις διαφορές που αναδείχθηκαν με την απουσία

της. Ο παππούς Γκεράκ, πατριάρχης, αναγκάζεται να βάζει πολλάκις

τις φωνές, αλλά χωρίς πλέον αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι το κουμάντο της

γιαγιάς ήταν αυτό που ενδυνάμωνε τον Γκεράκ. Διαφαίνεται ότι η

κεφαλή, στην προκειμένη περίπτωση ο άνδρας-πατριάρχης, χωρίς την

ψυχή-γιαγιά και σύζυγο, δεν μπορεί να επιβιώσει. Οι δυο κεφαλές είναι

τόσο εξαρτώμενες, που όταν εκλείπει η μια, η άλλη διαλύεται και δεν

υπάρχει. Αποτέλεσμα του κενού αυτού είναι το κλείσιμο της ταβέρνας,

μέσα στην οποία η γιαγιά απολάμβανε τον σεβασμό όλων, αλλά και

τον φόβο των συγχωριανών της. Η ισορροπία διαταράσσεται με το

δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η απουσία της γιαγιάς.

-Τι όμορφα που τα λες Ελίν!

-Σ’ ευχαριστώ Αλέξανδρε. Ναι έτσι θεωρώ ότι αναδεικνύεται εξαίρετα η

δύναμη της γιαγιάς, αλλά και ο αντίχτυπός της, φανερώνοντας στους

αναγνώστες, ότι τίποτα δεν μπορεί να την αναπληρώσει. Μετά τον

χαμό της γιαγιάς οδεύουν όλα προς την φθορά, ως την τελική

αποσύνθεση της πατριαρχικής και  πατροτοπικής οικογένειας.

-Θα θελα πολύ να μου μιλήσεις και για τις νύφες μέσα στο σπίτι, τον

ρόλο τους, αλλά και την αντίσταση που ξεπροβάλει και νομίζω είναι το

ζητούμενο, έτσι δεν είναι;

-Μα φυσικά, σε κάθε επίδειξη δύναμης αναπτύσσεται μια αντίσταση και

είναι λογικό. Ακόμα και οι καυγάδες από τις νύφες αποσκοπούν στην
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κτήση χώρου και δύναμης μέσα στο σπίτι. Είναι μια μάχη επικράτησης,

μια μάχη για την κατάληψη του κενού της εξουσίας που άφησε η γιαγιά.

Ο ρόλος του παππού πια είναι να αναλάβει και τον χώρο επιρροής της

γιαγιάς και να τις επαναφέρει στην τάξη αλλά ανεπιτυχώς. Φαίνεται ότι

ο ρόλος αυτός έχει προορισθεί από τα πρέπει της κοινωνίας για

γυναίκα Δεν διαφαίνεται λοιπόν η πρότερη ισορροπία παρά τις

χειροδικίες του παππού επάνω στις νύφες του. Η κατάσταση είναι πια

ανεξέλεγκτη. Και οι δυο αντιδρούν, αλλά με διαφορετικό τρόπο Η

πρώτη για να κάνει την αντίστασή της αποσύρεται στο υπόγειο, ενώ η

άλλη δοκιμάζει την δύναμή της βρίζοντας τον παππού. Δράση και

αντίδραση, εξουσία και αντίσταση. Τελικά ενώ οι δυο νύφες δεν

ανταλλάσουν ούτε λέξη μεταξύ τους, έχουν συνασπιστεί, απομονώνουν

και επιβάλλονται επί της μικρότερης νύφης. Αυτή αγόγγυστα

υποχρεώνεται να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και δέχεται τις

παρατηρήσεις από τις άλλες  για ατέλειες. Είναι διαλλακτική και

επιθυμώντας ειρήνη δέχεται όλη την ψυχολογική, αλλά και την

σωματική πίεση από την επιφόρτιση όλων των εργασιών του σπιτιού.

Ο Αλέξανδρος φαινόταν ενθουσιασμένος

-Θαύμα, μπράβο στο φίλο μου και δεν δίνω εύκολα εύσημα, είπε στο

τέλος. Είναι πολύ σωστά δομημένο και αυτά που θέλεις να πεις εύκολα

τα επικοινωνείς. Ωραία χειρίστηκες τα προβλήματα που πηγάζουν απ

αυτού του είδους τις οικογένειες. Αναδείχτηκε σωστά η κατάσταση που

σαν δίχτυ περιφράζει ψυχές και τις ορίζει. Μου άρεσε ο τρόπος που

ανέδειξες την αντίσταση μα και τα αποτελέσματά της. Πολλοί θαρρούν

ότι οι ήρωες και η αντίσταση πάντα δαφνοσκεπάζονται. Η αλήθεια είναι

ότι οι πιο πολλοί απ αυτούς που αντιστέκονται,  συνθλίβονται μέσα

από νόμους και συμβάσεις που έχουν φτιαχτεί γι αυτό το σκοπό. Πάντα

η εξουσία είναι ένα βήμα μπροστά από την αντίσταση. Πάντα η

αντίσταση έρχεται δεύτερη, αφού έχει προδοθεί βάση σχεδίου και

πολιτικής. Αυτά είχα να σου πω.

-Σ’ ευχαριστώ για την σημερινή κουβέντα και για το χθεσινό όμορφο

απόγευμα, είπε ο Ελίν.

-Δεν σε καλώ στο σπίτι για τσιπουράκι γιατί είναι Παρασκευή και

νηστεύω, είπε ο Αλέξανδρος
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-Κι εγώ έχω υποχρεώσεις με τους φίλους μου, που θα με αποκηρύξουν

είπε ο Ελίν και χαμογέλασε.

- Αύριο θέλεις να πάμε στον εσπερινό μαζί; ρώτησε ο Αλέξανδρος

-Βέβαια είπε ο Ελίν. και έτσι θα ξανακούσω γλυκές βυζαντινές

ψαλμωδίες,  μα θέλω να μου μιλήσεις και για ένα δικό σου διήγημα.

-Μετά χαράς είπε ο Αλέξανδρος. Θα συναντηθούμε στο σπίτι στις έξι

και μετά θα πάμε στην εκκλησιά.

Η καμπάνα χτύπησε επτά. Ώρα για τον εσπερινό. Έκαναν κι οι δυο το

σταυρό τους και έφυγαν από την παραλία.

Ο Αλέξανδρος όλη την ώρα σκεφτόταν τους Γκεράκηδες, Πόσοι

Γκεράκηδες ήταν στην ελληνική κοινωνία ή ίσως καλύτερα όλη η

ελληνική κοινωνία ξαναζούσε μέσα από τους Γκεράκηδες.

Θα του μιλήσω αύριο για το διήγημά μου τον Μηλιώνη, μα δυστυχώς

δεν έχω αντίγραφο να του δώσω να διαβάσει. Έτσι κι αλλιώς το

θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Αν προλάβω

και διορθώσω το νέο μου διήγημα, «το μοιρολόγι  της φώκιας», ίσως

να του το δώσω να το διαβάσει, σκέφτηκε.

Έφτασε στο σπίτι, η αδελφή του ήταν έτοιμη. Κι οι δυο ξεκίνησαν για

τον εσπερινό.



106

Τρίτη μέρα Σάββατο

Ξημέρωσε. Ξανάπιασε «το μοιρολόγι της φώκιας» και το διάβαζε

φωναχτά. Η λογοτεχνία είναι ήχος και ο ήχος θα τον οδηγούσε σε

καλύτερη εκτίμηση του κειμένου. Θα μπορούσε να δει αν ρέουν τα

λόγια, αν κάπου κολλάει αν έχει ρυθμό, αχ αυτός ο ρυθμός. Χωρίς

ρυθμό όχι γραφιάς, μα ούτε σκαφτιάς μπορεί να δουλέψει. Άκουγε αν

υπάρχουν παραπανήσιες λέξεις, αν κάποιες επαναλαμβάνονται αν, αν,

αν. Το διάβασε και άλλη μια στην αδελφή του και το παράτησε. Θα το

ξανάβλεπε μετά από ένα μήνα πάλι. Να ωριμάσει σαν το ψωμί. Όταν

θα έρθει η ώρα θα το ξανάπιανε. Πήρε από το συρτάρι το διήγημά του

Χρήστος Μηλιώνης και το ‘ριξε μια ματιά. Δεν είχε αντίγραφο να  δώσει

στον Ελίν. Κι αυτό το διέσωσε μετά από 24 χρόνια. Ακόμα είχε τις

διορθώσεις πάνω στο κείμενο. Ούτε κατάλαβε πως πέρασε η ώρα. Η

πόρτα κροτάλισε κι ήταν ο Ελίν.

-Καλώς τον,  καλώς τον είπε ο Αλέξανδρος, πάντα στην ώρα σου.

-Έτσι είναι, σέβομαι την ώρα του συνομιλητή μου και του αναγνώστη

μου, είπε ο Ελίν και συνέχισε.

-Σήμερα δεν θα μπορέσω να ‘ρθω στον εσπερινό, μα αύριο σου το

υπόσχομαι.

-Πολύ καλά Ελίν όπως προτιμάς. Αύριο θα είναι και εορταστικός

εσπερινός με όμορφα τροπάρια.

Κάθισαν στον σκιαθίτικο καναπέ.

-Όλα τελικά γυρνάνε και επιστρέφουν στην  λογοτεχνία, είπε ο

Αλέξανδρος. Σήμερα σου έχω ετοιμάσει να δεις ένα διήγημά μου, τον

Χρήστο Μηλιώνη μα πιο πολύ θα το συζητήσουμε.

-Η κουβέντα μας, αν κατάλαβες Αλέξανδρε, είναι ανιαρή, γιατί στα

πάντα συμφωνούμε, πρέπει να βρούμε πράγματα να διαφωνήσουμε,

είπε και γέλασε ο Ελίν και ο Αλέξανδρος τον ακολούθησε. Λοιπόν που

είναι ο Χρήστος Μηλιώνης σου; ρώτησε ο Ελίν

-Εδώ τον έχω είπε ο Αλέξανδρος και έβγαλε τα χειρόγραφά του.

-Δεν έχεις εκδώσει κανένα βιβλίο! Ξαναψέλλισε ο Ελίν

- Μετά θάνατον θα δικαιωθώ, είπε ο Αλέξανδρος και πικρογέλασε.
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Τον Χρήστο Μηλιώνη διήγημα, το δημοσίευσα νομίζω το 1885, στο

περιοδικό «Εστία» και πραγματεύομαι  την απαγωγή μιας νέας

χριστιανής από τον τοπικό τούρκο αγά και την δίκη από τον κατή,

(δικαστή). Σ’ αυτό το διήγημα τα βάζω με την κάθε είδους εξουσία.

Ξεκινάω με τον έλεγχο της εξουσίας του κατή, ο οποίος στην Άρτα

δικάζει ερμηνεύοντας το κοράνι κατά βούληση. Κρίνω την γνώση, ως

εξουσία, την οποία έχει ο κατής, ως μοναδικός γνώστης και μελετητής

του κορανίου. Κατακεραυνώνω την άποψή του, που νομίζει ο τι μπορεί

να είναι συγχρόνως συνήγορος Τούρκων, αλλά και κριτής. Δεν

αποφεύγω να αποκαλέσω με δόση ειρωνείας τον δικαστή «οξυδερκή».

-Το θέμα σου είναι λοιπόν η απαγωγή μιας νέας από Τούρκο; ρώτησε

ο Ελίν

- Είναι το θέμα της δίκης, αλλά και οι συνέπειες της παλαιάς αυτής

ιστορίας. Τονίζω βέβαια ότι το εν λόγω κοράνιο δεν είναι από τα

γνησιότερα γραφθέντα και έτσι κρατώ αποστάσεις από μια «ιερή

γραφή».

-Τι οικογένεια έχει η απαχθείσα; ξαναρώτησε ο Ελίν

-Είναι μια πολύτεκνη οικογένεια και η μάνα της απαχθείσης, παίζει

σπουδαίο ρόλο στην ζωή της κόρης της που είναι  ετών δέκα οκτώ. Η

μητέρα της, δεν της επέτρεψε να παντρευτεί, για να την χρησιμοποιεί

στην δουλειά, ώσπου να μεγαλώσουν τα αδέλφια της. Η ίδια η

απαχθείσα σηκώνει μεγάλο βάρος από τις αγροτικές εργασίες. Η

δικαιοδοσία της μάνας υπερτερεί έναντι αυτής του συζύγου της, που

θέλει να την παντρέψει για να φύγει ένα βάρος από το σπίτι.

Αναγνωρίζουμε ότι και οι δυο έχουν εκκίνηση το προσωπικό συμφέρον

τους ή αυτό της οικογένειας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την άποψη

της κόρης. Η κόρη πρέπει να υπακούει και να μένει στο σπίτι ως

μνηστευμένη και όταν είναι μόνη να διπλαμπαρώνεται.

-Η ιστορία επαναλαμβάνεται Αλέξανδρε, είπε ο Ελίν, παντού τα ίδια.

-Η κόρη δεν υπακούει, συνέχισε ο Αλέξανδρος, ξεγελιέται από μια

πονηρή γειτόνισσα, εξέρχεται και απαγάγεται. Η διαδικασία της

απαγωγής αναδεικνύει την εξουσία του άνδρα, λόγω της σωματικής

δύναμης. Αλλά δίνω και τον τόνο της δύναμης κάποιου που έχει λεφτά

σε αντίστιξη με το πτωχό που δεν έχει διεξόδους. Έτσι όταν τίθενται
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αντιμέτωποι ο αγάς έχει σαν όπλο τα λεφτά κι ο μπαμπάς, με το μόνο

που του απομένει την τιμή της κόρης του.

-Νάτη πάλι η τιμή, είπε ο Ελίν.

-Ναι η τιμή, μα χωρίς αξιοπρέπεια θαρρώ. Εκεί που σταματάει η τιμή

αρχίζει η αξιοπρέπεια Ελίν κι αυτό πρέπει να περάσουμε στον κόσμο

που θα μας διαβάσει.

-Συμφωνώ είπε ο Ελίν μα για συν έχισε

-Η δύναμη της εξουσίας Ελίν, κάνει την εμφάνισή της.  Δια των

χρημάτων ο  αγάς,  ζητάει να αποζημιώσει τους γονείς, ενώ στην ουσία

είναι σαν να αγοράζει την κόρη. Ο πατέρας μιλάει για την δική του

εξουσία επί του σώματος της κόρης. Ο αγάς δεν έχει δικαίωμα επ’

αυτής χωρίς την άδειά του. Κι εδώ επεμβαίνει ο κατής ο οποίος φυσικά

αποφασίζει υπέρ του αγά. Τελικά ο πατέρας υπό την εξουσία του αγά

και κατή κλείνεται στην φυλακή.

-Όμορφος κόσμος, είπε ο Ελίν και έσκυψε το κεφάλι.

Ο Αλέξανδρος πήρε μια βαθειά ανάσα.

-Θα πιούμε καφεδάκι; Ρώτησε στον Ελίν

-Να πιούμε είπε ο Ελίν

-Αδελφούλα, θα μας κάνεις δυο  μέτριους; φώναξε ο Αλέξανδρος στην

αδελφή του.

-Ναι, αμέσως θα σας τους  φέρω, απάντησε η αδελφή του.

-Τα όπλα προσφέρουν εξουσία και αντίσταση στην εξουσία, συνέχισε ο

Αλέξανδρος. Αυτή αναδεικνύεται με την είσοδο των κλεφτών στο τζαμί

και την απαγωγή του κατή.

-Όπου υπάρχει δράση υπάρχει αντίδραση, έτσι είναι λοιπόν;

- Στο σπίτι του αγά ο αγάς παρουσιάζεται δυνατός και με ψεύδη και

παραπλανήσεις θέλει να ασκήσει εξουσία επί του σώματος της

απαχθείσης. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται ακόμα και επί της

μετακίνησής της από το χαρέμι στον κήπο, στον οποίο πηγαίνει με

συνοδεία, αλλά επίσης επεκτείνεται και στην υπηρέτριά της.  Αν η

υπηρέτρια έφευγε από το χαρέμι ακολουθούσα την κόρη, που

ενδεχομένως θα διέφευγε, θα είχε την τύχη να μαστιγωθεί ως

δραπέτης. Ολοκάθαρα διαφαίνεται η άσκηση πολιτικής επί της ζωής

των υπηρετριών δηλαδή ο έλεγχος πάνω στην ζωή τους.
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-Είναι μια λύση, να την έβαζες να αποδράσει, είπε ο Ελίν

Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε.

-Και που να πάει Ελίν; Οι κοινωνικές συμβάσεις που απλώνονται σαν

δίχτυ περιορίζουν και καθορίζουν ζωές, περιφράζουν. Η Βάσω έχει

αποπλανηθεί από τον αγά. Οι επιπτώσεις θα είναι μοιραίες. Τι κι αν θα

είναι ελεύθερη πια; Δεν θα υπάρξει άσυλο γι αυτήν παρά μονάχα ο

τάφος. Αν επιστρέψει στο σπίτι θα την σκοτώσει ο πατέρας της, γιατί

την θεωρεί μαγαρισμένη. Αν μείνει στο σεράι θα είναι γι αυτήν

φρικιαστικό, γιατί αυτό το ‘κανε μόνο για να σώσει τους γονείς της. Η

μόνη σανίδα σωτηρίας γι αυτήν φάνταζε ο αρραβωνιαστικός της. Μόνο

στο ταίρι της εναποθέτει κάποιες ελπίδες.

-Τελικά οι ελπίδες λοιπόν θα έρθουν μόνο από την νέα γενιά που θα

αψηφήσει επιτέλους τις συμβάσεις που δυναστεύουν, είπε ο Ελίν.

-Ναι Ελίν έτσι είναι. Εδώ βέβαια πρέπει να εξηγήσω ότι ο εκφοβισμός

της και η άσκηση εξουσίας του αγά, δεν εκπορεύεται μόνο από την

διάχυση εξουσίας σε πρόσωπα αλλά ακόμα και σε αντικείμενα. Ο αγάς

αφήνει στον γυναικωνίτη τα όπλα του και το γιαταγάνι. Το επισημαίνω

αυτό, δηλαδή ότι το κάνει προς εκφοβισμό των γυναικών.

-Είμαι περίεργος να δω πως έβαλες την κόρη να ν ‘αντισταθεί, είπε ο

Ελίν

-Βάζω τη Βάσω να μεταμφιέζεται σε άνδρα. Το ‘χω κάνει και σε άλλα

διηγήματα. Η εμφάνιση ενός άνδρα δίνει από μόνη της δύναμη σε ένα

πρόσωπο, περνάει απαρατήρητο όταν βγαίνει εκτός σαραγιού και δεν

ασχολείται κανείς μαζί του. Το ίδιο γίνεται και σε δεδομένη πολεμική

επιχείρηση, που είναι ανδρικό αντικείμενο, ανδρική ενασχόληση. Η

δύναμη του άνδρα, θα νικηθεί με ανδρική δύναμη. Έτσι τουλάχιστον θα

φαινόταν. Έντυσα λοιπόν ένα γυναικείο κορμί ως άνδρα κι έτσι

δυνάμωσα την γυναίκα.

-Δημιούργησες λοιπόν έναν άνδρα; ρώτησε ο Ελίν.

Ο άνδρας ή η γυναίκα μερικές φορές αυτόπροσδιορίζονται, είπε ο

Αλέξανδρος. Δεν θα ξεχάσω ένα αρβανίτη φίλο μου, που μου μίλησε

για τις ορκισμένες παρθένες στην περιοχή του.

-Ορκισμένες παρθένες; ρώτησε ο Ελίν
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-Ναι Ελίν, αν μια οικογένεια δεν έχει αρσενικό παιδί, η μεγαλύτερη κόρη

αναλαμβάνει τον ρόλο του αγοριού, ντύνεται σαν άνδρας, καπνίζει,

πηγαίνει στο καφενείο, στο κυνήγι και το κυριότερο ψηφίζει σαν άνδρας

και μόνο έτσι θα απολαύσει την περιουσία του..

Ο Ελίν τον άκουγε παραξενεμένος. Δεν το ‘ξερε, δεν το ’χε ακούσει

ούτε το είχε σκεφτεί.

-Λοιπόν, λοιπόν; για συνέχισε.

-Αυτή ήταν η ιστορία είπε ο Αλέξανδρος. Η κόρη ντύνεται άνδρας και

μετά την απόδρασή της βρίσκει τον αρραβωνιαστικό της. Η μεγαλύτερη

βέβαια υπέρβαση είναι του αρραβωνιαστικού της, που την αποδέχεται

κόντρα σε όλους τους κοινωνικούς εξαναγκασμούς και την

παντρεύεται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αντίσταση στις συμβάσεις.

-Ωραία τάπες Αλέξανδρε και καλά τά ‘γραψες.  Μού ‘κανε εντύπωση η

αντίσταση της γυναίκας και του συζύγου της. Πήγαν κόντρα σε όλες τις

συμβάσεις τους εξαναγκασμούς και τις εξουσίες.

-Το καφεδάκι σας είπε η αδελφή του

Η κουβέντα σταμάτησε. Ρούφηξαν την πρώτη γουλιά.

-Ωραίο άρωμα, είπε ο Ελίν

-Είναι που τον ψήνουμε και τον τρίβουμε εμείς, είπε ο Αλέξανδρος.

-Βέβαια, να ξέρεις ότι με βγάζεις από τα δικά μου. Εμείς αντί για καφέ

πίνουμε τσιπουράκι τ’ απογεύματα, μα εδώ ακολουθώ τις δικές σου

συνήθειες. Κι εσύ βέβαια όταν θα ‘ρθεις στην Βουλγαρία θα

ακολουθήσεις τα δικά μας.

-Ναι Ελίν, είμαστε τόσο κοντά, μα τόσο μακριά. Δεν γνωρίζουμε ο ένας

λαός τον άλλον. Κι εγώ τώρα μαθαίνω για την βουλγάρικη λογοτεχνία

και είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Συνήθως αν έχουμε δίπλα μας ένα

διαμάντι δεν το κοιτάμε. Κοιτάμε ένα ξένο παλιόγυαλο που δεν είναι

κοντά μας και γυαλίζει στον ήλιο.

-Θα πρέπει σε λίγο να πάμε στην εκκλησία, τους διέκοψε ευγενικά η

αδελφή του

-Είμαστε έτοιμοι αδελφή. Απόψε θα είμαστε τα δυο μας, μα αύριο

Κυριακή θα έχουμε και τον Ελίν μαζί μας.

-Με το καλό, είπε η αδελφή του.

Σηκώθηκαν.
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-Ες αύριο τα σπουδαία, είπε ο Ελίν.  Αύριο θα σου μιλήσω για ένα άλλο

μου διήγημα αλλά σ’ αυτό ασχολούμαι με την δικαστική εξουσία, που

δεν είναι άλλη από την κρατική εξουσία καμουφλαρισμένη με νόμους

στα μέτρα τους.

-Θα ‘χει ενδιαφέρον, είπε ο Αλέξανδρος.

Η καμπάνα του εσπερινού ήχησε. Η αδελφή του ενεχυρίασε τον

αδελφό της ένα κεράκι και ξεκίνησαν. Η εκκλησία δεν ήταν μακριά.
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Τέταρτη μέρα Κυριακή

Ξημέρωσε. Ο Αλέξανδρος ξύπνησε από έναν επίμονο βήχα. Σηκώθηκε

και ανακάθισε στο κρεβάτι. Βοήθα παναγίτσα μου, είπε και έκανε το

σταυρό του. Σηκώθηκε και κατευθύνθηκε στο γραφειάκι του. Πήρε την

πέννα και αφέθηκε στις σκέψεις του. Άρχισε να γράφει και τότε δεν

ένοιωθε καμιά δυσφορία. Όλα έρρεαν σαν νεράκι, σαν αεράκι. Έγραφε

ασταμάτητα. Ούτε που κατάλαβε πότε μεσημέριασε. Έφαγε και έπεσε

να ξεκουραστεί. Το απόγευμα έπρεπε να είναι φρέσκος να κάνει παρέα

τον φιλάδελφό του.

Ο Ελίν ήταν πάλι στην ώρα του. Σήμερα φορούσε καινούργια ρούχα

και παπούτσια γυαλιστερά.

-Καλώς ήλθες Ελίν, του είπε ο Αλέξανδρος. Σαν γαμπρός σήμερα.

-Ντα, ντα, είπε ο Ελίν, αφού πάω λίγες φορές στην εκκλησιά

τουλάχιστον να την τιμήσω με καινούργια ρούχα.

-Καλησπέρα σας, είπε η αδελφή του και χαμογελαστή τους τράταρε

τσιπουράκι με ελίτσες, τυράκι και φρεσκοζυμωμένο ψωμί.

Κάθε Σάββατο ζύμωνε η δόλια για μια εβδομάδα, το άφηνε να

φουσκώσει μια ώρα. Αυτή την ώρα που το ψωμί φούσκωνε άναβε το

φούρνο με πουρνάρια. Όταν καιγόταν καλά καλά, μάζευε στην άκρη ότι

κάρβουνα είχαν απομείνει και το φούρνιζε με μεγάλα ξύλινα φτυάρια.

Σε άλλη μια ώρα θα ήταν έτοιμο. Σήμερα έβγαλε στο  τραπέζι ζυμωτό

ψωμί, που ακόμα μοσκοβολούσε.

-Ωραίο ψωμί, είπε ο Ελίν, γεια στα χέρια σου.

Η αδελφή του χαμογέλασε, κοκκίνισε, έσκυψε το κεφάλι και άφησε τους

δυο φίλους να τα πούνε. Άλλωστε δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την

λογοτεχνία. Σ’ αυτήν αναζητούσε μόνο την αισθητική απόλαυση. Τι

άλλο όμως να αναζητούσε; Μια φτωχιά επαρχιώτισσα ήταν και μάλιστα

κόρη παπά. Ήταν όμως ικανή να κρίνει αν ένα κείμενο ρέει, αν έχει

ρυθμό κι αυτό ήταν ένα σπουδαίο κριτήριο. Ήξερε πάντα αν ένα

κείμενο ήταν καλό ή κακό. Η διαίσθησή της δεν την γελούσε ποτέ. Και ο

αδελφός της το αξιοποιούσε διαβάζοντάς της τα κείμενά του. Ήταν η

ιδανική ακροάτριά του.

-Λοιπόν, τι θα μου διαβάσεις σήμερα; είπε ο Αλέξανδρος.
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-Σήμερα σού ‘φερα να διαβάσεις το διήγημά μου τον Αντρέσκο στο

οποίο διήγημά μου θεωρώ ότι είναι διάφανη  η αντανάκλαση της

πολιτικής-δικαστικής εξουσίας, η οποία εφαρμόζεται επί δικαίων και

αδίκων. Χρησιμοποιώ δυο ήρωες κεντρικούς, ο ένας αγωγιάτης,

συγκεκριμένα καραγωγέας και ο έτερος χοντρός κύριος, δείγμα

ευμάρειας, ο οποίος είναι δικαστικός κλητήρας. Ο καραγωγέας

Αντρέσκο, είναι αυτός στον οποίο έλαχε η μοίρα να μεταφέρει τον

δικαστικό κλητήρα. Είναι αυτός που με την συμμετοχή του, θα

υποβοηθήσει στην κατάσχεση, που πάει να κάνει ο κλητήρας στην

σοδειά σε έναν φτωχό επαρχιώτη.

-Θέλω να δω πως δόμησες τους χαρακτήρες τους, είπε ο Αλέξανδρος

-Αυτό γίνεται μέσα από τους διαλόγους τους. Εκεί αποτυπώνονται

ανάγλυφα οι χαρακτήρες του καραγωγέα-χωρικού και του δικαστικού

κλητήρα-αστού. Τα λόγια του κλητήρα για τους απλούς χωρικούς, (από

τους οποίους ενδεχομένως προέρχεται και τους οποίους τώρα θέλει να

απεκδυθεί), είναι ότι είναι ύπουλοι, ψεύτες, άνθρωποι που κάνουν

διαολιές, άνθρωποι που προσποιούνται ότι είναι ήσυχα προβατάκια,

σχεδόν βλάκες αλλά στην ουσία είναι λύκοι γεμάτοι μίσος. Ο Αντρέσκο

έχει άλλη άποψη. Χαρακτηρίζει τους χωρικούς, απλοϊκούς. Και η

απλοϊκότητα αυτή προέρχεται από την φτώχεια.

-Απλοί και ντόμπροι Ελίν και ίσως η φτώχεια τους κάνει λίγο πονηρούς.

-Μα φυσικά Αλέξανδρε, χωρίς λίγη πονηριά δεν θα επιβίωναν.

-Σύμφωνοι, είπε ο Αλέξανδρος, λοιπόν;

-Ο δικαστικός κλητήρας λέει, ότι οι χωρικοί είναι ξεπεσμένοι άνθρωποι

που πίνουν και ότι αυτό πρέπει να το σημειώσει ο Αντρέσκο. Ο

Αντρέσκο αντιτείνει να το σημειώσει αυτός, γιατί ο ίδιος είναι

αγράμματος. Ήδη ο Αντρέσκο δεν του κάνει τα κέφια και του πάει

κόντρα.

-Το βλέπω, η αντίσταση άρχισε νωρίς-νωρίς, είπε ο Αλέξανδρος

- Όλη η συζήτηση που βάζω να κάνει ο κλητήρας, είναι μια συζήτηση

που κάνει αφ υψηλού, εγκιβωτίζοντας στα λόγια του την δύναμη της

εξουσίας και έτσι μας αναδεικνύει την αφετηρία από την οποία εκκινεί

για να εκτελέσει τις διαταγές πάνω στον φτωχό λαό.  Είναι

προκατειλημμένος, διάκειται αρνητικά και φαίνεται ότι καμιά δικαιολογία
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ή κατάσταση δεν μπορεί να του αλλάξει την άποψη. Είναι εκτελεστής, η

εξουσία τον έχει αποστεώσει συναισθηματικά και έτσι τα συναισθήματα

δεν θα παίξουν κανέναν ρόλο για την απόφασή του. Έχει αποξενωθεί-

αποκοπεί από τις συνήθειες του απλού λαού, όπως είναι η πόσις του

ρακιού. Έχει αστικοποιηθεί πλήρως.

-Όλα τα βρίσκει άσχημα λοιπόν, είπε ο Αλέξανδρος.

- Όλα τα βρίσκει άσχημα Ελίν και έτσι κάθε άλλη άποψη ή

ενδεχομένως αντίδραση, καταδικάζεται με προσβολές προς τον

καραγωγέα, λέγοντάς του ότι για να μιλάει έτσι πρέπει να είναι

μεθυσμένος. Εδώ πραγματικά θυμόμαστε το αρχαίο ρητό σας που λέει

«αρχή άνδρα δείκνυσι».

-Συνήθως αυτοί που από χωρικοί γίνονται αστοί και καταλαμβάνουν

ένα αξίωμα έστω και το τελευταίο αυτό του κλητήρα, είναι το χειρότερο

πρόσωπο μια αλυσίδας δύναμης, είπε  ο Αλέξανδρος.

-Ναι, είπε ο Ελίν, έτσι ο κλητήρας επωμισμένος την εκτέλεση μιας

εντολής από την εξουσία και με την δύναμη που του δίνει ο τίτλος του,

τυλίγεται γύρω του την λυκίσια γούνα του, σύμβολο ευμάρειας,

πλούτου και δεν αφήνεται να τον διαπεράσουν ακτίνες

συναισθηματισμού. Γύρω τους όλα άψυχα και έμψυχα συμπονούν τον

χωριάτη. Ο κλητήρας ενοχλείται από τον θόρυβο που κάνει ένα σανίδι

στην καρότσα και διαμαρτύρεται. Ο Αντρέσκο του απαντάει ότι χτυπάει

το σανίδι και φλυαρεί, όπως φλυαρούν οι μορφωμένοι άνθρωποι και

λένε λόγια που ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι που τον ακούνε δεν

καταλαβαίνουν.

-Βρε τον Αντρέσκο πως αντιμετωπίζει τον κλητήρα με το λυκοτόμαρο!

είπε ο Αλέξανδρος και γέλασε.

-Κι αυτό δεν είναι τίποτα, αυτό είναι μόνο στα λόγια. Να δεις τι γίνεται

παρακάτω και πως ο μικρός αγράμματος χωρικός, βρίσκει την δύναμη

και αντιδρά και αντιστέκεται.

Με προδιαθέτεις να ακούσω κάτι ακραίο, είπε ο Αλέξανδρος.

-Η αντίδραση του αγωγιάτη είναι ήπια  και πνευματώδης προς το

παρόν, συνέχισε ο Ελίν. Έτσι εκδηλώνεται η αντίστασή του

απομυθοποιώντας την δύναμη των μορφωμένων, που αξιοποιούν την

μόρφωση για τους δικούς τους σκοπούς. Σίγουρα δεν είναι ενάντια
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στην γνώση, αλλά ενάντια στην αλόγιστη ή κακή χρήση της. Ο

κλητήρας το αντιλαμβάνεται και τον αποκαλεί πονηρούλη.

-Ωραία τους περιγράφεις μέσα από τα λεγόμενά τους είπε ο

Αλέξανδρος.

-Είναι η ώρα να συστηθούν, είπε ο Ελίν. Ο ένας αγωγιάτης-

καραγωγέας και ο άλλος δικαστικός κλητήρας, έτοιμος να εκτελέσει μια

κατάσχεση. Η κατάσχεση αφορά στην σοδειά σιτηρών του έτους. Διότι

το κράτος δεν ξεγελιέται. Δεν θέλει πολίτες να μπεκροπίνουν, αλλά

πειθήνιους εργάτες από τους οποίους θα αποκομίζει τους φόρους.

Παραπονιέται δε, ότι θα ήθελε να είχε περισσότερη δύναμη για να

συνετίσει τους πονηρούς χωριάτες.

-Εκ μέρους της εξουσίας και της κρατούσας κατάστασης μια χαρά τα

λέει, είπε ο Αλέξανδρος

-Ναι, είναι άξιος εκπρόσωπος, είπε ο Ελίν και συνέχισε. Ο κλητήρας

διαμαρτύρεται για το ύψος του αγωγιού.  Είναι γνωστόν ότι  ως εξουσία

θέλει μόνο να παίρνει. Κατηγορεί τον Αντρέσκο που ονομάζει τα άλογά

του κυρίους. Συνεχίζοντας δε τις προσβολές λέει ότι κύριοι είναι μόνο οι

μη χωριάτες και καλό θα είναι να τα ονομάσει τα άλογα αδέλφια του. Ο

Αντρέσκο απαντάει ότι πράγματι αποκαλώντας τα άλογα του κύριους,

τα θίγει. Έτσι νοηματοδοτεί αρνητικά την λέξη κύριος τον οποίο τίτλο

χρησιμοποιεί μεθοδικά η εξουσία ως σύμβαση διάκρισης και

ανωτερότητας από τους χωριάτες.

-Είμαι περίεργος  να δω την εξέλιξη και τι θα μπορούσε να κάνει ο

αγωγιάτης στον κλητήρα, είπε ο Αλέξανδρος.

- Έρχεται η ώρα του, είπε ο Ελίν και χαμογέλασε. Ο κλητήρας λοιπόν

του λέει να κάνει γρήγορα, ενώ ο Αντρέσκο του λέει να μη φοβάται τους

λύκους και ότι κανένας ευυπόληπτος άνθρωπος δεν τους φοβάται. Η

συνεχής αντίδραση-αντίσταση του αγωγιάτη έχει επιφέρει σύννεφα

ανησυχίας στον κλητήρα. Αρχίζει να σκέφτεται και φοβάται.

- Πράγματι οι κυβερνώντες φοβούνται έναν πνευματώδη λαό.

Φοβούνται την αντίδρασή του και την αντίσταση στις διαταγές, είπε ο

Αλέξανδρος.

-Και είναι μόνο η αρχή, συνέχισε ο Ελίν. Γιατί η αντίσταση του φτωχού

χωριάτη μέχρι τώρα είναι μόνο στον πνευματώδη λόγο του, που
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φανερώνει την κοινωνική του μόρφωση και τριβή. Ο κλητήρας

προσπαθεί να δείξει ότι δεν φοβάται παρά μόνο το κρύο και συνεχίζει

να τον βρίζει με την λέξη κτήνος.

-Η εξουσία έχει χάσει πια τον έλεγχο, είπε ο Αλέξανδρος.

-Ναι και αποτείνεται με βρισιές ενώ μέσα στο μυαλό του αγωγιάτη έχει

σχηματιστεί η άποψη ότι έχει το πάνω χέρι. Η συζήτηση στρέφεται

προς το όνομα εκείνου που ο κλητήρας θα του κατασχέσει τη σοδειά

και διαπιστώνει ο αγωγιάτης ότι θα στραφεί κατά ενός απλού, τίμιου και

φτωχού βιοπαλαιστή. Ο Αντρέσκο πλέον οργανώνει την δική του

αντίσταση. Στην αρχή αργοπορεί δεν παροτρύνει τα άλογα να

πηγαίνουν γρήγορα. Την επόμενη μέρα το πρωί που είναι η μέρα της

σοδειάς ο κλητήρας δεν θα πρέπει να είναι στο αλώνι ούτε καν στο

χωριό. Ο Αντρέσκο φαντάζεται την ώρα της κατάσχεσης να τον

δείχνουν σαν αυτόν που μετέφερε τον κλητήρα για να κάνει την

κατάσχεση. Δεν θα ‘θελε αυτό να συμβεί.

-Επομένως τώρα η αντίστασή του θα πρέπει να έχει στόχο να

βοηθήσει αυτόν το φτωχό και τίμιο  άνθρωπο, είπε ο Αλέξανδρος.

-Ναι, είπε ο Ελίν, ήδη ο κλητήρας προσπαθεί να ορίσει, να

διαφεντεύσει την ζωή ενός απλού χωρικού, ενός φτωχού ανθρώπου,

με την κατάσχεση και έτσι να επέμβει ακόμα και στην επιβίωσή του. Ο

Αντρέσκο λοιπόν προσποιείται ότι έχασε τον δρόμο, ενώ ήδη έχει

καταστρώσει το σχέδιο αντίστασης. Ο κλητήρας απειλεί με

ξυλοφόρτωμα, ενώ τα σημάδια του φόβου είναι πλέον ορατά.

-Από την βία του λόγου, λοιπόν ο κλητήρας θέλει να μεταπηδήσει στην

βία των έργων!

-Ναι αλλά  ο  αγωγιάτης δεν καταλαβαίνει απ αυτά και έχει πάρει την

απόφασή του. Ως ύστατη αντίσταση οδηγεί την καρότσα μέσα σε έναν

βάλτο.

Ο Αλέξανδρος άρχισε να γελάει

-Η καρότσα γεμίζει νερά, συνέχισε ο Ελίν και ο κλητήρας είναι πια

τρομαγμένος, καταφεύγει σε βρισιές, αλλά όταν καταλαβαίνει ότι δεν

πετυχαίνει τίποτα αλλάζει τακτική για να γλυτώσει την ζωή του. Τα

άλογα ελευθερώνονται για να φύγουν το ίδιο κάνει και ο αγωγιάτης,

φεύγει εν μέσω παρακλήσεων και βρισιών.
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- Καταπληκτικό, είπε ο Αλέξανδρος, η εκδίκηση των αδυνάτων.

-Το πιο καταπληκτικό είναι ότι η ιστορία αυτή είναι πραγματική, είπε ο

Ελίν.

Ο Αλέξανδρος δεν περίμενε τίποτα λιγότερο.

-Συχνά η ζωή ξεπερνάει τη μυθοπλασία, είπε στο τέλος.

- Τελευταίο όπλο της εξουσίας Αλέξανδρε, είναι η εξαγορά. Του τάζει

χρήματα  αλλά όλα είναι ατελέσφορα.

-Η αντίσταση προς το παρόν τουλάχιστον έχει νικήσει, είπε ο

Αλέξανδρος και έχει φέρει ένα θετικό, παροδικά, αποτέλεσμα. Ο

κλητήρας δεν θα κατάσχει το στάρι του χωριάτη.

-Ναι πετυχαίνει για την ώρα η αντίσταση. Πιστεύω ότι στο διήγημά μου

αυτό ανέδειξα την σημασία αλλά και την δύναμη της αντίστασης, που

βρίσκει λύσεις ευφάνταστες και τίθεται  με κάθε μέσο ενάντια στην

εξουσία.

-Όμορφα, είπε ο Αλέξανδρος. Η εξουσία περιγράφηκε στο σώμα ενός

δικαστικού κλητήρα ενδεδυμένο με λυκοτόμαρο, ο οποίος εμφανίζεται

αγενής και υβριστής προς τους χωριάτες με λόγους και έργα και η

οποία  βρίσκει την αντίσταση στο όνομα του Αντρέσκο, ενός απλού

χωρικού, αγράμματου αλλά πνευματώδη, ο οποίος είναι

αποφασιστικός και πατάει φρένο στις άδικες αποφάσεις της. Είναι πολύ

όμορφο διήγημα. Κρίμα που δεν γνωρίζω καλύτερα την βουλγάρικη

νέα παραγωγή.

- Όταν θα ‘ρθεις θα σου ετοιμάσω μια συνάντηση με όλους τους νέους

λογοτέχνες της Βουλγαρίας, είπε ο Ελίν.

- Ήρθε η ώρα για τον εορτάσιμο εσπερινό, είπε ο Αλέξανδρος. Αύριο

της Αγίας Παρασκευής, μεγάλη η χάρη της.

Θαρρείς κι η αδελφή του τους άκουγε και ήρθε ακάλεστη στο σαλόνι.

- Έτοιμοι είστε; ρώτησε

-Έτοιμοι, απάντησαν και σηκώθηκαν.

Η αδελφή του τους έδωσε από ένα κεράκι και ανηφόρισαν προς την

εκκλησία της Παναγίας της Λιμνιάς. Άλλοι την έλεγαν Απάνω Παναγιά.

Εκεί πήγαινε ο Αλέξανδρος προσευχόταν και έψελνε. Απ έξω φάνταξε

το πυργωτό καμπαναριό. Μπήκαν και έκαναν τον σταυρό τους. Ο

Αλέξανδρος πήγε στον νάρθηκα να προσκυνήσει τα Άγια λείψανα. Κάτι
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τον τραβούσε σ’ αυτό το μέρος. Το ‘νοιωθε σαν σπίτι του. Που να ‘ξερε

ότι λίγα χρόνια αργότερα θα ήταν το παντοτινό του σπίτι! Η αδελφή του

τράβηξε κατά τον γυναικωνίτη, αυτός τακτοποίησε τον Ελίν πίσω από

το δεξιό ψαλτήρι, να τον έχει κοντά του και πήγε να πάρει την ευλογία

του παπά για να ανεβεί στο αναλόγιο.

Ένα υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο ξετυλίχτηκε μπροστά στα μάτια του

Ελίν που δεν χόρταινε εικόνες. Η Παναγιά μας με το Θείο Βρέφος κι απ

την άλλη ο Χριστός μας. Πιο δίπλα ο επιβλητικός Αρχάγγελος Γαβριήλ.

Πάνω από την ωραία Πύλη ο Μυστικός δείπνος. Κάθισε στο στασίδι και

περίμενε. Ο Αλέξανδρος μπήκε στο ιερό να δει τον παπά.

-Παπά μου την ευλογία σου να ανέβω στο ψαλτήρι του είπε με

χαμηλωμένο κεφάλι.

-Να ‘ναι ευλογημένο Αλέξανδρε και να μας έρχεσαι πιο συχνά. Ο

ψάλτης θα σε καλοδεχτεί. Μάθαμε ότι ήρθες και σε περιμέναμε.

Ο Αλέξανδρος του φίλησε το χέρι του, πέρασε από τις εικόνες της

Παναγιάς και του Χριστού της ασπάστηκε, έκανε το Σταυρό του,

ενεδύθει το  ράσο και ανέβηκε σεμνά στο αναλόγιο. Έκλεισε τα μάτια

και ψιθύρισε. Παναγίτσα μου βοήθα να φανώ άξιος.

Ο ιερέας άρχισε τον εσπερινό. «Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε…»

Έπειτα διαβάστηκε το «Δεύτε προσκυνήσωμεν…» και σε λίγο μια

ουράνια φωνή ξεχύθηκε από το αναλόγιο και υψώθηκε στον ουρανό.

«Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσόν μου…πρόσχες τη φωνή της

δεήσεώς μου…»

Ο Ελίν ανατρίχιασε. Τον κυρίεψε μια κατάνυξη  από το πρώτο κιόλας

λεπτό, μα συγχρόνως ένοιωθε όλο του το είναι σε μια περίεργη

ετοιμότητα. Μια απέραντη ψυχική γαλήνη τον σφιχταγκάλιασε. Μια

γαλήνη που μόνο ο Χριστός μας την δίνει.  Αγγελικό, Ουράνιο Άσμα.!

-Δόξα τω Θεώ! σιγομουρμούρισε.

Ναι στην Βουλγαρία δεν είχαν τόσο μελωδικούς ψαλτάδες. Ή μήπως

του φαινόταν; Αυτά ξεπερνούν τα σύνορα τα ελληνικά και αγκαλιάζουν

όλους τους ανθρώπους. Η Παγκόσμια κληρονομιά της εκκλησιαστικής

μουσικής. Αγγελικά ακούσματα, σκέφτηκε. Σε κάνουν να θέλεις να

γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Αυτό και μόνο αρκεί. Ένας Παπα-

διαμάντης ψέλνει διαμάντια της βυζαντινής ψαλτικής, που αγγίζουν  το
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τέλειο ήχο. Ακούγοντας, ξυπνάει μέσα σου η λαχτάρα να βαδίσεις -

έστω για λίγο - τα Αγγελικά αυτά μονοπάτια της  αγνότητας, της

αθωότητας, της εγκράτειας και της αγάπης. Μακάρι ο Θεός να στηρίζει

όλους σε αυτόν τον αγώνα και να τους κάνει καλύτερους. Βυζαντινή

μουσική,  από αγνούς ιερείς και ενάρετους ψάλτες.

Και ο Αλέξανδρος, περιβεβλημένος από φως συνέχιζε να ψάλει σε ήχο

α’. «Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε,

τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ

ἀθληφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν

ἡμῶν».  Ναι, αύριο ήταν της Αγίας Παρασκευής και την υμνούσαν. Και

έπειτα, σε ήχο β’, το «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός,

οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν,

ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα

Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ,

ζωὴν ὁ διδούς, Διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.»

Η εκκλησιά γέμισε φώς Αγίας Δόξης και στεφάνωσε τον Αλέξανδρο μα

και όλους, μια αγία γαλήνη τους σκέπασε,  ενώ ουράνιες μελωδίες

έψελναν Άγγελοι επί γης.

Ούτε που κατάλαβε πως τέλειωσε ο εσπερινός. Ό Ελίν ένοιωθε

ανάλαφρος με μια γλυκιά ανάταση, μα και γαλήνη. Το μόνο που

αντάλλαξαν ήταν μια καληνύχτα και ανανέωσαν την συνάντησή τους

για την επομένη. Ο Παπαδιαμάντης ένοιωσε την λάμψη στα μάτια του

φίλου του. Τα λόγια τέτοιες στιγμές περιττεύουν. Αφήνουν την

απόλαυση και τον έρωτα για τον Χριστό να τους κυριεύουν.

Κατηφόρισε ανάλαφρος για το σπίτι.

Μια όμορφη, γεμάτη μέρα, κύλισε.
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Πέμπτη μέρα Δευτέρα

Η συνάντηση ήταν για τις πέντε, νωρίς νωρίς. Την επόμενη ο

φιλάδελφός του θα εγκατέλειπε την Σκιάθο και έπρεπε να

εξοικονομήσουν χρόνο για να μιλήσουν. Όπως και χτες, έφτασε στην

ώρα του. Εναγκαλίστηκαν και φιλήθηκαν τρεις, ενώ ο Ελίν δεν χόρταινε

να τον βλέπει και να τον θαυμάζει.

-Είσαι σπουδαίος ψάλτης, του είπε

-Σπουδαίος είναι ο Κύριος που μας χαρίζει όλα αυτά, απάντησε ο

Αλέξανδρος. Και να ξέρεις, όλα είναι δώρα του Θεού και πρέπει με

κάθε τρόπο να του τα επιστρέψουμε. Είναι στον μόνο που ανταποδίδω

αντίδωρο. Δεν παίρνω δώρα, εκτός αυτά που μου χάρισε απλόχερα ο

Κύριος.  Και φροντίζω να επιστρέφω ότι μπορώ. Δόξα τον Κύριο που

για όλα φροντίζει. Αύριο φεύγεις λοιπόν;

-Ναι, μα δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο. Θα ήθελα να μακρύνω την

παραμονή μου. Το νησί σας είναι πολύ φιλόξενο, έχει ωραίους

λογοτέχνες και ψαλτάδες, είπε ο Ελίν

Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε και έβγαλε την σακούλα του. Ήδη είχαν

αφήσει αριστερά τους το χειμωνιάτικο δωμάτιο με το τζάκι κι αντίκρυ το

δωμάτιο-κελί που το ‘χε για γραφείο. Εκεί μύριζε την μυρωδιά ακόμα

του πατέρα του, γιατί αυτό το δωματιάκι ήταν του πατέρα του. Έλα να

σου δείξω το γραφείο μου, του είπε. Όλα ήταν τόσο απλά. Πάνω στο

γραφείο μια φτηνή αγγλική έκδοση (Omnibus) του Σαίξπηρ. Το τραπέζι-

γραφείο ήταν κατάμαυρο από τα αποτσίγαρα που έσβηναν ξεχασμένα

μόνα τους στην άκρη. Το παρατήρησε ο Ελίν.

-Πρέπει να το ελαττώσουμε είπε.

-Όταν το κόψει ο φίλος μου ο Μίμης τότε κι εγώ, είπε χαμογελώντας ο

Αλέξανδρος. Θα φύγουμε μ’ αυτό.

-Είναι καλύτερα να πούμε ότι θα φύγουμε εξ αιτίας του, συμπλήρωσε ο

Ελίν.

-Ναι, ευτυχώς όταν ανεβαίνω βόρεια είναι ο Σταυριανός ο Αστέρης και

μας συμμαζεύει. Αυτός δεν κάπνισε ποτέ. «Αν μας ήθελε ο Θεός να

καπνίζουμε, θα μας γεννούσε με μια μόνιμη πίπα να ρουφάμε», έλεγε

και ξανάλεγε. Κι εγώ για να τον σταματήσω του ‘λεγα, «εσύ πιάσε το
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ούτι σου και τραγούδα μας την Γιούλα και άστα αυτά για τους

μεγάλους. Μας τραγουδούσε και μας έκαμνε το χατίρι. «Έλα Γιούλα ,

Γιούλα , Γιούλα, έλα πάρε με, άνοιξε τις δυο σου αγκάλες μέσα βάλε

με». Και έπειτα, «Σαν τα μάρμαρα της πόλης αμάν ωχ αμάν…». Τι

ωραία περνούσαμε. Κι ο Μίμης τραγουδούσε κι έγραφε ποιήματα.

Έπειτα τους άφηνα να συζητήσουν για το ιταλιάνικο ποδόσφαιρο,

αρχίζαμε την ψαλτική και στο τέλος μιλούσαμε για γραψίματα. Τι

όμορφα! Παρασύρθηκα και σε κρατάω όρθιο, πάμε στο σαλόνι.

Μπήκαν στο σαλόνι και τους περίμενε ένα τραπέζι γεμάτο καλούδια.

Στο κάτω μέρος του τραπεζιού είχε τρεις χάρτινες σακούλες. Κάθισαν

και άνοιξαν την καπνοσακούλα.

-Η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο είπε ο Αλέξανδρος.

-Ναι. Να το ευχαριστηθούμε γιατί θα είναι τα τελευταία μας, είπε ο Ελίν.

-Όχι τα τελευταία, είπε ο Αλέξανδρος, σαν να ‘ναι τα τελευταία, τα

επόμενα θα είναι στην Σόφια.

-Αμήν, είπε ο Ελίν και ρούφηξε την πρώτη ρουφηξιά. Τι θα μου δείξεις

σήμερα; Ρώτησε.

-Δεν ξέρω για τι να σου πρωτομιλήσω, μα σήμερα θα σου πω για τα

πάθια μιας παπαδιάς.

-Πονηρούτσικο μου φαίνεται το θέμα, είπε ο Ελίν

-Όχι Ελίν, μην βάζεις το κακό στο νου σου. Για τα πρέπει θα σου

μιλήσω. Για τα προβλήματα που αντιμετώπισε μια παπαδιά που

χήρεψε νωρίς-νωρίς και δεν μπορούσε να ξαναπαντρευτεί.

-Α ησύχασα τώρα, είπε ο Ελίν  και χαμογέλασε, λοιπόν;

-Σ’ αυτό το διήγημα  ασχολούμαι με άλλη μια σύμβαση, άλλον έναν

κοινωνικό εξαναγκασμό. Η παπαδιά χηρεύει νεότατη και δεν πρέπει να

ξαναπαντρευτεί. Οι ενδιαφερόμενοι παπαδιά και ο νέος που την

αγάπησε, δεν μπορούν να υπερκεράσουν αυτά που τους δυναστεύουν,

τους περιορίζουν και τους αποκλείουν από τις ίδιες τις κοινωνικές

ανάγκες τους.

Ο Ελίν κούνησε το κεφάλι του.

-Η εξουσία των γονέων συνέχισε ο Αλέξανδρος, αποδεικνύεται για

άλλη μια φορά με το πάντρεμα της κόρης στα δεκατέσσερα. Η κόρη

δεν πρέπει να μεγαλώσει και επίσης δεν έχει δικαίωμα επιλογής. Η ίδια
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ποτέ δεν κατάλαβε αν είχε δικαίωμα να αντιστρατευτεί τις επιδιώξεις-

απαιτήσεις των γονιών της για το γάμο της, δεν κατάλαβε ποτέ αν

έπρεπε αυτή να διαλέξει τον σύζυγό της ή αν είχε δικαίωμα να μην γίνει

παπαδιά. Οι κοινωνικοί εξαναγκασμοί την κατέστρεψαν μέσα σε δυο

χρόνια. Παντρεύτηκε στα δεκατέσσερα, στα δεκαπέντε ο γαμπρός έγινε

παπάς και στα δεκαέξι έγινε αυτή χήρα παπαδιά… για όλη της την ζωή.

Βέβαια δεν υπήρχε κανένας  κανόνας γραμμένος, για τυχόν δεύτερο

γάμο χήρας παπαδιάς, αλλά οι προλήψεις έγιναν κανόνες.

- Η αμάθεια Αλέξανδρε η αμάθεια και οι προλήψεις που γίνανε φόβος

στον απλό λαό.

-Στιγματίζω λοιπόν την αμάθεια, και υπογραμμίζω πως η στέρηση ή αν

θέλεις η απουσία της γνώσης των απλοϊκών χωρικών, χαρίζει δυνάμεις

εξουσίας σε κάποιους ανοιχτομάτηδες που το εκμεταλλεύονται.

Κριτικάρω τους αμαθείς χωρικούς, αλλά και τους αγράμματους ιερείς,

οι οποίοι αξιοποιούν τις συμβάσεις κατά τα συμφέροντά τους και κατά

πόσο κάποιες καταστάσεις τους αγγίζουν ή όχι.

-Ήθελα να ακούσω για το πώς τα χειρίζεσαι όλα αυτά είπε ο Ελίν

-Άκου λοιπόν πως. Ένας εξάδελφος του νέου που αγάπησε την χήρα-

παπαδιά, προσπαθεί από τον πεθερό της παπαδιάς που είναι επίσης

παπάς, να αποσπάσει ένα βιβλίο με τους κανόνες της εκκλησίας, μπας

και βρει τι γράφει γι αυτή την περίπτωση. Εδώ το βιβλίο Ελίν

αναβιβάζεται σε όργανο γνώσης και εξ αυτού όργανο εξουσίας. Πάλι

όμως οι συμβάσεις μπαίνουν εμπόδιο. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το έχει

και να το διαβάζει μόνο ο παπάς. Δεν πρέπει να το πιάσει κανείς άλλος

στα χέρια του. Φυσικά όλη αυτή την σκηνή την διακωμωδώ, βάζοντας

τον εξάδελφο να λέει, ότι θα πιάσει το βιβλίο με μια πετσέτα να μην το

λερώσει.

-Τι ωραία και εύκολα είναι όταν οι συμβάσεις μπαίνουν απέναντι και ο

καθένας αναστοχάζεται το κάθε τι, είπε ο Ελίν και πικροχαμογέλασε.

-Όταν τελικά κατάφερε να πάρει το βιβλίο, συνέχισε ο Αλέξανδρος,

άλλο εμπόδιο ορθώθηκε μπροστά του. Η μόρφωσή του. Διάβαζε

συλλαβιστά, το βιβλίο ήταν μεγάλο σαν της Μαντά, υπερμεγέθη γι

αυτόν και τα ‘γραφε ακαταλαβίστικα. Ήταν αδύνατον να το διαβάσει

όλο, πόσο μάλλον να βρει αυτά που τον ενδιέφεραν.
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-Έμειναν με το βιβλίο στο χέρι λοιπόν, χωρίς να έχουν δύναμη και

εφόδια να το αξιοποιήσουν;

-Ναι μα δες πως θα τα υπερκεράσουν όλα. Γιατί ο καλός Χριστός μας

τα βλέπει και δεν ευλογεί τέτοιες καταστάσεις. Εδώ που τα λέμε, εγώ

δεν ήθελα να βλέπω αυτές τις καταστάσεις. Ήθελα οι νέοι να

υπερκεράσουν τις δυσκολίες, ήθελα να νικήσει ο έρωτας και στο

διήγημά μου βάζω τον παπά να πεθάνει και τους άλλους παπάδες να

είναι αδιάφοροι, γιατί δεν τους άγγιζε η κατάσταση. Έτσι δίνω την λύση

και στο διήγημά μου παντρεύω τους δυο νέους. Σπάω την εξουσία των

ιερέων αλλά και το δίχτυ των συμβάσεων, με τον θάνατο του άμεσα

ενδιαφερόμενου παπά, την αδιαφορία των άλλων παπάδων των

γειτονικών χωριών, αλλά και την διαμεσολάβηση και την συμμαχία

πολλών γριών προξενητρών.

-Πολλοί «από μηχανής Θεοί», σε βοήθησαν, είπε ο Αλέξανδρος.

- Εδώ που τα λέμε, βρήκα μια ενδιάμεση εύκολη λύση, γιατί η

αντίσταση σε άλλη περίπτωση θα κατέληγε σε τραγωδία και εδώ ήθελα

μέσα στο σκοτάδι λίγο φως, λίγο τον έρωτα να υπερισχύσει γιατί Ελίν ο

έρωτας, είναι η ίδια η ζωή.

-Ναι η ίδια η ζωή, επανέλαβε ο Ελίν, μέσα σε ένα σύννεφο καπνών

από την τελευταία ρουφηξιά του στριφτού του.

-Είναι μια νίκη της ζωής, είπε ο Αλέξανδρος

-Το απόλαυσα είπε ο Ελίν. Αυτές οι στιγμές δίπλα στο τζάκι, με ρακί και

τσιγαράκι μου θυμίζουν τα χρόνια στο χωριό. Μαζεύονταν όλοι γύρω

από το τζάκι, ενώ στον τοίχο ήταν σκαλωμένη η γκαζόλαμπα. Ο

γεροντότερος έλεγε παραμύθια και ιστορίες και όλοι ακούγαμε.

Δύσκολα μα όμορφα χρόνια. Αυτή τη μαγεία μου μετέφερες Αλέξανδρε,

και θα ‘θελα να συνεχιστεί η απόλαυση.

-Το ευχαριστιέσαι γιατί είσαι καλός συνομιλητής. Και καλός

συνομιλητής είναι αυτός που ακούει πρώτα και μετά μιλάει. Αλλά όχι

μόνο να ακούει… και να καταλαβαίνει και να αισθάνεται πρέπει.

Στο σαλονάκι επικράτησε σιωπή.  Ήθελε να συνεχίσει ο Αλέξανδρος να

διηγείται, αφού ο συνομιλητής του περνούσε καλά. Αφού του θύμιζε τα

βραδινά γύρω από το τζάκι που με μια γκαζόλαμπα άκουγε
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παραμύθια. Έφερε στο νου του τα διηγήματα που είχε γράψει και ήθελε

να διαλέξει το καλύτερο να του διηγηθεί. Μα όλα τα έβρισκε παιδιά του.

-Θα σου μιλήσω για μια κακιά πεθερά Ελίν, για να δεις μέχρι που

μπορεί να φτάσει, μα κι εγώ είμαι εκεί για να την συγυρίσω και να την

πληρώσω με το ίδιο τίμημα.

-Καταπιάνεσαι με παγκόσμιο θέμα Αλέξανδρε είπε ο Ελίν, χαμογέλασε

και  αφέθηκε στην αφήγηση.

-Το διήγημα έχει τίτλο «το Χριστόψωμο» και το ‘γραψα αν θυμάμαι

καλά πριν είκοσι χρόνια. Πάλι η εξουσία με βασανίζει στα χέρια μιας

χωρίς φραγμούς πεθεράς, η οποία καταδυναστεύει την νύφη, που είναι

ξένη, που έχει αρπάξει τον γιό της, που πρέπει να υπομείνει τα πάντα,

όσα ενδεχομένως επέμεινε κι αυτή μέχρι να πεθάνει η δικιά της

πεθερά. Αναδεικνύεται επίσης το μοτίβο της ατεκνίας, των κοινωνικών

επιταγών για τεκνοποίηση και η κατακραυγή που συνεπάγεται λόγω

ατεκνίας. Οι συμβάσεις της εποχής προτρέπουν την τεκνοποιία ως ιερό

χρέος. Η πεθερά ορμώμενη απ αυτό, την στολίζει με διάφορα επίθετα

τα οποία απευθύνει στον γιο της για να τον επηρεάσει.

-Και όπως κατάλαβα Αλέξανδρε, εσύ φυσικά παίρνεις το μέρος του

αδύνατου, το μέρος της νύφης;

- Ναι, παίρνω καθαρά θέση υπέρ της ατέκνου. Άλλωστε η φουκαριάρα

ούτε στον σύζυγό της μπορεί να στηριχτεί. Η δικαιοδοσία του συζύγου

συνοδευόμενη με γενναία κατάποση μετά των συντρόφων του, τον

οδηγούσε σε ακραίες καταστάσεις, που μόνο ως βάρβαρες μπορούσα

να τις περιγράψω. Άκου τι κάνει όμως η κακούργα η πεθερά.

Προσφέρει δηλητηριασμένο Χριστόψωμο στην νύφη, αυτή δεν το

αγγίζει και πηγαίνει στην εκκλησία.

-Το καταφύγιο των γυναικών, είπε ο Ελίν.

-Ναι, Ελίν η εκκλησία είναι ένα από τα ελάχιστα καταφύγια των

στερημένων από αγάπη γυναικών, ένα μέρος όπου η γυναίκα

αισθάνεται ισότιμη με όλα τα μέλη, ένα μέρος παρηγοριάς. Οι άνδρες

δεν έχουν την συναίσθηση της θεραπευτικής λειτουργίας της εκκλησίας

στις γυναίκες. Ο σύζυγό της λέει «πήγαινε εσύ στην εκκλησία σου».

Αυτό βέβαια το είπε γιατί θέλει να μείνει μαζί του, αλλά η δόλια του

αντιτείνει ότι πρέπει να μεταλάβει και θα επιστρέψει. Είναι μια
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κατάσταση στην οποία ο σύζυγος δεν μπορεί να αντιταχτεί παρά μόνο

με βλασφημία. Η μετάληψη είναι η αντίδραση στην εξουσία του ανδρός,

είναι τουλάχιστον η δικαιολογία μα και το όπλο της αντίστασης, είναι η

αντίδραση στην δράση της εξουσίας.

-Ναι η εκκλησία είναι ένα καταφύγιο διαχρονικό, πιστεύεις τελικά ότι

υπάρχουν κακοί άνθρωποι εκ γενετής;  Ρώτησε ο Ελίν.

-Όχι Ελίν δεν το πιστεύω. Ο άνθρωπος είναι όπως η γη. Έχει στον

κόρφο της μυριάδες σπόρους. Μα όποιος βρει το κατάλληλο

περιβάλλον φυτρώνει. Κι αν είναι καλός ανθίζει κι ανθίζει κι ο

άνθρωπος μαζί του, μα αν είναι κακός τότε μεγαλώνει η μοχθηρία. Μα

κι να ακόμα ανθίσει αν δεν το ποτίσεις ια συρρικνωθεί και θα ξεραθεί.

Όμως αν τον ποτίσεις θεριεύει και ή σε εξυψώνει ή σε κατατρώει.

-Ουδείς κακός εκών λοιπόν, είπε ο Ελίν που για μια άλλη φορά φάνηκε

ενημερωμένος με την ελληνική γραμματεία.

-Ναι έτσι είναι είπε ο Αλέξανδρος.

-Λοιπόν τι έγινε με το Χριστόψωμο; Ρώτησε ο Ελίν.

-Ε να, η πεθερά θέλει να δηλητηριάσει την νύφη της με το Χριστόψωμο,

πιστεύει ότι μπορεί να ασκήσει εξουσία επί του σώματος της νύφης και

ότι έχει δικαίωμα στην ζωή και στο θάνατό της, αλλά τελικά σκοτώνει

το γιο της, ο οποίος το δοκιμάζει.

-Πρόθεση εγκλήματος και τιμωρία, ψιθύρισε ο Ελίν

-Ναι, πρόθεση εγκλήματος και  τιμωρία. Η τιμωρία  είναι έγκλειστη στο

έγκλημα της πεθεράς. Τιμωρείται με το θάνατο του γιου της, αλλά και

με την υποχρέωση να υποστηρίξει την νύφη της, ως έσχατη τιμωρία-

δίκη. Κριτικάρω την δύναμη της πεθεράς και στην μυθοπλασία, (που

είναι απόρροια του τι εγώ σκέφτομαι  για την κοινωνία και πως είναι

δομημένη με τις συμβάσεις και τους εξαναγκασμούς της), δημιουργώ

την ηρωίδα πεθερά, καθαρά σ’ αυτά πρότυπα της κοινωνίας.

- Αλέξανδρε, δεν έχω λόγια, είπε ο Ελίν. Μια τόση προσφορά κι ακόμα

δεν έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα των γραμμάτων μου φαίνεται

περίεργο.

-Με τίμησαν Ελίν, με τίμησαν πέρυσι στον «Παρνασσό» για την

εικοσοπενταετή προσφορά μου στα γράμματα  και μάλιστα υπό την

προστασία της πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη.
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-Ω μεγαλεία Αλέξανδρε. Μπορώ λοιπόν κι εγώ τώρα που φεύγω να

σου αποκαλύψω, ότι συνοδεύω τον Μπόρις τον τρίτο, μέλλοντα

διάδοχο της Βουλγαρίας… απλά έπρεπε να μείνει κρυφό.

-Έκανα έναν σπουδαίο φιλαδελφό, είπε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Εδώ σού ‘χω ένα δωράκι του είπε και του ‘δωσε τις τρεις χάρτινες

σακούλες. Σου ‘χω ένα μπουκάλι τσίπουρο, ένα μπουκάλι λάδι και ένα

«άσπρο», γλυκάκι κουταλιού με αμύγδαλα για να κόψεις το τσιγάρο.

-Σε περιμένω στη Σόφια αδελφέ μου, είπε συγκινημένος ο Ελίν Πελίν.

Φιλήθηκαν τρις και αποχωρίστηκαν.
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Συμπεράσματα

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι η καθαρεύουσα της εποχής, η

οποία φθίνει προς την δημοτική στα τελευταία του διηγήματα. Αυτή η

γλώσσα όμως, είναι διανθισμένη με στοιχεία της καθομιλουμένης, αλλά

και της θρησκευτικής γλώσσας των ύμνων, ενώ στους διαλόγους του

υπάρχει το Σκιαθίτικο ιδίωμα. Το ίδιο χειρίζεται και ο Ε. Π. τα κείμενά

του διανθίζοντάς τα με ντοπιολαλιές. Ο Α.Π. και ο Ε. Π. αποτυπώνουν

τις γνώσεις τους στην παιδεία πάνω στο έργο τους, αλλά συγχρόνως

ξεφεύγουν από έναν απλό ηθογραφικό τόνο και την λαογραφική

προσέγγιση. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ήταν δυο γνήσιοι

εθνογράφοι που με επιτόπια έρευνα αποτύπωναν κοινωνικές δομές και

εμπρόθετες δράσεις Με μεγάλο στοχασμό παρακολουθούσαν

κοινωνικά δρώμενα και αναδείκνυαν τους ήρωες μέσα από μια

ελεγκτική ματιά, τόσο στην αγροτική κοινωνία όσο και στην αστική.

Ζώντας και στις δυο κοινωνίες και οι δυο δημιουργοί, είχαν ζήσει

δύσκολες καταστάσεις βιοπορισμού, οι οποίες τους ωθούσαν να τις

περιγράψουν. Οι δράσεις των ηρώων τους, έχουν φιλτραριστεί μέσα

από τα πάθη αλλά και τα παθήματα των συγγραφέων. Ανάδειξαν

περιθωριακούς καθημερινούς τύπους μένοντας στο ζητούμενο του

διηγήματος και χρησιμοποιώντας τον ρεαλισμό που αγγίζει πολλές

φορές τον νατουραλισμό. Οι αφηγηματικές τεχνικές τους παράγουν μια

ποιητικότητα, ενώ αξιοποιούν την οικονομία της εποχής στο

λογοτεχνικό είδος στο έπακρον.

Στα συμπεράσματά μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε πολλά

εθνογραφικά δεδομένα που είναι το ζητούμενο σ’ αυτή την εργασία,

στον Α. Π. και στον Ε. Π. για την εξουσία, η οποία τελικά δεν είναι ούτε

θεσμός αλλά ούτε δομή, ούτε δύναμη με την οποία έχουν προικισθεί

κάποια άτομα, αλλά είναι το όνομα που αποδίδουμε σε μια σύνθετη

στρατηγική κατάσταση εντός μιας δεδομένης κοινωνίας. Η εξουσία

ασκείται με αφετηρία αναρίθμητα σημεία και μέσα σε ένα παιχνίδι

ανισοτήτων και ευκίνητων σχέσεων. Οι σχέσεις εξουσίας δεν

καταλαμβάνουν θέσεις υπερδομής έχοντας απλώς έναν ρόλο

απαγόρευσης. Έχουν εκεί που λειτουργούν έναν άμεσα παραγωγικό
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ρόλο. Αντίσταση είναι το άλλο άκρο της εξουσίας, το οποίο

παρουσιάζουν εκτενώς οι δύο συγγραφείς, κατανέμεται με άτακτο

τρόπο, θραύει ενότητες, επιφέρει ομαδοποιήσεις, διαπερνά τα ίδια τα

άτομα και χαράσσουν πάνω στο σώμα τους αναπαλλοτρίωτες

περιοχές. Η στρατηγική κωδίκευση αυτών των σημείων αντίστασης,

καθιστά εφικτή μια επανάσταση σε ένα κράτος που εδράζεται στην

θεσμική ολοκλήρωση των σχέσεων εξουσίας. Αυτή την διάχυτη εξουσία

προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε στα έργα των δύο πεζογράφων

προσπαθώντας να δούμε, πως την χειρίζονται και την θέση που

παίρνουν σε σημαντικά ζητήματα.

Ασχοληθήκαμε συγκεκριμένα με τον Ε.Π. και με τα διηγήματα το

ψυχοσάββατο Γκεράκηδες και Αντρέσκο, για να βρούμε όλα εκείνα τα

σημεία που ο Ζάρεφ περιέκλεισε μέσα στην επισκόπηση της ιστορίας

της Βουλγάρικης λογοτεχνίας συντομευμένης στα πλαίσια της διάθεσής

της στο ελληνικό κοινό. Το διήγημα το ψυχοσάββατο  το επιλέξαμε από

τον τίτλο διότι υπάρχει στην Ελληνική λογοτεχνία αντίστοιχο του

Παπαδιαμάντη, τον οποίο θεωρούμε πατέρα του διηγήματος στην

Ελλάδα. Επίσης υπάρχει και σε θεατρικό του Ξενόπουλου αλλά εμείς

μείναμε στο είδος του διηγήματος. Ο Ελίν αφηγείται μια υπόθεση που

σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσε να κρατήσει μια με δυο ώρες, σε

έναν συγκεκριμένο τόπο, το νεκροταφείο, μια συγκεκριμένη μέρα, το

ψυχοσάββατο. Όλα τα διηγήματα των συγγραφέων ήταν μια φέτα

ζωής, με αρχή μέση και τέλος κατά τα Αριστοτελικά πρότυπα, με πλοκή

τόση όση χρειάζεται ένα διήγημα, με υπερβολές στην χρήση των

επιθέτων αλλά που στην εποχή τους είχαν ιδιαίτερη αξία ως τα

τελευταία στοιχεία ρομαντισμού. Οι ήρωες όλοι ήταν απλοί χωρικοί,

λαϊκοί τύποι, σε νατουραλιστική περιγραφή αναδεικνύουν τις

συμβάσεις, τα έθιμα του χωριού και τον τρόπο ζωής των χωρικών.

Σχεδόν σε όλα τα διηγήματα  υπάρχει ένα τέλος που

υποψιαζόμαστε, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ λεπτομέρειες ή ακόμα και

έκβαση γιατί η ουσία του διηγήματος ήταν το υπερκέρασμα των

συμβάσεων που έγινε με τον τρόπο που έγινε, καθώς και τακτικές και

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Δεν μας απασχολεί άλλη υπόθεση στο

διήγημα παρά μόνο η ζωή των   ταλαίπωρων χωρικών, ενώ δίπλα τους
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ξεδιπλώνεται μια άδικη κοινωνία που καθρεφτίζεται μέσα από τους

ζητιάνους, την κακομοιριά των πρωταγωνιστών που αγωνίζονται να

σταθούν, την επιδεξιότητα του παπά, την εξουσία της πεθεράς, τον

ρόλο της κουμπάρας τον ρόλο του κλητήρα, και συγκεκριμένα στο

ψυχοσάββατο, τον πολύτιμο ρόλο που παίζουν τα δυο εκρηκτικά

στοιχεία που είναι η ρακή και η γκάιντα. Ο Ε.Π. και ο Α.Π.  κριτικάρουν

τους εκπροσώπους της εκκλησίας ως δυνάστες που μαζεύουν τον

κόπο των χωρικών και μας θυμίζουν τον Βοκκάκιο που από τον 14ο

αιώνα κάνει το ίδιο. Στα αφηγήματα υπάρχει ενότητα μορφής και

περιεχομένου μια από της αρχές της λογοτεχνίας, ενώ πιστά τηρούν

την αρχή του σκοπού και όχι της σκοπιμότητας μένοντας μακριά από

διδακτισμούς, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.

Ο Ελίν Πελίν και ο Α. Π. δίκαια θεωρούνται οι καλύτεροι

διηγηματογράφοι της Βουλγαρίας και Ελλάδας, οι οποίοι πατάνε

επάνω στην λαογραφία και στον επιστημονισμό και ο οποίος

εκφράζεται δια του ρεαλισμού και του νατουραλισμού.  Στρέφουν κι οι

δυο το βλέμμα τους στον απλό λαό της υπαίθρου διότι εδώ βρίσκουν

την ανόθευτη ψυχή του Βούλγαρου και του Έλληνα αλλά και τα μνημεία

λόγου, όπως μας λέει η Γαλλίδα Γκριώλ. Τα διήγηματά τους υπακούν

στις αρχές της λογοτεχνίας ήτοι: της μυθοπλασίας της διηγησημότητας,

έχουν αρχή μέση και τέλος, είναι μικρού εύρους, η πλοκή είναι

περιορισμένη, έχουν λίγους χαρακτήρες, μία υπόθεση και γενικά

μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν υποδείγματα διηγημάτων. Την

εξουσία όμως πάνω στο σώμα και την αντίσταση την αναπτύσσουν

στα διηγήματα Αντρέσκο και Γκεράκηδες, χωρίς να αποτελούν την

μοναδικότητα. Οι δυο συγγραφείς έχουν πολλά κοινά στοιχεία ,με τον

Ε. Π. να φτάνει σε πολύ υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, αλλά και

τους δυο να έχουν την αναγνώριση, έστω μετά θάνατον στην

περίπτωση του  Α. Π., από τις βασιλικές οικογένειες. Οι Βούλγαροι και

οι Έλληνες τίμησαν τους λογοτέχνες με ανδριάντες αν και μόλις τώρα

τελευταία αναδεικνύεται το πραγματικό μέγεθος των λογοτεχνών, με

την ανάδειξη ανθρωπολογικών στοιχείων του έργου τους. Και οι δυο τα

βάζουν με την εξουσία, αναδεικνύουν την αντίσταση και ακόμα

προτείνουν λύσεις, ξεφεύγοντας από την λογοτεχνική αρχή που θέλει
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την λογοτεχνία να έχει σκοπό και όχι σκοπιμότητα. Όμως η αναδρομή

στην κοινωνική ζωή τους και οι συνθήκες της εποχής δικαιολογούν

παρεκβάσεις αυτού του τύπου. Οι Α.Π. και Ε.Π. είναι εκτός από

λογοτέχνες και εξαιρετικοί εθνογράφοι κι αυτό, λόγω του είδους του

λογοτεχνικού που διακόνεψαν και φυσικά των βιογραφικών τους

στοιχείων αλλά ακόμα και των κοινωνικών και οικονομικών συγκυριών.
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