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Εισαγωγή

Επειδή οι τόποι καθορίζουν τη σκέψη. Επειδή η γραφή είναι 
καθρέφτης των βιωμάτων και του είναι μας. Επειδή οι λέξεις 
γεννιούνται μέσα στους χώρους όπου υπάρχουμε και ζούμε. 
Επειδή οι τόποι είναι το πιο φυσικό σκηνικό για ένα λογοτεχνικό 
έργο. Επειδή ο τόπος χτίζει τον λόγο κι ο λόγος γίνεται αλλιώτικα 
αντιληπτός μέσα από την εικόνα του τοπίου. Επειδή σε όλες 
τις εποχές υπήρξαν κορυφαία λογοτεχνικά έργα εμπνευσμένα 
από τόπους και κορυφαίοι λογοτέχνες που τους καθόρισαν 
οι τόποι όπου γεννήθηκαν  ή έζησαν. Για όλους αυτούς τους 
λόγους η Παρέμβαση προχώρησε στην πραγματοποίηση μιας 
εκδήλωσης γύρω από το θέμα αυτό, μιας διήμερης δράσης που 
έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2022 και στην οποία ακούστηκαν 
πολύτιμες σκέψεις και απόψεις που μας πήγαν ένα βήμα πιο 
πέρα, στον «τόπο» της λογοτεχνίας, της δημιουργίας και της 
έμπνευσης. Τα πρακτικά αυτά εμπεριέχουν τις εισηγήσεις που 
συμπεριλήφθηκαν στην εκδήλωση, ενώ οι συνεντεύξεις και οι 
συζητήσεις είναι διαθέσιμες βιντεοσκοπημένες. 

Δήμητρα Β. Καραγιάννη



Πρόγραμμα



26 Αυγούστου 2022

Μέρος Α´

Συντονίζει: Β. Π. Καραγιάννης

17.00 Σωτήρης Ραπτόπουλος, Αρχαιολόγος: «Ο Παρνασσός 
του Τάκη Λάππα και του Φοίβου Δέλφη»

17.15 Δημήτρης Καμαριάδης, Πρώην προϊστάμενος δημοσίων 
σχέσεων ενεργειακού κέντρου Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.: 
«Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, ΙΝΒΑ, Παρέμβαση. Ένας 
ευτυχής συγχρονισμός, μια εκδοτική έκρηξη»

17.30 Αντώνης Κάλφας, Φιλόλογος – Ποιητής: «Η εικόνα 
της Πιερίας στη νεοελληνική λογοτεχνία (1929-2019). Τι βλέπουν 
οι «ξένοι» αφηγητές όταν μιλούν για έναν τόπο; Μικρή συμβολή στη 
λογοτεχνική τοποφιλία»

Διάλειμμα



Μέρος Β´

Συντονίζει: Αντώνης Κάλφας

18.15 Συζητήσεις με συγγραφείς της σήμερον (με τη Φιλιώ 
Μπτούρη)

• Γιώργος Καραγιορδανίδης

• Ελευθερία Παπαδοπούλου

• Δήμητρα Παπανικολάου

19.00 Μουσική με τις «Χίλιες Φωνές» της Νατάσας 
Καραγιάννη (φωνή) και του Γιάννη Παπαευαγγέλου (πιάνο)



27 Αυγούστου 2022

Μέρος Γ´

Συντονίζει: Αντώνης Παπαβασιλείου

10.30 Μιχάλης Πιτένης: "Μια Γαλάτεια που σπάει κοινωνικά 
πρότυπα" (αναφορά στο βιβλίο της Κατερίνας Λάκκα «Μια 
κάποια Γαλάτεια»)

10.45 Λένα Καλαϊτζή - Οφλίδη - Σίμος Οφλίδης: «Θεσσαλονίκης 
χαλκεία και χαλκεύματα»

11.05 Ο Δημήτρης Καμαριάδης συνομιλεί εφ’ όλης της ύλης 
με τους λογοτέχνες:

• Γιώργο Δελιόπουλο

• Β. Π. Καραγιάννη 

• Μάκη Καραγιάννη 

Διάλειμμα



Μέρος Δ´

Συντονίζει: Μάκης Καραγιάννης

12.20 Αντώνης Παπαβασιλείου, Συγγραφέας- Εκδότης 
«Χρονικών Δυτικής Μακεδονίας»: «Γραφές και η προσωπικότητα 
ενός τόπου»

12.35 Συζητήσεις με συγγραφείς της σήμερον (με τη Φιλιώ 
Μπτούρη)

• Θανάσης Καρανάνος

• Γιώργος Κωνσταντινίδης

• Ολυμπία Τσικαρδάνη



Μέρος Ε´

Συντονίζει: Φιλιώ Μπτούρη

17.00 Ο Δημήτρης Καμαριάδης συνομιλεί εφ’ όλης της ύλης 
με τους λογοτέχνες:

• Αντώνη Κάλφα

• Δημήτρη Παπακωνσταντίνου 

• Μιχάλη Πιτένη

17.45 Συζητήσεις με συγγραφείς της σήμερον

• Κωνσταντίνος Κοτσίφκας

• Κωνσταντίνα Μπαλιάμη

Διάλειμμα



Μέρος Στ´

Συντονίζει: Β. Π. Καραγιάννης

18.30 Παναγιώτης Δημόπουλος, Μουσικός: «Τόποι και χρόνοι 
- Ετεροτοπίες και ετεροχρονισμοί – Εύα Αραμπατζή, Δημήτρης 
Βουχάρας, Μαρία Δαλαμήτρου, Μάνος Δραγώγιας, Δήμητρα 
Καραγιάννη, Παναγιώτης Μπετσάκος, Simba Narducci-Βαϊνά, 
Νικόλαος Σταμκόπουλος»

19.30 Λογοτεχνικά τοπία της πόλης – Ο Κώστας Ντιός γράφει 
ζωγραφίζοντας

19.45 Μουσική με τον Κώστα Γεροκώστα (φωνή-κιθάρα) και 
τον Βαγγέλη Τζημόπουλο (κιθάρα)

Έργο αφίσας: Κώστας Ντιός



Συμμετέχουν:
 

Εύα Αραμπατζή | Simba Narducci- Bαϊνά | 
Δημήτρης Βουχάρας | Γιώργος Δελιόπουλος | 
Παναγιώτης Δημόπουλος | Μάνος Δραγώγιας | 
Λένα Καλαϊτζή – Οφλίδη | Αντώνης Κάλφας | 
Δημήτρης Καμαριάδης | Β. Π. Καραγιάννης | 
Δήμητρα Καραγιάννη | Μάκης Καραγιάννης |  

Γιώργος Καραγιορδανίδης | Θανάσης Καρανάνος | 
Κωνσταντίνος Κοτσίφκας | Γιώργος Κωνσταντινίδης | 

Κατερίνα Λάκκα | Κωνσταντίνα Μπαλιάμη | 
Παναγιώτης Μπετσάκος | Φιλιώ Μπτούρη | Κώστας Ντιός |  

Σίμος Οφλίδης | Αντώνης Παπαβασιλείου | 
Ελευθερία Παπαδοπούλου | Δημήτρης Παπακωνσταντίνου | 

Δήμητρα Παπανικολάου | Μιχάλης Πιτένης | 
Σωτήρης Ραπτόπουλος | Ολυμπία Τσικαρδάνη

Μουσική:

«Χίλιες Φωνές»  Νατάσα Καραγιάννη | Γιάννης Παπαευαγγέλου
Κώστας Γεροκώστας | Βαγγέλης Τζημόπουλος





Γράφουν:

Παναγιώτης Δημόπουλος 

Αντώνης Κάλφας

Δημήτρης Καμαριάδης

Β. Π. Καραγιάννης

Λένα Καλαϊτζή-Οφλίδη & Σίμος Οφλίδης

Αντώνης Ν. Παπαβασιλείου

Μιχάλης Πιτένης

Σωτήρης Γ. Ραπτόπουλος 





«Τόποι και ετεροτοπίες σε 9 πρόσφατα βιβλία 
Κοζανιτών συγγραφέων»

Παναγιώτης Δημόπουλος
Μουσικός

Συγκινούμαι με τους συγκινημένους. Απογοητεύομαι 
με τους απογοητευμένους. Η ομοιοπάθεια είναι ίδιον της 
μοιρολογήτρας, του ιερωμένου, των ερμηνευτικών, μυστικών και 
μυστικιστικών υπηρεσιών. «Εγώ μουσικός είμαι», έτσι ξεκινάνε 
όλες οι αποποιήσεις ευθύνης μου πριν πάρω τον λόγο. Και έίναι 
σίγουρα φτώχεια να παρασύρεσαι και να κυνηγάς να μάθεις τι 
συμβαίνει στο μυαλό των άλλων. Συν τοις άλλοις είναι αδιάκριτο 
και ανέφικτο. Συγκινούμαι, όμως, με τους συγκινημένους και 
προχωρώ στο παλιό αρχιερατικό σφάλμα.

Ο τόπος, το θέμα του συνεδρίου στο οποίο είναι τιμή μου να 
έχω προσκληθεί, είναι συχνά το βασικό μοτίβο της συγκίνησης 
και της απογοήτευσης. Τα εννιά βιβλία που πήρα στα χέρια μου 
μετά από παραίνεση τρίτων ή τυχαία σε βιβλιοπωλείο, είναι 
άλλοτε συγκινημένα και άλλοτε απογοητευμένα γράμματα, αλλά 
σίγουρα όχι αδιάφορα, σίγουρα όχι άτοπα ή άτοκα. Οι τόποι 
τους είναι άλλοτε συγκεκριμένοι, άλλοτε συγκεκαλυμμένοι, 
άλλοτε μακρινοί ή χαμένοι, αλλά πάντοτε είναι κεντρικοί.

Δεν θα μπορέσω εδώ να πω πολλά χρήσιμα, όμως θα 
περιγράψω αυτούς τους τόπους και θα κάνω ένα μικρό 
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τοπογραφικό σχέδιο των βιβλίων αυτών που, τουλάχιστον για 
τους αναγνώστες που βρέθηκαν εδώ σήμερα, μπορούν να γίνουν 
κτήμα και αναγνωστικό αντικείμενο.

Να σημειώσω, όμως, πως η λέξη «τοπικός» είναι συνήθως 
μειωτική, υπαινίσσεται μικρή εμβέλεια σε αντιδιαστολή με τα 
«υπερτοπικός», «εθνικός», «διεθνής», «οικουμενικός». Και πως 
η ετεροτοπία έχει κι αυτή τις ευθύνες της. Ένας τόπος είναι 
ασφυκτικός ή ελεύθερος ανάλογα με την ανάγκη ετεροτοπίας 
που δημιουργεί. Ας δούμε, λοιπόν, τις αναλογίες σε αυτά τα 9 
βιβλία. 

Ξεκινώ με τα έξι διηγήματα, κάποια πιο έρρυθμα, άλλα 
πιο στατικά, του βιβλίου της Μαρίας Δαλαμήτρου με τίτλο 
«Μνημοθόνη». Το πρώτο από τα 6 είναι μια γρήγορη αναγραφή 
στο ειδύλλιο του Ρωμαίου και της Ιουλιέττας, με πλήρη 
προστασία πανοπλίας και γραμμένο σαν πρώτο ημερολόγιο 
της πανδημίας. Τόπος εδώ είναι το μπαλκόνι του έρωτα. Το 
δεύτερο, εκτενέστερο, σε 21 μηνιαία με εμβόλιμα επεισόδια 
–από το οποίο προκύπτει και ο τίτλος του βιβλίου–, είναι 
μια αντιπαράθεση δυστοπίας και ουτοπίας, όπου τα φυσικά 
πρόσωπα, οι φυσικές υπάρξεις και από την άλλη ο τεχνικός 
κόσμος, εκείνος της οθόνης, αντιπαραβάλλονται ως χώροι 
ταξιδιού και τα πρόσωπα ως «τυχαία επιβάτες». Τόπος εδώ είναι 
η σχέση των ανθρώπων και η μνήμη τους. Το τρίτο διήγημα 
περιγράφει δύο προσωρινούς δραπέτες των χρόνων τους σε μια 
κάποια φευγαλέα ένωση. Τόπος εδώ είναι η φυγή. Το τέταρτο, 
σε τρεις κινηματογραφικές κινήσεις από το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον των γενεών, περιγράφει τρεις αναπόδραστες 
οικογενειακές καταλήξεις. Τόπος του είναι ο φόβος και η 
αναμονή του χωρισμού των ανθρώπων. Το πέμπτο διήγημα 
σε δέκα παραγράφους, μια αντίστροφη Οδύσσεια με αφορμές 
στίχους ποιητών, διατρέχει μια κλειστοφοβική στάση σε έναν 
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ελάχιστο τόπο, ένα σπίτι και τις διαρρήξεις του. Τελικά ο 
άτολμος εγκλεισμός γίνεται ελπίδα. Τόπος εδώ είναι η διαδρομή 
προς μια νοερή διαδρομή.

Τέλος, το έκτο κείμενο, μάλλον ποίημα παρά διήγημα, έχει 
τόπο και τρόπο μια γυναίκα τόσο μακρινή όσο η Αλάσκα και 
δε θα αποπειραθώ να της κάνω φιλοφρόνηση, γιατί πάντα έτσι 
προσβάλλω, ούτε και θα παρερμηνεύσω προσβλητικά, γιατί 
πάντα έτσι μπλέκω με την Αλάσκα.

Η Δαλαμήτρου ολοκληρώνει και τα έξι διηγήματά της με 
υγειονομικά δελτία εν είδει ημερολογίου, από την αρχή της 
πανδημίας μέχρι και το 2021. Η γραφή της είναι ανοιχτή, 
κινείται ελεύθερα σε χρόνους και τοποθεσίες, κεντρίζει με τις 
έντονες ψυχογραφίες και στιγμές των χαρακτήρων και των 
λέξεών τους και αποτελεί, αν μη τι άλλο, εκφραστική υπόθεση. 
Ο διηγηματικός της τύπος ποικίλλει από το γ΄ πρόσωπο, στον 
μονόλογο σε β΄ ενικό και στο ημερολογιακό α΄ ενικό, η δε 
εικονογράφησή της είναι συνολική. Η «Μνημοθόνη» είναι 
ένα βιβλίο εποχής, όχι όμως παροδικό· κι αν οφείλει κάτι σε 
ποιμενικούς μετα-αγγλισμούς και συνειρμούς σε ελεύθερες 
μετατροπίες, διατηρεί την βούληση της αυθεντικής σκέψης 
και δημιουργίας άνευ νοθείας. Συνολικός τόπος του βιβλίου 
είναι αυτό που θέλει να πει η συγγραφέας για τις σχέσεις, 
παρουσίες κι απουσίες των ανθρώπων, αν και δεν το λέει 
απαραίτητα.

Περνάω τώρα στην πρώτη ποιητική συλλογή του Μάνου 
Δραγώγια.  Είναι δεδομένο πως μια κριτική ματιά σε κείμενα 
ενός παλιού φίλου και συμμαθητή δε θα είναι αντικειμενική. 
Ο Μάνος είναι αγαπητό πρόσωπο της παιδικής μου ηλικίας 
κι έτσι λοιπόν και αν ακόμη εξέδιδε τηλεφωνικό κατάλογο θα 
διαπίστωνα λογοτεχνικές αρετές σε κάθε όνομα και τηλέφωνο 
που θα αποτύπωνε. Ωστόσο, κι αν ακόμη δεν γράψω μία 
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αρνητική λέξη, θα επιχειρήσω να πάρω μια απόσταση και να 
γίνω παρουσιαστής της πρώτης ποιητικής του συλλογής για τους 
αναγνώστες, που δεν οφείλουν τέτοια θετική προδιάθεση.

Το βιβλίο του επιχειρεί την αρχαία εκείνη μάχη απέναντι 
στον χρόνο και τις νοθείες του, υπερασπιζόμενο τη νιότη 
και την ειλικρίνεια του ανθρώπου, χωρίς εξωραΐσμούς, χωρίς 
ενοχή, χωρίς συστολή, χωρίς προδοσία ή διόρθωση της πρώτης 
συνείδησης ή και του πρώτου λάθους. Πρόκειται για μια άσκηση 
σε α΄ ενικό πρόσωπο, μια βιογραφία νιότης, χωρίς σκόνη στο 
συρτάρι και μια ομολογία πίστεως στις οργές, ορμές, ανάγκες 
και αδυναμίες του ευάλωτου. Αν ήταν ζωγραφιά θα ήταν 
άτεχνο γυμνό, αν ήταν κινηματογράφημα θα ήταν no-budget 
κοινωνικό ντοκυμαντέρ, αν ήταν μουσική θα την έπαιζαν οι νέοι 
κι οι ιδρωμένοι στους δρόμους. Είναι όμως λέξεις και στίχοι, 
ποιήματα και απαγγέλματα, εκφράσεις και κράσεις στιγμών. 
Δεν είναι μπαρμπαροκάδικο, ποζεριλίκι ή παλιμπαιδισμός, δεν 
παίρνει καθόλου καλό βαθμό από φιλόλογο, είναι το αυθεντικό 
βίωμα, έστω σε συχνές υπερατλαντικές μεταφορές. Είμαστε η 
πρώτη δίγλωσση γενιά, ο Μάνος είχε πάντα και πολύ θράσος.

Στο πεδίο του ύφους ή της ποιητικής, ως συνομίληκος και 
μέχρι ενός σημείου ομοιοπαθής του συγγραφέα, αντιλαμβάνομαι 
το ειδικό μιας γενιάς, τους οξείς Αμερικανισμούς της τελευταίας 
ιδεολογημένης ροκ εποποιΐας της δεκαετίας του ’80 και ’90, 
τις μεταφράσεις και μεταγλωττίσεις της στο πολύ γόνιμο και 
συναφές έδαφος της ελληνικής επαρχίας, την παράλληλη 
στίξη πραγματικοτήτων, ταυτίσεων και ετεροτοπιών, με 
κοινό γνώμονα και άξονα τη νεανική εμπειρία που αγανακτεί 
εύκολα ή και αδικαιολόγητα, εξεγείρεται συνεχώς, διεγείρεται 
ανεξέλεγκτα, ψάχνει τα ερεθισμένα όρια και παρεξηγείται χωρίς 
να απολογείται. Το αγκάθι και ο φρέσκος μίσχος σε έναν κήπο 
κάπως αφρόντιστο, είτε στο αυθεντικό Oregon είτε στο δεύτερο 
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χέρι της Βologna ή τελικά και της Κοζάνης.
Το βιβλίο έχει δύο μέρη: τα 24 ποιήματα της «Καμπής» και 

τα «Σύννεφα στην εφηβεία», σε 321 στίχους και 42 στροφές. Τα 
θέματα των δύο αυτών κύκλων είναι τα πλέον διαχρονικά, τα 
θέματα που αντιλαμβάνονται και βιώνουν οι έφηβοι πιο έντονα 
από οποιονδήποτε άλλο: ο Έρως και ο Θάνατος. Στις παραλλαγές 
της αντιμετώπισής τους θίγονται κάθε είδους κοινωνικές 
συνθήκες, προσωπικές καταστάσεις, ιδεολογικές ροπές, ακόμη 
και πρώιμες φιλοσοφικές θέσεις, αλλά χωρίς αμφιβολία, το 
βιβλίο είναι σχεδόν δισκογραφικό, σχεδόν αγαπημένο βινύλιο 
και βύσμα στο προβάδικο. Δεν θα επισημανθουν λογοτεχνικές 
και τεχνικές αρετές – δεν υπάρχει ο φυσικός χώρος για τέτοιους 
κάλλωπισμούς όταν βρυχάται η έντονη αλήθεια των στιγμών.

Πέρα, όμως, από την διαρκή αυτή αναπόληση και γλυκόπικρη 
νοσταλγία του σφρίγους, οι λέξεις ξεπερνούν κάποτε την ωμή 
ειλικρίνεια και διατυπώνουν τον ερημίτη, τον γιο, τον φίλο, τον 
εραστή, τον πολίτη, την κάθε πτυχή που ετοιμάζεται στο κράμα 
της, για να περάσει από την ακηδία και την οργή της εφηβείας, 
από το σφάλμα και την τιμωρία, στη ζωή. Ο κάθε νέος που 
εξεγέρθηκε –ύποπτοι πάντως όσοι δεν το έκαναν καθόλου– 
θα βρει στις γραμμές του Μάνου Δραγώγια κάτι περιττό ή 
προζαϊκό, κάτι σαν φιλική κουβέντα, αλλά θα ανακαλύψει κάθε 
τόσο και μια μνήμη, θα εφεύρει μια περίσταση που έχασε στα 
πρώτα διλήμματα υπακοής ή αυθάδειας. Κι έπειτα, αν είναι να 
διαβάσει κανείς τι σκέφτηκε και τι ένιωσε ένας άνθρωπος στην 
εφηβεία, δεν χωράει κριτική η λογοκρισία, μόνο διδασκαλία και 
καθοδήγηση. Είναι, όμως, πια αργά να καθοδηγήσουμε τους 
νεότερους εαυτούς μας, ήταν τότε πολύ νωρίς για να το ξέρουμε 
και ίσως έλειπαν κάποτε οι οδηγοί απ’ τα άδεια τιμόνια και τους 
μουντζουρωμένους, ακατάληπτους πίνακες της νιότης μας. Ο 
Μάνος Δραγώγιας στηλιτεύει και τα τρία αυτά γεγονότα από 
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πολύ νωρίς και μας φέρνει ξανά αντιμέτωπους με το ιδεογράφο 
Σηάτλ και την ιδεοφάγο Καλιφόρνια, την κλειστοφοβικά 
φολκλοριστική Κοζάνη και τα παρενδυτικά, με υφάσματα 
αστερόεσσας, γιορτάσια και νυφοπάζαρά της. Συνδέεται με την 
εποχή του αλλά ακόμη κι έτσι, ακόμη και ως fashion victim των 
πνευματικών προτεκτοράτων που μας θήλασαν, δεν νογάει από 
υποκρισία. Και αυτό είναι ίσως το πολύτιμο στη γραφή του, η 
άρνηση στο βασικό σφάλμα, κι ας γίνουν όλα τα άλλα λάθος, ας 
είναι οι λέξεις απρόσεκτες και άμουσες, αρκεί να προσέχουν τον 
μουσικό λόγο ύπαρξής τους. Κι αν δεν ήταν ακόμη φίλος, αυτό 
θα το εκτιμούσα πάντα.

Γιατί, όμως, κανείς να εκδώσει τις λέξεις της ημιάγριας νιότης 
του τόσο αργά, ένα τέταρτο του αιώνα μετά;

Το γράφει ο ίδιος, σχεδόν ευαγγελικά, στην αρχή της 
δεύτερης συλλογής:

«Τέλος ιδεών, αρχή απόψεων».
Και 28 χρόνια μετά, δεν προδίδει τίποτα. Αντιθέτως 

αφιερώνει όσα έγραψε σε εκείνους που ακολούθησαν «το 
μονοπάτι της νιότης που δεν έχει γυρισμό». 

Για αυτά γράφει ο Μάνος Δραγώγιας. Ετεροτοπεί ένδον 
και τόπος του είναι η σκιά της εφηβείας του.

Περνάω τώρα στην τρίτη ποιητική συλλογή της Σίμπα 
Ναρντούτσι-Βαϊνά για τις εκδόσεις Παρέμβαση, από το 2020. 
Δίγλωσση, εικάζω πως γράφεται στην μητρική της γλώσσα και 
μεταφράζεται από την ίδια ή τους οικείους της στην Ελληνική, 
απαρτίζεται από 29 ποιήματα που δεν ξεπερνούν ποτέ τις 25 
αράδες. Η λιτότητα αυτή σε όγκο δεν αντικατοπτρίζει την 
πλούσια έκφραση και μεταρομαντική αίσθηση της Ναρντούτσι-
Βαϊνά. Τα θέματά της είναι τέσσερα: οι χαμένοι άνθρωποί 
της, η νοσταλγία της πρώτης πατρίδας και των χρόνων της, η 
φύση ως μαγική σταθερά και ο φόβος του θανάτου στην απλή, 
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σχεδόν παιδική του εξομολόγηση. Αυτά τα θέματα συχνά 
περιπλέκονται κι άλλοτε παρουσιάζονται απομονωμένα. Το φως 
της ποιήτριας είναι ένα κράμα ελληνορωμαϊκού κλασικισμού και 
προσωπικού βιώματος, λαμπερό όπως κι αν έχει, σαν άνθρωποι 
που ομολογούν χαμογελώντας ή χαμογελούν ομολογώντας. 
Οι ετεροτοπίες της είναι δύο: η χαμένη πατρίδα της και οι 
άνθρωποι που χάθηκαν. Τους προσεγγίζει και τους δύο με τη 
μνήμη, αλλά και με την προσμονή, συχνά τους ταυτίζει και έτσι 
μετατρέπει τους χώρους σε έμψυχα και τους ανθρώπους της σε 
μνημεία. Η γλώσσα της κρατά τους λατινικούς υπαινιγμούς στην 
ελληνική μεταφορά, χωρίς να χάνεται η γοητεία του αγνώστου 
πρωτότυπου – αυτή η διγλωσσία είναι σαν ξόρκι για έναν κόσμο 
που ξεκίνησε μαζί, η ίδια τον έζησε μαζί αλλά βρίσκεται πια σε 
απόσταση. Τόπος λοιπόν ή και Ιερό της Σίμπα Ναρντούτσι-
Βαϊνά είναι μια γέφυρα στο φως. 

O κυριολεκτικός τόπος του Νικολάου Σταμκόπουλου είναι οι 
σαράντα Βάντσες. Η τοπική ιστορία τόπο έχει μια άγνωστη και 
περιφρονημένη αλήθεια· όχι μόνο την αλήθεια των γεγονότων, 
τόσο συχνά μικρών και ασήμαντων για να καταγραφούν στην 
εποχή τους, αργότερα εμπλουτισμένων και παραμορφωμένων 
από τις προφορικές παραδόσεις, αλλά ακριβώς αλήθεια, επειδή 
επενδύονται από τις ανάγκες και αφηγήσεις των κοινωνιών. Η 
«τοπική ιστορία», ένας όρος που δεν ξέρω αν είναι καν δόκιμος 
αλλά τον χρησιμοποιώ, κοιτάζει τον τόπο στην μικροσκοπική 
λεπτομέρεια, κάθε πέτρα και κάθε οίκημα, κάθε λέξη και 
κάθε ιδιωματισμός γίνονται αντικείμενα έρευνας. Αλλά κυρίως 
ανιχνεύει την πορεία των ίδιων των αφηγήσεών της και εκεί 
η γοητεία αποκτά ναπολεόντειο σημασία, αφού οι χαμένοι 
βιορυθμοί, οι δοξασίες, που επικρατούν κι έπειτα ακυρώνονται 
για να ξαναεπικρατήσουν ίσως αργότερα, δείχνουν μια συνεχή 
αντίστιξη ερμηνειών του τόπου και του τρόπου που κρατά μια 
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κοινωνία ζωντανή. Αν η γενική και επίσημη ιστορία μπορεί 
με μεγαλύτερη ευκολία να σημειώσει νεκρούς και μνημεία με 
απόδειξη τα αναντίρρητα τεκμήριά της (που όμως κι η ίδια 
διαρκώς αποδομεί), η τοπική παίρνει το μυθιστόρημα και το 
αξιώνει στις αλήθειες του, ανασταίνοντας πρόσωπα, δίνοντάς 
τους την προσήκουσα αξία του Αγίου, ακόμη κι αναρωτώμενη 
για την πηγή των επινοήσεων και την σημασία τους. Ο 
τόπος εδώ λοιπόν δεν είναι αντικείμενο έρευνας, αλλά ζωή 
εξερευνημένη. Προσωπικά μπορώ να διαβάζω τέτοια πονήματα 
–και υπάρχουν πολλά– διαρκώς. Ποικίλλουν όμως κι αυτά σε 
φροντίδα και σε ενδιαφέρον. Η περίπτωση του Σταμκόπουλου 
είναι από τις άριστες, ανάμεσα σε πολλές στην περιοχή μας που 
αναζητούν – κατά Ηρόδοτο – την δυνητική οριστική αορίστων 
χρόνων. Πέρα από το γοητευτικό πάθος του συγγραφέα, οι 
αδιάφορες περιηγήσεις στους τόπους του βιβλίου ξαφνικά 
αποκτούν ένα κινηματογραφκό ενδιαφέρον και μια περίεργη 
απορία για την καταγωγή και αρχή των πραγμάτων. Παρ’ όλα 
αυτά, το πόνημα του Σταμκόπουλου παραμένει ιστορικό, όχι 
απλώς μεθοδολογικά στέρεο, αλλά μεθοδικά καταρτισμένο, 
με ξεκάθαρα όρια θέματος, εργαλειοθήκη που διαπερνά τις 
ιστορικές πηγές, την γλωσσολογία και την ανθρωπολογία και 
τελικός τόπος του είναι η αλήθεια των πραγμάτων. Ο τόπος του 
Νικόλαου Σταμκόπουλου είναι ο κυριολεκτικός τόπος στο 
μάρμαρό του. 

Μετά τα «Κλεισμένα σε θυρίδες, 25 υστερόγραφα εποχής» 
από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη, του 2017, η Δήμητρα Καραγιάννη 
επανέρχεται με δύο βιβλία της από τις εκδόσεις Παρέμβαση, 
που η ίδια διευθύνει. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην μητέρα 
της, Αναστασία Βατάλη και πραγματεύεται τους φιλέλληνες 
εικαστικούς της Επανάστασης του 1821. Εδώ η Καραγιάννη 
φορά το μεταπτυχιακό καπέλο της ιστορικού και συνδράμει 
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στη γνώση με έναν πρόλογο, τρία κεφάλαια, έναν διεξοδικό, 
αν και πιθανώς όχι εξαντλητικό, κατάλογο και ένα επίμετρο. 
Το βιβλίο αυτό δείχνει μια καλλιτεχνική τάση εποχής που μας 
αφορά ευσύνοπτα αλλά πανευρωπαϊκά και αναλογίζεται με την 
ωριμότητα των δύο αιώνων την σχέση της γέννησης της σύγχρονης 
Ελλάδας με τον πνευματικό κόσμο της Εσπερίας. Ο χρόνος του 
είναι ο ρομαντισμός και ο τόπος του είναι η Επανάσταση. Το 
δεύτερο βιβλίο είναι ένα δίγλωσσο λεύκωμα φωτογραφιών του 
διοικητικού τόπου της Δυτικής Μακεδονίας, του γεωγραφικού 
αυτού χώρου, ο οποίος είναι διοικητικά πρόσφατος αλλά 
υπαρκτός στην συνείδηση των πολιτών του. Εννιά φωτογράφοι 
και μια μετάφραση από την Άννα Κουστινούδη στην Αγγλική 
καθιστούν την καλαίσθητη αυτή έκδοση έναν καλό διεθνή 
οδηγό για την περιοχή. Στο προλόγισμά της η συγγραφέας και 
συντάκτρια αναφέρεται στη σημασία του τόπου πολλαπλώς και 
τον επιδεικνύει ως χώρο δυναμισμού, επισημαίνοντας τις αρετές 
του αλλά κυρίως την δυνατότητά του.

Τα δύο αυτά βιβλία δεν είναι λογοτεχνικά. Το μεν πρώτο 
έχει επιστημονική κατεύθυνση και το δεύτερο απευθύνεται σε 
χρήστες, αναγνώστες αλλά και θεατές των εικόνων του. Αυτό 
που τα συνδέει είναι το κεντρικό τους θέμα: η αναπαράσταση 
και η εικόνα, η ζωγραφική και η φωτογραφία. Αναπόφευκτα 
όταν το κεντρικό θέμα είναι η εικόνα, τα γράμματα αποκτούν 
συμπληρωματικό χαρακτήρα και εκεί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
της λεζάντας ή της ταυτολογίας με την εικόνα. Η Καραγιάννη 
και στις δύο περιπτώσεις, και στις δύο μορφές γραφής, την πιο 
ακαδημαϊκή και την πιο γεωγραφική κρατά τις απαιτούμενες 
ισορροπίες, ώστε να στηρίξει το κεντρικό θέμα χωρίς να γράφει 
συνοδευτικά κείμενα ή περιττά σχόλια – ο σχολιασμός της είναι 
πολιτικός και εμπροσθοβαρής, προσκαλεί στο ερώτημα «τί θα 
κάνουμε;» και όχι στο ρητορικό σχήμα «ό,τι κάναμε». Επομένως, 
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τα κείμενα αυτά και τα βιβλία αυτά απαιτούν προσεκτική 
ανάγνωση και προσκαλούν την σύσκεψη. Τόπος της Δημητράς 
Καραγιάννη –παρά τους τίτλους– είναι η δραστηριότητα και 
η προοπτική των ανθρώπων και της κοινωνίας. 

Ένα διήγημα και μια ποιητική συλλογή από τον 
μαθηματικό, εκπαιδευτικό και, όπως τον γνώρισα, ερασιτέχνη 
καλαθοσφαιριστή, Παναγιώτη Μπετσάκο εξέδωσαν οι εκδόσεις 
Αρμός προ μηνών. Οι ιδιότητες αυτές δεν έχουν σημασία και ο 
συγγραφέας πείθει εξαρχής και μέχρι τέλους για τη συγγραφική 
του ιδιότητα χωρίς τις αιτιολογήσεις της αναψυχής.

Κύριο δομικό στοιχείο του έργου αποτελεί η γενική τυπολογία 
της βιογραφικής μυθιστορίας, που, όμως, διαγράφεται δωρικά, 
κάνοντας χρήση ημερολογιακών και ποιητικών εργαλείων. 
Συνοπτικά, ένας επισκέπτης, δηλαδή ένας ξένος σε κάποια εν 
Ταύροις φανταστική πολιτεία, όπου η ποίηση αποτελεί κύρια 
πολιτική πράξη και κοινωνική έλξη, τίθεται μοιραία μπροστά στο 
δίλημμα της παραλαβής σκυτάλης και της ανάληψης ποιητικών 
καθηκόντων από τη μία, ή της αποδοχής ενοχής και απόστασής 
του από το ιδιότυπο αυτό πολίτευμα. Τελικά, η μεταμόρφωση 
του ξένου σε πρωθιερέα της κοινότητας τον φέρνει να στέκει στο 
βάθρο, έτοιμο να απαγγείλει και να επιτελέσει τον νέο του ρόλο. 
Ο αναγνώστης σε αυτό το κεντρικό σημείο του καθρέφτη της 
δομής γίνεται μέλος της πολιτείας και περνά στην ανάγνωση του 
δεύτερου μέρους του βιβλίου, που είναι μία ποιητική συλλογή ή 
καλύτερα η ποιητική απαγγελία του ήρωα του πρώτου μέρους. 
Ως περιγραφή μοιάζει βασική, ως τεχνοτροπία παρουσιάζεται 
ευγενικά, κομψά και με αρκετή δόση πνευματώδους ροής.

Υφολογικά, η γραφή του Μπετσάκου διακυμαίνεται σε 
ευρύχωρες συντεταγμένες, με διατυπώσεις και εικονογράφηση 
που υπενθυμίζουν την παιδική και αθώα ανάγνωση και γραφή, 
με φρασεολογία που είναι οικεία από το παραδοσιακό και 
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σύγχρονο ελληνικό παραμύθι. Όμως, ταυτόχρονα διακρίνεται 
η πιο πολυεπίπεδη πολιτική και φιλοσοφική ερωταπόκριση, ο 
πιο καλειδοσκοπικός χώρος της παραβολής και το διδακτικό 
επιμύθιο που παραμονεύει σε αποστροφές και επιστροφές του 
ημερολογιακού α΄ ενικού. Οι δε δραματοποιημένοι διάλογοι 
τελούνται σε μορφή αλληλογραφίας, κρατώντας τη συνοχή στη 
συγγραφική αναζήτηση ήρωα, συγγραφέα και αναγνώστη με 
άνεμο και πανί τα γράμματα και τις έννοιές τους.

Ωστόσο, η επιλογή του συγγραφέα να χωρίσει το κείμενό 
του στις δύο αυτές ενότητες, του διηγήματος και της ποιητικής 
συλλογής, επιτρέπει και μια βιολογική μετάλλαξη του ύφους, 
από το πρώτο μέρος της δεδηλωμένης του αγνότητας σε έναν 
πιο ενηλικιωμένο διανοητικό τρόπο στο δεύτερο σκέλος. Εκεί 
ο Μπετσάκος διαπραγματεύεται περισσότερα πρόσωπα και 
χρόνους, βιογραφίες, αγιογραφίες, νόστους και προσμονές και 
συλλέγει σκέψεις και γράμματα πιο διεσταλμένων περιοχών 
της δημιουργικής του διάθεσης για να καταθέσει ένα σύνολο 
γραφής. Από τη μνήμη της νεότητας μέχρι τον άχρονο χώρο 
του θαύματος και του ονείρου, με τον οποίο και κλείνει, από 
την τεχνική μελέτη της συλλαβής, του αναγραμματισμού 
ή  της έλλογης διατύπωσης μέχρι την ιστορική αναφορά και 
γενίκευση, από την κατά πρόσωπο σχέση με τον αναγνώστη 
μέχρι την αποκάλυψη της σχέσης με όσους δεν θα διαβάσουν 
το κείμενο, ο ποιητής βιογραφεί και ψυχογραφεί μια γενικότερη 
αλλά και πιο ανάγλυφη διάθεση. Ο αναγνώστης, όπως συμβαίνει 
συχνά, θα ταυτιστεί, θα απορήσει, θα παρερμηνεύσει και τελικά 
θα διαπεράσει με ευχάριστο και εύκολο τρόπο ανοιχτές και 
φιλόξενες σκέψεις χωρίς απαγορεύσεις και κρυψίνοιες, αλλά 
και με ελκυστικά αινίγματα και γρίφους. Οι αφαιρέσεις και 
οι ελλείψεις του Μπετσάκου δεν απαιτούν κλειδιά, αλλά μια 
ανοιχτή κατανόηση της πιο αμήχανης τρυφερότητας, την οποία 
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αφήνει ανυπεράσπιστη προς θέα και ως εκ τούτου οι σελίδες 
12-127 καθίστανται αναγκαίες μετά την ανάγνωση της, πρώτης, 
σελίδας 11. Άλλοι αναγνώστες θα χαμογελάσουν και άλλοι όχι, 
κάποιοι θα καταφέρουν και τα δύο ταυτόχρονα και συνήθως 
αυτός είναι ο δείκτης που κρούει το σήμαντρο για ένα δικαίως 
αποδιδόμενο λογοτεχνικό ποιόν. Ο ίδιος ο συγγραφέας τονίζει 
συχνά τον κιαροσκούρο, αναστάσιμο κάναβό του για ζώντας και 
νεκρούς, για τον ίδιο αλλά και για όλη την ανθρώπινη εμπειρία 
με λιτότητα.

Η «Παραλογία και το Χρώμα των ονείρων» είναι ένα ιδιότυπο, 
ομόρρυθμο και ετερότοπο χειροποίητο έργο, απελευθερωμένο 
από την λογοτεχνική επιτήδευση, την ωραιοπάθεια και την 
υστεροβουλία, το οποίο προσφέρει τόπους, τρόπους, χρόνους, 
ιδέες, πρόσωπα και ενσυναίσθητες ροές. Το βιβλίο κλείνει με 
την φράση: «...και απαλά, πήραμε τον νέο δρόμο». 

Ευχή να μάθουμε, σε επόμενο βιβλίο, πού έβγαλε. Τόπος 
του Παναγιώτη Μπετσάκου είναι η ουτοπία.  

Τα γράμματά μας έχουν σχεδόν εξαντλήσει τις πολλές 
γοητείες και απογοητεύσεις τους, όμως σπανίζουν οι φωνές του 
ανομολόγητου. Σε μια γενικότερη εποχή στυλιζαρίσματος και 
απόηχου του ιλλουστρασιόν χαρτιού του εικοστού αιώνα, σε μια 
γραμματεία που βάζει το ύφος και την αισθητική πιο ψηλά από 
τα κοινά δραματικά της απογεύματα και θέλει να κάνει οπερέτες 
τις λαϊκές στιχομυθίες της, απαιτείται γενναιότητα, ποιητικότητα 
και ειλικρίνεια να ομολογήσει κανείς πώς τραυματίζεται 
στα αλήθεια η πραγματική ζωή χωρίς θρυλούμενα. Η Εύα 
Αραμπατζή, χωρίς τις πιρουέτες ρεαλισμών, κροταλισμών και 
λοιπών κανονισμών, γράφει τις απογνώσεις των κοινών ημερών, 
των στιγμών εκείνων που με τα πιο απλά μνημονικά βαστάνε 
πάνω τους όλες τις βιτρίνες της γνωστής ζωής. Σαν φωτογράφος 
που αναδεικνύει σκιές, γεωμετρίες και αρχιτεκτονικές μέσα 
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από εικόνες τυχαίων σημείων και ασήμαντων χώρων, κινείται 
σε ινσταντανέ ήσσονος σημασίας και τα υπογραμμίζει ως αυτό 
που είναι στα αλήθεια: αφορμές, αιτίες, λόγοι, απώλειες, βουβά 
δάκρυα παιδιών και τρόποι της ζωής.

Μπορεί κανείς να το πει και είδος ή γένος γραφής, αλλά μάλλον 
αυτά τα φιλολογικά αδικούν· το sui generis της συγγραφέως 
είναι η δύναμή της να εξομολογηθεί χωρίς καμία ωραιοπάθεια 
και με το πνευματώδες, λακωνικό ίδιον της φυσικής καταγωγής 
της. Δύσκολη άσκηση. Τη λύνει πειστικά στο πρώτο μόλις 
βιβλίο της «Εκτός σχεδίου πόλεως», που εξέδωσαν οι Εκδόσεις 
Τύρφη, γραμμένο σαν γενική θεραπεία σε ένα προλόγισμα δύο 
τραυματισμών και δέκα τέσσερις τραυματισμένες σκηνές. Η 
κινηματογραφική τους ταχύτητα είναι ευλύγιστη, η αφηγηματική 
τους ισχύς εύρωστη, η δομική τους συνοχή εύλογη: εξαρτάται 
και συναρτάται από και με ανθρώπους σε γνώριμες περιστάσεις. 
Δεν μπορεί να διαβαστεί από το νυν λογισμικό των aesthetes 
χωρίς να εκνευρίσει και αυτή είναι μια πραγματική αρετή του. 
Δεν είναι για όλους όλα τα βιβλία, έχουν και οι φιλαληθείς 
ιχνηλάτες της πολύτιμης λεπτομέρειας και της αποχής από τον 
εξωραϊσμό των εικόνων τις αποκλειστικές λογοτεχνικές ζώνες 
τους. Για ηδυπάθειες, ωραιοπάθειες και γενικές εμπάθειες, ο 
αναγνώστης ας στραφεί αλλού.

Πίσω από τις περιγραφές και τις σχέσεις των ανθρώπων, 
πολύ πιο βαθιά από το προφανές σχήμα του μετασχηματισμού 
των ρόλων και της ιστορικής προίκας των γυναικών ανά τις 
γενεές τους, προκύπτει ένας τρυφερός καθρέφτης στο ά ενικό, 
ένα ημερολόγιο γραμμένο σε χρόνο προεφηβικής αναπόλησης, 
ένα απολύτως ακριβές σχέδιο πόλεως στη λεπτομέρειά του, 
μόνο που το σχέδιο αυτό αποδεικνύεται σχεδία σε ναυάγιο. 
Η Αραμπατζή αναστηλώνει στη μνήμη όλες τις χαμένες 
αθωότητες, αλλά τελικά με αυτόν τον τρόπο ίσως τις ξαναβρίσκει 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

32

δηλώνοντας γενική αθωότητα με πομπές εξαγνισμού σε κάθε 
ουλή και δίνοντας σχετική άφεση αμαρτιών στους επίσης 
κατά βάσιν αθώους διττούς τραυματιοφορείς και θύτες της 
μοίρας τους. Αλλά και εκεί που τελικά η πλοκή καταλήγει με 
μια ανυπεράσπιστη και προδομένη ηρωΐδα σε καταδίκη στον 
βωμό της υποτέλειας, το κείμενο βρίσκει μια τελευταία λύση: 
ένα ποδήλατο, μια διαδρομή, μια τύποις γοργόνα σπεύδουν να 
ελευθερώσουν τα έγκλειστα αρχέτυπα των ελεύθερων κύκλων, 
σαν καλή και αγαθή υπόσχεση.

Διατεταγμένα σαν νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων ή εφοριακοί 
διακανονισμοί, τα δεκαπέντε κείμενά της Εύας Αραμπατζή 
αφορούν μια βασική συγγένεια και συνθήκη της λογοτεχνίας: 
αναφέρονται σε οικουμενικές συντεταγμένες περιγράφοντας 
πέντε-έξι ακατάστατα και ενοριακά οικοδομικά τετράγωνα 
σε μια μικρή χρονική περίοδο ενηλικίωσης από το καλοκαίρι 
έως το χιόνι της. Ο αναγνώστης θα πρέπει να αντιληφθεί τον 
ημιαστικό βιορυθμό σαν ζώσα παράδοση, όχι γιατί οφείλει 
κάτι στο βίωμά ή τη μνήμη της συγγραφέως, αλλά επειδή αυτό 
απαιτεί το προσκλητήριο: να βγει κανείς για λίγο από το σχέδιο 
πόλεώς του και να δει πώς φτιάχνονται τα τείχη από κοινού.
Μετά όμως από αυτήν την πρώτη πολιορκία και πολυορκία της 
θα γράψει, είναι σχεδόν βέβαιο, τα εντός σχεδίου πόλεως, γιατί 
πολιτεύει, αδιαμφισβήτητα, τις επόμενες λέξεις της. Και τότε, 
ίσως, στον ανοιχτό ορίζοντα μιας λεωφόρου η αθωότητα δεν θα 
ικετεύει, αλλά θα γκρεμίζει όλα τα άδικα δικαστήρια. Τόπος 
της Εύας Αραμπατζή είναι η αθωότητα.

Κλείνω με την ποιητική συλλογή του Δημήτρη Βουχάρα, 
ο οποίος είναι παραδόξως βαθύνου, αν και φίλος μου, και ο 
οποίος επιστρέφει τα πράγματα από την απογοήτευση σε μια 
κάποια γοητευτική αλήθεια. Στην μετατροπία αυτή από την 
εξουσιαστική μονοτονία στην ελεύθερη σκέψη, μπορούμε να 
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βρούμε και έναν ορισμό της ποίησης.
Η συλλογή του «Σε δύο εποχές με ίδιο καιρό» διαθέτει μία 

«βιβλική» ρήση αντί προοιμίου, είκοσι εννιά ποιήματα σε τρεις 
ενότητες, εφτά σημειώσεις, μία ζωγραφιά της Roula Albelbeisi 
και μία φωτογραφία του Νίκου Μαχαίρα. Τυπογραφικός φορέας 
και μεσάζων-ορίζων οίκος οι εκδόσεις ΑΩ.

Τα ποιήματα του Βουχάρα φέρουν την γοητεία του 
σκυθρωπού εργόχειρου του Dylan Thomas, το δακτυλικό 
διατύπωμα μιας σαφούς και διαφανούς προσωπικότητας που 
εκτίθεται ως υπηρέτης της τυραννίδας της προσωπικής αλήθειας. 

Αρχικά διακρίνει κανείς στην διάρκεια της συλλογής μια 
έντονη  αναφορικότητα που άλλοτε παίζει τον ρόλο του θέματος 
και άλλοτε του διακόσμου, άλλοτε είναι σημείο στίξης και 
άλλοτε παράγραφος, άλλοτε συνδετικό και συνεκτικό στοιχείο 
και άλλοτε η ανάπτυξη της σχέσης των θεμάτων. Όμως είναι 
πάντοτε παρούσα και, όταν απουσιάσει, η ίδια η απουσία 
γίνεται κυρίαρχη ποιητική αιχμή. Η αναφορικότητα αυτή 
παρουσιάζεται συχνά στο επίπεδο της μουσικής μυθολογίας και 
αισθητικής.

Σε άλλες τροπές η αναφορικότητα γίνεται χρονική και 
βιωματική, γυρνώντας από το γενικό της πολιτικής στο ειδικό 
του βιογράφου ή αφηγητή στο ά πρόσωπο.

Όταν τελικά οι αναφορικές γωνίες λειανθούν εκτός 
ποικιλματικής μορφής προκύπτει η στάση ή ο ευθύς λόγος 
σε καλή κλίμακα και με ισχυρούς τονισμούς. Ο Βουχάρας, 
αν και «θεολογεί» διαρκώς –άλλωστε ξεκινά την συλλογή του 
με τρεις προοιμιακές αράδες μεμφόμενος τον Θεό για την 
κατήφεια της οπτικής του– εν τούτοις δεν κηρύττει ούτε στιγμή. 
Η συντακτική του αίσθηση είναι στατιστικά σαφής. Με τον 
κίνδυνο γραμματολογικής εκτροπής, παρατηρώ τα παρακάτω 
συντακτικά ήθη που έχουν βεβαίως την σημασία τους.
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Στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο κινείται με όλες τις 
αφορμές, σαν εμμονική δημοκρατική αντήχηση συντονιστή 
συλλαλητηρίου -ενδεχομένως ασυναίσθητα και συνθηματικά, 
αλλά όμως με κομψή και τονισμένη γράμμωση παραφράζοντας 
ακόμη και τις προτροπές του.

Όμως θα εντοπίσουμε τον ποιητή σπάνια στο δεύτερο 
πληθυντικό του κήρυκα, μονάχα τρεις-τέσσερις φορές όλες κι 
όλες κι αυτές για να γράψει:

...μην απελπίζεστε...

...αφήστε ένα παράθυρο ανοιχτό...

...αφουγκραστείτε την
Μουσική [που] παίζει...
Οι προστακτικές έχουν κι αυτές τους λόγους και τις 

σημειολογίες τους. 
Και στα τρίτα πρόσωπα, με αρχαιοελληνικό ανθρωποκε-

ντρισμό, ο ποιητής προσαρμόζει το φαινόμενο και το σύμβολο 
σε νοούμενο στο μέτρο της μεταφορικής λαλιάς και του 
διαλόγου. 

Δεν θα επεκταθώ σε άλλα φιλολογικά διαλυτικά – ποίηση είναι 
οι σχέσεις των λέξεων και από ένα σημείο κι έπειτα η ανάλυση 
γίνεται δεύτερη σκέψη και κακοποίηση της σχέσης. Πέραν όμως 
των συντακτικών μικροδομών, να σημειωθεί εδώ πως η γενική 
δομή της συλλογής δεν είναι αποτέλεσμα πρόχειρης διάταξης, 
αλλά συνιστά εννοιολογικό και αρχιτεκτονικό σχήμα. Από τα 
10 ποιήματα της Εποχής 1, η διαδοχή των πρώτων στροφών 
των πρώτων εννιά παρουσιάζει συζυγίες σημείων και φυσικών 
φαινομένων:

το φεγγάρι/οι νύχτες – ο άνεμος/οι πόλεις – η άνοιξη/τα πουλιά 
– τα βουνά/η μικρή και μεγάλη Άρκτος – οι αχινοί/το ηφαίστειο – ο 
ήλιος/ο Χειμώνας – ο ήχος/ο Κόσμος – ο Νοέμβρης/η σπηλιά – το 
καλοκαίρι/οι βοριάδες.
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Την δεκάδα, ως καταληκτικό σχήμα κλείνουν τα όνειρα. 
Αντίθετα, το δεύτερο μέρος της Εποχής 2 διακρίνεται από 

πιο φιλοσοφική και πολιτική διάθεση, ανήκει λιγότερο του 
ονείρου και περισσότερο της κοινωνίας και των φυγών της, 
ώσπου στο τέλος λύση δίνει ο δραπέτης και η φυγή του, όχι 
μόνο από τους τόπους και τους χρόνους αλλά και από τις ίδιες 
τις ομηρίες των λέξεων.

Με αυτήν την αντίστιξη ανάμεσα στην διαπίστωση του 
πρώτου μέρους και την γνώμη του δεύτερου ή ανάμεσα στον 
γενικό και ειδικό χώρο των πραγματικοτήτων και των ερμηνειών 
τους, το τρίτο μέρος –σαν μοτιβικό ανάπτυγμα σε φόρμα 
σονάτα– έρχεται να συγκεράσει, να σχολιάσει τις σχέσεις των 
προηγουμένων, να ανακεφαλαιώσει και να συμπεράνει κυκλικά. 
Εδώ η διαδοχή είναι ψυχογραφική: 

η σιωπή – η οδύνη – ο μονόλογος – η Ιστορία – η μουσική – 
οι σιωπές – ο αντίλογος – η νύχτα.
Τον βαθμό στον οποίον όλα αυτά αποτελούν βασικό 

σχεδιασμό ή ενσυναίσθηση θα κρίνει καλύτερα ο αναγνώστης 
της συλλογής. Ο γράφων θεωρεί πως η τύχη των πραγμάτων 
έχει πάντοτε κόπους και ματαιώσεις, όπως και σκοπούς και 
ευστοχίες. 

Όπως και να έχει, η δομή αυτή υφίσταται όπως ένα ποτάμι, 
έχει τον ρουν της διαγεγραμμένο στο αναπόδραστό της. 

Πέραν όμως της τεχνικής, η συλλογή στηρίζει κίνητρα ή 
έστω τις σκιάσεις τους. Το ποιητικό ζητούμενο του Δημήτρη 
Βουχάρα ξεκινά ήδη το 1969 στις 18χρονες μοιρασιές μιας 
νύχτας του: 

Νυχτώνει και μοιρασμένος τριγυρνώ...
κι εγώ, ο ίδιος, ο απαράλλαχτος,
ο πλασμένος για την τόση γαλήνη
σε τεντωμένες στιγμές ακροβατώ και πεθαίνω
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και 51 χρόνια μετά επιστρέφει από την ακροβασία στον 
σεληνιακό τόπο του ποιήματος για να μαντέψει το έμπειρο 
φεγγάρι του:

το φεγγάρι στέκει ολόρθο· εκεί
ψηλά στα πικραμένα βράδια μας
Ο ποιητής κρατά το δομικό βουστροφηδόν του ξεκινώντας 

με το παρόν και κλείνοντας με τον έφηβο καθρέφτη του. Και 
είναι ίσως ακριβώς αυτές οι δυο εποχές με έναν καιρό του τίτλου 
ή και κάτι πιο σημαντικό, σαν σταθερά των τόπων, των χρόνων ή 
των στιγμών τους: ένα πρόσωπο. Είναι, στην ποίηση, σπάνια τα 
πρόσωπα, τα σβήνουν και τα κουκουλώνουν οι ωραιοπάθειες των 
λέξεων, οι συμβολισμοί, οι παρομοιώσεις και οι μεταφορικές 
και ρητορικές απαγγελίες τους. Όταν όμως φανούν, τότε ο 
θίασος χαράσσεται γλυπτός, οι λέξεις παύουν  να σημαίνουν και 
ποιούνται.

Η συλλογή λοιπόν ξεκινά με το φεγγάρι και κλείνει με 
την φράση dans la nuit. Δεν κατάφερα να εξουδετερώσω την 
ανάγνωσή μου. Ο Δημήτρης Βουχάρας είναι φίλος μου. Και 
σαν φίλος μου με συγκινεί περισσότερο από ότι θα συγκινήσει 
ίσως έναν άλλον αναγνώστη. Όμως περισσότερο από όλα με 
συγκινεί ότι ο καλός φίλος μου έγραψε λέξεις που θα συγκινήσουν 
σίγουρα κάθε αναγνώστη που είναι φίλος της αλήθειας. Και τί 
είναι η αλήθεια; Είναι για τον Βουχάρα, ας μοιάζει παράταιρα 
ποιμαντορικό, η αναγνώριση του ψεύδους και η χαρτογράφηση 
του «πρέπει»:

μετά τη θλίψη
η ιστορία θα κινηθεί ξανά...
με ψευτιές
γιατί έτσι θα βολεύει τους ανθρώπους...
---
...την ψυχή του Άλυπου κανείς δεν λογαριάζει...



37

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΠΟΥ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αυτόν, τον λαξευτή των ονείρων, να σεβαστούμε εμείς,
σ’ αυτόν να μοιάσουμε πρέπει...
Η αλήθεια έτσι πρέπει, επειδή έτσι έπρεπε κι έτσι θα πρέπει 

πάντα, δεν έμειναν και πολλές οι πολεμίστρες της, αλλά πάντως 
πρέπουν σαν κατηγορηματικά του Καντ. Συμπερασματικά δεν 
μπορώ να γράψω τίποτα γιατί τα συμπεράσματα κλειδώνουν το 
μέλλον στα κουβούκλια των ορισμένων. Μπορώ μόνο να γράψω 
αυτό που ελπίζω: αυτή να είναι η πρώτη πολλών συλλογών 
κειμένων του Δημήτρη Βουχάρα. Γιατί ένα ήταν το μεγάλο και 
εμφανές αρνητικό του βιβλίου κι αυτό είναι το γνώρισμα κάθε 
καλού βιβλίου: τελείωσε νωρίς, με τη νύχτα του και πριν την 
οφειλόμενη αυγή του. Μέχρι κι ο γλύπτης Άλυπος χρειάστηκε 
το φως για τα όνειρά του. 

Συντάσσομαι με το πρόσωπο, τις λέξεις και την ποίηση σε 
δύο εποχές με ίδιο καιρό του Δημήτρη Βουχάρα: τόπος του 
είναι η αλήθεια.

Συνοψίζοντας τους 8 συγγραφείς στον τόπο και την 
ετεροτοπία τους:

Η Μαρία Δαλαμήτρου ετεροτοπεί παντού και τόπο έχει τις 
ανθρώπινες σχέσεις.

Ο Μάνος Δραγώγιας ετεροτοπία και τόπο έχει την ίδια 
εφηβεία. 

Η Σίμπα Ναρντούτσι-Βαϊνά ετεροτοπεί δια βίου και τόπους 
έχει το φως και τον φόβο της απώλειας. 

Η Δήμητρα Καραγιάννη ετεροτοπεί εδώ που βρίσκεται και 
τόπο έχει τα γράμματα.

Ο Παναγιώτης Μπετσάκος ετεροτοπεί στο παραμύθι και 
τόπο έχει την ουτοπία.

Ο Νικόλαος Σταμκόπουλος δεν ετεροτοπεί καν και για τόπο 
κρατάει την κυριολεξία του. 

Η Εύα Αραμπατζή ετεροτοπεί στις λεπτομέρειες και τόπο 
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έχει την αθώωση. 
Και ο Δημήτρης Βουχάρας ετεροτοπεί στους χρόνους και 

τόπο έχει την αλήθεια του. 
Μπορεί να έκανα λάθη στο πρόχειρο αυτό τοπογραφικό 

μου σχέδιο. Αλλά αυτά διέκρινα, όχι πάντα διαυγής στην σκέψη 
μου, επειδή συγκινήθηκα κάπως από τους συγκινημένους. 
Μοιράστηκαν άλλωστε μαζί μου και με κάθε αναγνώστη τους 
τόπους τους.  



H εικόνα της Πιερίας στη Νεοελληνική 
λογοτεχνία (1929-1998)

Η θεματοποίηση της Πιερίας από τη ματιά του 
«Ξένου»

Αντώνης Κάλφας
Φιλόλογος, ποιητής

Σαπφώ
[55]

Χάρη εσύ δεν πήρες απ’ τα ρόδα 
της Πιερίας, κι όταν θα πεθάνεις,
θα κείτεσαι εκεί, χωρίς ποτέ
στη μνήμη κανενός να ξαναζήσεις
αιώνια στα δώματα του Άδη 
το βήμα σου θα σέρνεις με τους άλλους
θαμπούς νεκρούς, χαμένη, αφανής.
Απόδοση:  Διονύσης Καψάλης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, δημογράφοι 
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και άλλοι ειδικοί ερευνητές είναι σε θέση να περιγράψουν 
καθαρότερα την εικόνα μιας πόλης, ενός νομού, μιας ευρύτερης 
γεωγραφικής περιοχής και  φυσικά  ενός ολόκληρου  έθνους 
στηριγμένοι ασφαλώς στις κατακτήσεις και την οικεία ορολογία 
των επιμέρους λόγων τους. Από την άλλη, η φιλολογική 
επιστήμη έχει ήδη καταθέσει — όσο το επιτρέπουν οι πηγές 
και η θεσμική στήριξη και στην περίπτωση της Πιερίας—
σημαντικά ευρήματα (αρχαιολογία, βυζαντινή και νεότερη 
ιστορία) που αργά αλλά σταθερά μάς επιτρέπουν να 
οικοδομήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας  
του τόπου μας. Η ανάκαμψη της ιστορίας, η μελέτη και το 
ενδιαφέρον όχι μόνο για την ιστορία της Πιερίας γενικά αλλά 
και για την μικροιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό 
των τοπικών σχηματισμών (κοινότητες, σχολεία, εκκλησία και 
θρησκευτική ζωή, λαϊκή παράδοση και γλώσσα) υπηρετούν  εδώ 
και δύο περίπου δεκαετίες με συνέπεια την παραπάνω έρευνα1. 
Ωστόσο, ενώ σε επίπεδο εθνικό γράφονται και δημοσιεύονται 
μελέτες που φωτίζουν τη σύνολη ιστορία από τις απαρχές του 

1 Αναφέρουμε  ενδεικτικά τις πιο πρόσφατες από αυτές τις εργασίες εκδεδομένες 
σε βιβλία: Νίκος Βαρμάζης, Το Γυμνάσιο Κατερίνης. Συμβολή στην τοπική ιστορία 
μιας μακεδονικής πόλης, Τα Τραμάκια, Θεσσαλονίκη 1996. Ευάγγελος Κωφός, 
Ο Αντάρτης Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. Τα απομνημονεύματά του και η εξέγερση 
της Πιερίας το 1878, Δωδώνη, Αθήνα/Γιάννενα 1992. Πρακτικά του Συνεδρίου, Η 
Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1993. Απόστολος 
Τσακούμης, Η απελευθέρωση της Πιερίας, Δήμος Λιτοχώρου, Λιτόχωρο 1992. 
Αθανάσιος Γ. Αδαμόπουλος, Τα σχολεία του Λιτοχώρου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
Δήμος Λιτοχώρου, Λιτόχωρο  1992. Νίκος Χρ. Κάκαλος, Το Λιτόχωρο κατά την 
επανάσταση του 1878 και ο Ευάγγελος Κοροβάγκος, Δήμος Λιτοχώρου, Λιτόχωρο 
1992.  Δημήτριος Κρήτος, Η εκπαίδευση στο Καταφύγι Πιερίων κατά την τουρκοκρατία, 
Μορφωτική Ένωση Καταφυγιωτών, Κατερίνη 1995.Γιώργιος Χ.  Χιονίδης, Η 
απελευθέρωση της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό, Τέρτιος, Κατερίνη 1998. Για τις 
παλιότερες εργασίες: Β. Αναγνωστόπουλος, Η αρχαία Ολυμπική Πιερία, Κατερίνη 
1971. Κλεοπάτρα Πολύζου-Μαμέλη, Ιστορία του Κολυνδρού, Θεσσαλονίκη 1972.
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ελληνικού κράτους μέχρι τις μέρες μας2  η ιστορία της Πιερίας 
και η αποτίμηση των μετασχηματισμών της τοπικής κοινωνίας3

2 Ντίνα Βαϊου - Κωστής  Χατζημιχάλης, Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα 
και τους πολωνούς στους αγρούς, Πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, 
Εξάντας, Αθήνα 1997. Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο περιγράφονται 
και οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της άτυπης εργασίας αλλά 
και γενικότερα στην αλλαγή των οικονομικών μεγεθών. Επισημαίνουμε 
ορισμένες παρατηρήσεις των συγγραφέων: «Μετά το τέλος της συγκομιδής 
στην Ημαθία, όσοι Πολωνοί αποφάσιζαν να μείνουν ακόμη στην Ελλάδα 
διασκορπίζονταν σε άλλες αγροτικές περιοχές ή αστικές περιοχές. Όσοι θα 
γυρνούσαν πίσω (κυρίως τα νέα ζευγάρια με αυτοκίνητα), ξεκουράζονταν 
για λίγο στα παράλια της Κατερίνης, όπου πωλούσαν διάφορα προσωπικά 
είδη, κυρίως εξοπλισμό κάμπινγκ. Τα καλοκαίρια του 1988 και 1989 στην 
Πιερία η «Πολωνέζικη Αγορά» είχε μήκος 8-15 χιλιόμετρα» (Οι πολωνοί 
και οι Αλβανοί στους αγρούς, σ.170). Σημειώνεται, επίσης,  η  μείωση 
του πραγματικού εισοδήματος των αγροτών το 1992 (για πρώτη φορά 
από το 1982) ενώ με τον εμφύλιο στην πρώην Γιουγκοσλαβία «μειώθηκαν 
δραστικά ή περιορίσθηκαν στο 5-10% των προ του 1991 διανυκτερεύσεων, 
οι διανυκτερεύσεις που εξαρτώνται από τον οδικό τουρισμό (σ.92). Τέλος, 
δύο ακόμη επισημάνσεις για την Πιερία. Η πρώτη: επισημαίνεται  πως 
στο διάστημα από τη μεταπολίτευση ως το τέλος της δεκαετίας του 1980, 
η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία παρουσίασαν τις  σημαντικότερες στην 
Ελλάδα διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγική τους βάση (κυρίως στη 
γεωργία και τη βιομηχανία) δείχνοντας έτσι ένα σημαντικό δυναμισμό, σε 
αντίθεση με άλλες ελληνικές περιφέρειες στην Ελλάδα. (σ. 84). Η δεύτερη 
αφορά στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της παραοικονομίας 
και της φοροδιαφυγής: Οι επίσημες καταγραφές της δραστηριότητας 
και των κερδών, της ανεργίας, της μείωσης του ΑΕΠ δεν μπορούν να 
απεικονίσουν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, 
οι οποίες βασίζονται στην αφορολόγητη και αδήλωτη σε μεγάλο βαθμό 
γεωργική παραγωγή, στις άτυπες οικονομικές σχέσεις, στη βιομηχανία και 
στις υπηρεσίες που δεν φαίνονται, την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή. 
«Μόνο η έρευνα πεδίου, σε συνδυασμό με μακροοικονομικές αναλύσεις, 
μπορεί να φανερώσει τον υφιστάμενο ‘κρυφό’ παραγωγικό δυναμισμό, ο 
οποίος άλλοτε βρίσκει διέξοδο στην πολυτελή κατανάλωση (φανερή ακόμα 
και σε μια απλή επίσκεψη στα παράλια της Κατερίνης, στη Βέροια, την 
Καστοριά, τις Σέρρες ή την Καβάλα) και άλλοτε λειτουργεί ως σωσίβιο, σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης» (Τοπικές αγορές εργασίας στη Μακεδονία 
και Θράκη, σ. 92). 
3 Μια συνολική εικόνα της Πιερίας με ικανοποιητική στατιστική τεκμηρίωση δίνει και 
το δίτομο έργο που εκπόνησε το Επιμελητήριο Πιερίας (Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού 
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περιμένει ακόμη τον ειδικό της.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

2.1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Στο πλαίσιο των νεότερων θεωρητικών και μεθοδολογικών 
αναζητήσεων τα τελευταία χρόνια η λογοτεχνία χρησιμοποιείται 
με μεγάλη συχνότητα ως πηγή πληροφοριών και πεδίο έρευνας 
πολλαπλών αναγνώσεων. Για παράδειγμα η συγκριτική 
στερεοτυπολογία, κλάδος της συγκριτικής φιλολογίας, μελετά 
τις διάφορες εθνικές εικόνες όπως αυτές εμφανίζονται στη 
λογοτεχνία, στη λογοτεχνική κριτική και σε άλλες περιοχές της 
φιλολογικής επιστήμης. Υπό αυτήν την έννοια ερευνώνται θέματα 
όπως η διαχρονική εξέταση των εθνικών εικόνων , η λογοτεχνική 
εικόνα της άλλης χώρας ως στοιχείο σύνθετων υπερεθνικών 
σχέσεων, η ερμηνεία της γένεσης και της επίδρασης αυτών 
των εικόνων σε λογοτεχνικό ή ακόμη και σε μη λογοτεχνικό 
πεδίο με την προϋπόθεση ότι ο ένας πόλος της έρευνας είναι 
λογοτεχνικός4. Η λογοτεχνία, δηλονότι, δεν αντιμετωπίζεται με 

Πιερίας, Επιμελητήριο Πιερίας, Κατερίνη 1997). Πρόκειται  για την καταγραφή 
των οικονομικών (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας) και κοινωνικών 
μεγεθών (εκπαίδευση, υγεία, πολιτισμός) στο νομό καθώς και για προτάσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα  προαναφερθέντα πεδία (οι 
προτάσεις περιλαμβάνονται στον δεύτερο τόμο).
4 Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού, Εισαγωγή στη Συγκριτική Στερεοτυπολογία 
των εθνικών χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη 1992. Κυρίως όμως σπουδαίο είναι το έργο της Φραγκίσκης 
Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. 
Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Θεμέλιο, Αθήνα  1998. Πρόκειται για 
εμβριθή ανάγνωση  του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί/προσλαμβάνεται η 



43

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΠΟΥ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

τη γνωστή πλατωνική καχυποψία, ως απατηλή αναπαράσταση 
του κόσμου, αλλά ως χώρος εντός του οποίου οι ποικίλες 
εκφάνσεις του αντικειμενικού κόσμου (η πόλη, η κωμόπολη, το 
χωριό, τα μαγαζιά, η οικονομική δραστηριότητα, οι πεποιθήσεις, 
οι δημόσιοι χώροι κλπ.) βρίσκουν προσεκτική αποτύπωση και 
δικαίωση5.

εικόνα του Άλλου στα έργα της μυθοπλασίας. Στον Πρόλογο γίνεται ρητή 
αναφορά στις νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές καταθέσεις (η πολυφωνία 
και η διαλογικότητα του Μπαχτίν αλλά και η πρόσληψη του Jauss) οι 
οποίες επέτρεψαν να αναλυθούν τόσο η εικόνα όσο και ο λόγος για τον 
‘Εβραίο’, τον ξένο δηλαδή ή τον Άλλο,  στη λογοτεχνική μυθοπλασία. Το 
βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται ζητήματα 
που αναφέρονται στην πρόσληψη και τη λογοτεχνική αναπαράσταση του 
πολέμου και της γενοκτονίας. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η εικόνα του 
Εβραίου στη διεθνή και ελληνική πεζογραφία σε σχέση με τα ιστορικά, 
κοινωνικά και λογοτεχνικά συμφραζόμενα, και επιχειρείται η εικονολογική 
ανάλυση έργων της μυθοπλασίας για τη ναζιστική γενοκτονία, της περιόδου 
1945-1990.  Από την άλλη, η ίδια η έκδοση ενός βιβλίου από τον συγγραφέα 
του, όπως  έγινε με την Ιστορία ενός αιχμαλώτου  και την επανέκδοσή της 
από τον Στρατή Δούκα  στα 1958 (νέες επεμβάσεις στο  αρχικό κείμενο 
και τοποθέτηση της προμετωπίδας ‘Αφιερώνεται στα κοινά μαρτύρια των 
λαών’) αποτελεί «ένα παράδειγμα ‘αναγνώρισης θέματος’: η γενοκτονία των 
Εβραίων επικαιροποίησε τη σημασία της καταστροφής του μικρασιατικού 
ελληνισμού και υπαγόρευσε στον εκδότη του κειμένου μια νέα ανάγνωση» (σ. 
86). Στην ενότητα του βιβλίου ‘Εβραίοι και παραλογοτεχνία’ η συγγραφέας 
παρακολουθεί την εικόνα του Εβραίου στην παραλογοτεχνία ως ενός 
ξεχωριστού λογοτεχνικού είδους, ενός  παραλογοτεχνικού μοντέλου δηλαδή, 
το οποίο υπακούει σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά.  Ταυτόχρονα ο 
αναγνώστης περιορίζεται στον πολωτικό ρόλο εκείνου που απλώς αναγνωρίζει 
το νόημα του κειμένου, αρνείται δηλαδή τον διαλογικό λόγο (Μπαχτίν) 
ενώ, τέλος, ο αναγνώστης περιορίζεται στο ‘καταβρόχθισμα’ του κειμένου 
αφού, μεταξύ άλλων, τα πρόσωπα των έργων «διευκολύνουν την ταυτιστική 
ανάγνωση και τη στάση του ‘παθητικού αναγνώστη’» (σσ. 191-192). 

5 («Η πόλη είναι  ‘βιβλίο ανοικτό’. ‘Πάμε στη βιβλιοθήκη μου’, συνήθιζε 
άλλωστε να λέει συχνά, [ο Μητσάκης] βγαίνοντας έξω για τις ‘αναγνωστικές’ 
αυτές περιδιαβάσεις του», Τσιριμώκου: 22)
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2.2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

Tην ανάγνωση της ιστορίας μέσα από τη λογοτεχνία θέτει 
επί τάπητος και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης των σχέσεων 
ιστοριογραφίας και λογοτεχνίας. Η προσέγγιση αυτή για τον 
σύγχρονο ερευνητή (ιδίως τον ερευνητή της μικροιστορίας) 
αποδεικνύεται πολλαπλώς χρήσιμη αν κρίνουμε και από τα 
βιβλία που εκδίδονται τα τελευταία χρόνια με αντικείμενο 
αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό6. Όπως γράφει ο ιστορικός 
Γιώργος Αναστασιάδης τα οφέλη από μια τέτοια αντίληψη 
είναι τα εξής: 1. Η ιστοριογραφία συζητά με την λογοτεχνία. 
2. Δημιουργείται το ερέθισμα για τη μελέτη  των λογοτεχνικών 
έργων από τη σκοπιά της Τοπικής Ιστορίας. 3. Ερευνάται όχι 
η μεγάλη ιστορία (πολιτικά πρόσωπα και φορείς της εξουσίας) 
αλλά οι «λεπτομέρειες» της καθημερινής ζωής. Τέλος, όταν ο 
λόγος της λογοτεχνίας είναι καλά δουλεμένος, η μελέτη της 
ιστορίας χάνει τον πληκτικό της χαρακτήρα και μετατρέπεται 
σε τερπνό παιδαγωγικό ανάγνωσμα.

6 Βλ. το δοκίμιο του Γιώργου Αναστασιάδη «Ο Γιώργος Ιωάννου και η σύγχρονη 
ιστορία της Θεσσαλονίκης» ( Γιώργος Αναστασιάδης, Ανεξάντλητη πόλη. Θεσσαλονίκη 
1917-1974, University Studio Press, θεσσαλονίκη 1996) και τα όσα γράφει 
εισαγωγικά για το έργο και τη σημασία της σχέσης ιστοριογραφίας και λογοτεχνίας:  
«Ασφαλώς το λογοτεχνικό έργο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενές 
ιστορικό υλικό. Μπορεί όμως θαυμάσια να αξιοποιηθεί για να αντλήσουμε στοιχεία 
από την ατμόσφαιρα της εποχής και το συγκεκριμένο βλέμμα των ανθρώπων που την 
βιώνουν. Δεν θα μας ‘πει’ π.χ. το πεζογράφημα του Γ. Ι. πότε ακριβώς και από ποιους 
και με ποιο σκοπό έγινε μια συγκέντρωση το 1943 στην πλατεία Αγ. Σοφίας. Θα μας 
δώσει όμως υλικό για να αναπλάσουμε το ‘κλίμα’ της, τον ‘ήχο’ και τον ‘απόηχό’ 
της» (σ. 9).
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2.3. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Στην κατηγορία των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων 
του λογοτεχνικού φαινομένου θα μπορούσαμε να εντάξουμε 
και μια ακόμη ομάδα μελετών, των μελετών με ανθρωπολογικό 
περιεχόμενο, εφόσον ένα μεγάλο και σπουδαίο μέρος του 
προβληματισμού στις μέρες μας ερευνά το λογοτεχνικό 
φαινόμενο από ανθρωπολογική σκοπιά7. Αντιλαμβάνεται δηλαδή 
η σχολή αυτή τη λογοτεχνία/τα γραπτά κείμενα ως βασικό 
πολιτισμικό χαρακτηριστικό του ίδιου του ανθρώπου διότι μέσω 
της λογοτεχνικής πρακτικής εκφράζονται και υλοποιούνται 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η   
λογοτεχνία δηλαδή, αντιμετωπίζεται όχι ως αντίθεση ανάμεσα 
στο πραγματικό και το μυθοπλαστικό αλλά ως ένα σύνθετο 
μόρφωμα που απαρτίζεται τόσο από το πραγματικό όσο και από 
το μυθοπλαστικό και το φαντασιακό στοιχείο (ein komplexes 
Zusammenspiel von Imaginaerem, Fiktivem und Realem). Από 
την άλλη μεριά, σύμφωνα με την ανθρωπολογική οπτική περί 
λογοτεχνίας, το λογοτεχνικό έργο δεν αντιμετωπίζεται ως ένα 
κλειστό και αύταρκες σύστημα σημείων. Αντίθετα, η λογοτεχνία 
αποτελεί ένα πεδίο διακειμενικών σχέσεων και συναφειών  
εντός του οποίου διαφορετικές διαστάσεις (η φαντασιακή, 
η  διάσταση της  πραγματικότητας  και η μυθοπλαστική 
διάσταση) και διαφορετικά είδη κειμένων, λογοτεχνικά 
και μη λογοτεχνικά, συνδέονται μεταξύ τους και θέτουν σε 
κίνηση, ή αντίθετα ακυρώνουν, την παραγωγή του νοήματος. 
Κοντολογίς, σύμφωνα με την ανθρωπολογική αντίληψη,  η 

7 Τίτλους/λήμματα με ανάλογη θεματολογία μπορεί να δει ο αναγνώστης στη 
συμπληρωματική βιβλιογραφία που παραθέτουμε στο βιβλίο μας Ο μαθητής 
ως αναγνώστης. Η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ένας αναλυτικός-περιγραφικός βιβλιογραφικός οδηγός, Θεσσαλονίκη 
1998.
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λογοτεχνία προσεγγίζεται ως   φαινόμενο    διακειμενικό, 
διεπικοινωνιακό και διαπολιτισμικό (intertextuelles, 
intermediales und interkulturelles Phaenomen). Δεν είναι 
τυχαίο ότι οι νεότερες εργασίες της Σχολής της Κωνσταντίας 
στα πεδία  των λογοτεχνικών σπουδών, της κοινωνιολογίας, 
της ιστορίας, της κλασικής φιλολογίας, της γλωσσολογίας και 
της ιστορίας της τέχνης,  στρέφονται με επιτυχία  στον τομέα 
αυτόν αξιοποιώντας παράλληλα και το προηγούμενο θεωρητικό 
και ερευνητικό υλικό της σχολής  (αισθητική της πρόσληψης, 
αναγνωστική ανταπόκριση, διακειμενικότητα, ερμηνευτική, 
διεπιστημονικότητα κ.ά.)8.

2.4. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η λογοτεχνία ωστόσο, ακόμη και όταν αποτυπώνει 
την περιρρέουσα πραγματικότητα,  δεν ταυτίζεται με την 
καταγραφόμενη πραγματικότητα. Παραμένει μυθοπλασία, 
δηλαδή μεταπλασμένη και αληθοφανής επινόηση9 και όχι 
ακριβές αντίγραφο της πραγματικότητας, της υπαρκτής 
πόλης, των υπαρκτών ονομάτων και των υπαρκτών τόπων για 
να μιλήσουμε για το θέμα μας. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο το 

8 Για παράδειγμα, ήδη από το 1993 βρίσκεται σε εξέλιξη το ερευνητικό 
πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου της Κonstanz Λογοτεχνία και 
Ανθρωπολογία (Literatur und Anthropologie), από όπου και οι πληροφορίες 
μας,    στο οποίο βασική βιβλιογραφική πηγή αποτελούν  ανάμεσά τους και 
τα έργα των Wolfgang Iser (Theorie der Literatur. Eine Zeitperspektive, 
Konstanzer Universitaetsreden 182, Konstanz 1992  και Das Fiktive und 
das Imaginaere. Perspektiven literarischer Anthropologie, Frankfurt a.M. 
1991) και  Hans Robert Jauss («Epilog auf  die Forschergruppe ‘Poetik 
und Hermeneutik’», στον τόμο  Gerhart v. Graevenitz, Odo Marquart 
(επιμέλεια), Kontingenz, Poetik und Hermeneutik XVII, [1998], σσ. 525-
534).
9 Ό.π. σημ. 4.
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γεγονός ότι ο αυτόχειρ Καρυωτάκης έθεσε ως αρχικό τίτλο στη 
γνωστή μας Πρέβεζα τον τίτλο επαρχία10. Η υπαρκτή Πρέβεζα 
διαβάζεται δηλαδή ως εκδήλωση συνειδητή μυθοπλαστικής 
διάθεσης και όχι κατ’ ανάγκην ως αναφορά και σχολιασμός στη 
συγκεκριμένη πόλη της δεκαετίας του ’20 (κάργιες εξάλλου και 
γυναίκες που καθαρίζουνε κρεμμύδια συναντώνται και αλλού).

2.5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 

Μεθοδολογικά γονιμότερη καθίσταται η μελέτη των 
εικόνων του άλλου στο πλαίσιο των νεότερων μεθοδολογικών 
αναζητήσεων. Η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου προτείνει στο 
βιβλίο της για την εικόνα του άλλου το πεδίο της πολιτισμικής 
εικονολογίας. Στο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Λογοτεχνία 
και πολιτισμική εικονολογία» εξηγεί πως με τον όρο πολιτισμική 
εικονολογία (imagologie) εννοείται ο κλάδος εκείνος της 
συγκριτικής γραμματολογίας που αντιμετωπίζει το λογοτεχνικό 
κείμενο κατ’ αρχήν ως μια μαρτυρία του ξένου, του άλλου. 
«Αντικείμενο της πολιτισμικής εικονολογίας είναι η εξέταση 
των πολιτισμικών εικόνων, δηλαδή των εικόνων του ξένου και 
του πολιτισμού του»11. Η μελέτη αυτών των εικόνων δεν θα 
πρέπει να γίνεται αξιολογικά. Ο κριτικός δηλαδή λόγος οφείλει 
όχι να αξιολογεί τις εικόνες που αναλύονται ή να αποτιμά 

10 Γ. Π. Σαββίδης, Κ. Γ. Καρυωτάκης. Ποιήματα και Πεζά, Ερμής, Αθήνα 1977. 
Σε υποσημείωση του μελετητή (σ. 141)  για το ποίημα Πρέβεζα διαβάζουμε: 
«Τελικός τίτλος του ποιήματος (σε αυτόγραφο αντίγραφο που δεν μπόρεσα να 
ιδώ) φαίνεται πως ήταν: Επαρχία (βλ. Άπαντα, 1938, σελ. 204), δηλαδή εξέφραζε 
την αντικειμενικότερη κρίση του εξόριστου ποιητή για την πόλη που είχε το βαρύ 
προνόμιο να τον φιλοξενήσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Ωστόσο δεν έκρινα 
θεμιτό, χωρίς να έχω ιδεί το αντίγραφο εκείνο, να αλλάξω τον τίτλο του γνωστότερου 
ίσως ποιήματος του Καρυωτάκη».
11 Ό.π. σημ. 4, σ. 241.
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προκατειλημμένα το περιεχόμενο αυτών των εικόνων. Κύριος 
στόχος θα πρέπει να είναι η απάντηση σε δύο θεμελιώδη  
ερωτήματα: γιατί χρησιμοποιεί ο συγγραφέας αυτήν ή εκείνη 
την εικόνα και  πώς χειρίζεται το υλικό του, πώς δηλαδή 
λειτουργεί αισθητικά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, 
ποια ιδιαίτερη λειτουργία υποδηλώνει η χρήση αυτού ή εκείνου 
του προσώπου ή του τοπωνυμίου. Γίνεται δηλαδή φανερό ότι 
πρώτιστη φροντίδα είναι όχι το κυνήγι των προκαταλήψεων που 
υπολανθάνουν ή αναφέρονται ρητά στα λογοτεχνικά κείμενα 
(δεν υπάρχει συγγραφέας ανεπηρέαστος ή απροκατάληπτος) 
αλλά κυρίως η αισθητική αποτίμηση της λογοτεχνικής ύλης, του 
λογοτεχνικού θέματος εν προκειμένω12.

3.0. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

3.1. ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ. Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΩΝ 

Ένας τρόπος για να δηλωθεί αυτή η πλαστότητα προκειμένου 
να επιδιωχθεί κάτι άλλο είναι και το λεγόμενο ονομαστικό 
τέχνασμα. Στο μυθιστόρημα του Ντίνου Σιώτη Δέκα χρόνια κάπου
ο μικρασιατικής καταγωγής και μικροαστικής προελεύσεως 
κατερινιώτης προφέσορας, ειδικός σε μελλοντομετρικές 
αναλύσεις, ονομάζεται Καλέογλου προκειμένου να φανεί η 
πρόθεση του συγγραφέα: η σκληρή δηλαδή κριτική απέναντι 
σε μια άκρως εκλογικευτική και κομπιουτεροκρατούμενη  
λανθασμένη αντίληψη. Στο διήγημα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη 

12 Εννοείται πως δεν αναφερόμαστε στις  περιπτώσεις της προπαγανδιστικής τέχνης. 
Εκεί οι επιδιώξεις είναι σαφώς εξωλογοτεχνικές άρα υπακούουν  σε κριτήρια 
ιδεολογικά που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν την επιθυμητή κατασκευή  είτε της 
δικής μας «εικόνας» είτε την καταδίκη της αντίπαλης, ξένης ή εχθρικής ομάδας. Βλ. 
το βιβλίο της Ιωάννας Οικονόμου-Αγοραστού, σημ. 3, σσ. 79-90.
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Ο χωματόδρομος ο μοναχικός ήρωας που αναβοσβήνει τα φώτα 
του αυτοκινήτου του στα τρένα ονομάζεται Άγγελος Χορταριάς 
προκειμένου να δηλωθεί η διπλή ιδιότητά του: αθώος, αγγελικός, 
τρυφερός άνθρωπος που διαθέτει μεγάλη ευαισθησία για τα απλά 
και ξεχασμένα μονοπάτια, ενδεχομένως τους χορταριασμένους 
δρόμους, συνυποδήλωση της επαφής του με τη φύση και την 
αρχετυπική τρυφεράδα (για τον Σεφέρη ο άνθρωπος είναι 
μαλακός σαν το χόρτο). Ο ήρωας και πρωταγωνιστής του 
αφηγήματος Ιστορία ενός αιχμαλώτου  του Στρατή Δούκα Νικόλας 
Κοζάκογλου ονομάζεται στην πραγματικότητα Καζάκογλου. 
Ωστόσο, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας μας υπενθυμίζει στο βιβλίο 
του, η τελική γραφή Κοζάκογλου επελέγη13 γιατί συμβολίζει 
κάτι από την αγριάδα και τη λεβεντιά των Κοζάκων. Άλλα 
ονόματα επιλέγονται γιατί συνδέονται με τυπικά, απρόσωπα 
και χωρίς ιδιαίτερη σημασία ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ο 
Λάκης της Αλεξάνδρα Δεληγιώργη στο μυθιστόρημά της είναι 
συνώνυμο του άβουλου, επιφανειακού και γραφειοκρατικού 
χαρακτήρα όπως και τα γυναικεία ονόματα Βάσω (στο διήγημα 
του Αντωνίου) και Νίκος είναι συνηθισμένα, κοινά ονόματα 
ακριβώς για να δηλωθεί και το επίπεδο αυτών των προσώπων: 
καθημερινοί άνθρωποι, χωρίς τίποτε το ξεχωριστό, κοινοί (όχι 
όμως και κενοί) με τις αδυναμίες και τις αρετές τους. Ο Γιώργος 
Χειμωνάς χρησιμοποεί το Λιτόχωρο στο βιβλίο του Ο γιατρός 
Ινεότης με την έννοια του λιτού χώρου και όχι εκείνην του 
υπαρκτού τοπωνυμίου14.

13  Στρατής Δούκας, ιστορία ενός αιχμαλώτου, Κέδρος, σ. 66. Όταν τέλειωσε 
την αφήγησή του, πραγματικά του ’πα: «βάλε την υπογραφή σου» και εκείνος 
έγραψε ‘Νικόλαος Καζάκογλου’ (το Κοζάκογλου είναι δικό μου  σαν πιο  
εντυπωσιακό)».
14 Δ. Ν. Μαρωνίτης, Η πεζογραφία του Γιώργου Χειμωνά. Αφηρημένο και συγκεκριμένο. 
Δύο ομιλίες και ένα επίμετρο, Λωτός, Αθήνα 1986. Ο Μαρωνίτης σχολιάζοντας 
συνολικά το Γιατρό Ινεότη θα γράψει: «Ο Γιατρός Ινεότης: η νεότης (νεότητα ως 



ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΦΑΣ

50

4.  Η ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ «ΞΕΝΟΥ»

Η περιγραφή της πόλης, των δρόμων, των πλατειών, 
των τόπων της και των τοπίων, οι αναφορές στα χωριά, στις 
συνοικίες, η καταγραφή της εικόνας που εκπέμπει η  Πιερία στον  
λογοτέχνη είναι όπως υποστηρίξαμε τμήμα της μυθοπλαστικής 
κατασκευής: είναι απαραίτητο το λογοτεχνικό κείμενο που 
διαβάζει ο αναγνώστης, ο μέσος αναγνώστης, να αναφέρεται σε 
πράγματα λίγο πολύ γνωστά και οικεία στον κόσμο των εμπειριών 
του. Η ηρωίδα του διηγήματος Μια κυρία από την Κατερίνη μιλά 
στο μικρό της γιο για την Κατερίνη και αναφέρεται σε πολλά 
από τα μέρη όπου σύχναζε, μέρη χαραγμένα από την αγάπη και 
τη θαλπωρή της γενέθλιας γης. Αυτό όμως το γνωρίζει μόνο ο 
Κατερινιώτης. Ο κοινός αναγνώστης θα σταθεί και στο βαθύτερο 
νόημα, που ορίζεται από το διήγημα, δηλαδή την απομάκρυνση 
από τη γενέθλια γη, τη δύσκολη επιβίωση στη μικρή πόλη, 
στα αδιέξοδα της κλειστής αγροτικής κοινωνίας (οικογενειακά 
δράματα, προγαμιαίες σχέσεις, ο φόβος στα χωράφια). Το 
κέρδος επιπλέον και για τον ντόπιο αναγνώστη είναι μεγάλο 
εφόσον μέσω της κειμενικής αναφοράς θα αντιληφθεί την πόλη 
του μέσα από μια άλλη ματιά, κριτική, αυτοκριτική ή απλώς 
επιβεβαιωτική των όσων ήδη γνωρίζει γύρω από αυτήν. Γίνεται 
φανερό ότι η ματιά του ξένου περιγράφει καλύτερα αυτό που 
απροκατάληπτα και για πρώτη ενδεχομένως φορά θεάται από 
ό,τι η ματιά ενός ντόπιου: «Η  ‘ξένη’ ματιά έχει το προνόμιο 
να διατηρεί την παιδική έκπληξη για ό,τι βλέπει γύρω της: 
ανακαλύπτει τον κόσμο ‘βαφτίζει’ τα πράγματα και απορροφά 

σύμβολο ορμής και ως κατάχρηση ορμής και παραβίασης) εικονίζει την εγκατάλειψη 
του ανθρώπου στα πάθη του» (σ. 25)  ενώ για την χρήση των τοπωνυμίων στο ίδιο 
έργο παρατηρεί: «Ανάλογα το Λιτόχωρο [...] επιλέγεται όχι τόσο ως παραπομπή στο 
χωριό του Ολύμπου, αλλά γιατί παρετυμολογικά συστήνει τον λιτό, έρημο χώρο, που 
αποτελεί το σταθερότερο τοπίο του αφηγήματος» (σ. 50).
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λαίμαργα εικόνες[...]».  Έτσι  με τον τρόπο αυτό αφυπνίζεται 
η προσοχή ακόμη και του ντόπιου αναγνώστη ο οποίος με τη 
σειρά  του «αναγκάζεται να δει με άλλο μάτι την πόλη του, 
να σταθεί σε λεπτομέρειες που η καθημερινή συνήθεια έχει 
αμβλύνει και ξεθωριάσει»15.

5. Η ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. 
ΠΙΝΑΚΕΣ.

Στην εργασία μας  καταγράφονται όσα λογοτεχνικά κείμενα 
συναντήσαμε με αναφορές  στην Πιερία16, κείμενα δηλαδή 
στα οποία θεματοποιείται η Πιερία (στην θεματολογική 
επεξεργασία εντάσσουμε όπως είπαμε τις αναφορές σε 
τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια) . Με τον όρο  λογοτεχνικό θέμα 
εννοούμε μια περιοχή ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα: «Το 
λογοτεχνικό θέμα, σύμφωνα με τον Thomas Pavel, είναι το 
σημείο συνάντησης ανάμεσα στον κόσμο του κειμένου, στον 
κόσμο έξω από το κείμενο και την προσοχή του αναγνώστη. Τα 
θέματα είναι περιοχές ενδιαφέροντος με τις οποίες χτίζεται ένα 
κείμενο, και σκοπός τους είναι να προσελκύσουν την προσοχή 
μας. Η θεματοποίηση, δηλαδή η κατασκευή ενός θέματος και 
η σημασιοδότησή του, δεν αναφέρεται μόνο στην πράξη της 
συγγραφής αλλά και της ανάγνωσης, και πρέπει να εξετάζεται σε 
σχέση με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες ενός αναγνωστικού  

15 Ό.π. σημ. 4, σ.48.
16 Όπως είναι ευνόητο σπουδαιότητα αποκτούν για τη μελέτη μας οι αυτοτελείς 
εκδόσεις (μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα) ακριβώς γιατί υπακούουν σε 
μια πιο σοβαρή πραγμάτευση του θέματος. Πολλές ωστόσο είναι και οι αναφορές 
(παρομοιώσεις, σύντομες περιγραφές, πρόσωπα) που δεν καταγράψαμε στην 
παρούσα εργασία: αρκετά τραγούδια (δεν είναι όλα ποίηση) καθώς και λογοτεχνικά 
κείμενα. Παραθέτω ορισμένα ονόματα: Μάριος Μαρκίδης, Μάνος Ελευθερίου, 
Ηλίας Κουτσούκος, Μανώλης Ρασούλης.



ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΦΑΣ

52

κοινού»17.  Ο Πίνακας 1 (χρονολογικός κατάλογος, πίνακας 
τίτλων και συγγραφέων) συγκεντρώνει το υλικό των λημμάτων 
ενώ ο Πίνακας 2 μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τον αριθμό των 
αναφορών κατά λογοτεχική κατηγορία (μυθιστόρημα/νουβέλα, 
διήγημα/αφήγημα, ποίηση, στίχοι/τραγούδια και χρονικό). Ο 
Πίνακας 3 και 4 εμφανίζουν τη λογοτεχνική ύλη των 52 κειμένων 
κατά έτη και περιόδους . Επίσης, ο Πίνακας 5 αποτυπώνει 
την εικόνα της Πιερίας σε 10 επιλεγμένα κείμενα έτσι ώστε ο 
αναγνώστης να έχει μιαν εποπτική ιδέα της εργασίας μας. Ο 
Πίνακας 6 περιλαμβάνει τον κατάλογο των τοπωνυμίων και των 
προσώπων που καταγράφηκαν στα 52 εξεταζόμενα κείμενα ενώ, 
τέλος,  η εικόνα της Πιερίας συμπληρώνεται από τον Πίνακα  
7 στον οποίο συγκεντρώθηκαν  στίχοι και παραθέματα—
ολιγόλεξα ή και εκτενέστερα—που μιλούν, σχολιάζουν από 
διαφορετική κάθε φορά οπτική γωνία το θέμα της Πιερίας 
προδίδοντας με τον τρόπο αυτό και τις προθέσεις του συγγραφέα. 
Στην εργασία μας θα σταθούμε σε εκείνα τα κείμενα στα οποία, 
πιο ολοκληρωμένα, παρουσιάζεται η εικόνα της πόλης και των 
προσώπων έτσι ώστε να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός τους 
ως θεματικής περιοχής. Η επιλογή των κειμένων δεν είναι τυχαία. 
Από τον Στρατή Δούκα  μέχρι το Δημήτρη Νόλλα  κριτήριο 
βασικό για την οργάνωση της εργασίας υπήρξε η αισθητική 
ποιότητα, η αρτιότητα των λογοτεχνημάτων και η καταξιωμένη 
παρουσία των λογοτεχνών που παραθέτουμε18. Τέλος, για την 

17 Ό.π., σημ. 3, σ.65.
18  Για μια συνολική αποτίμηση ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί τις ιστορίες 
της λογοτεχνίας μας (Πολίτη, Vitti, και Beaton—που είναι και η πιο πρόσφατη 
[1992]) καθώς και τις σχετικές ανθολογίες: Σοκόλη (για τη μεσοπολεμική και 
μεταπολειμική πεζογραφία και ποίηση), Ανέστη Ευαγγέλου (για τη δεύτερη 
μεταπολεμική γενιά), Γιώργου Παναγιώτου (για τη γενιά του ’70), Ελισάβετ Κοτζιά-
Βαγγέλη Χατζηβασιλείου (για τη μεταπολιτευτική λογοτεχνία), Αλέξη Ζήρα (για τη 
γενιά του ’70).  Για τα νεότερα κείμενα λείπουν συνθετικές και εποπτικές εργασίες. 
Χρησιμότατο εργαλείο ωστόσο για την παρακολούθηση των νεότερων κειμένων που 
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ανάλυσή μας, βασική υπόθεση εργασίας υπήρξε και η γνώμη 
ότι και τα πρόσωπα που εμφανίζονται και δρουν στο θέμα της 
Πιερίας δεν στερούνται σημασίας. Είναι ήδη γνωστό πως τα 
πρόσωπα στη λογοτεχνία δεν είναι άμοιρα από τον ιδεολογικό, 
πολιτικό ή πολιτισμικό χώρο από τον οποίο κατάγονται: «Το 
πρόσωπο στα λογοτεχνικά κείμενα είναι ένας χώρος επένδυσης 
της εμπειρίας του Υποκειμένου και του Κοινωνικού, για τους 
παραγωγούς και τους αποδέκτες. Στο σχήμα αυτό μπορούν 
να εξεταστούν παράλληλα το πρόσωπο και τα προσωπεία του 
συγγραφέα, το πρόσωπο και οι δραματικοί ρόλοι, επίσης το 
πρόσωπο ως μετωνυμία ή μεταφορά, το πρόσωπο ως μύθος»19.

6.0. ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Υπό το φως αυτών των αντιλήψεων θα προσπαθήσουμε να 
αναγνώσουμε  την εικόνα της Πιερίας σε δέκα λογοτεχνικά 
κείμενα. Από τα κείμενα αυτά τα τρία είναι εκτενή αφηγήματα 
(μυθιστόρημα/νουβέλα: Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Οι ανήλικοι, 
Ατομικό καταφύγιο), τέσσερα ανήκουν στην κατηγορία του 
διηγήματος (Ουκ ηπίστατο φεύγειν..., Ο χωματόδρομος, Μια κυρία 
από την Κατερίνη, Μην φέρεις τίποτα μαζί σου)  ένα είναι ποίημα 
(Σταθμός Λιτοχώρου), ένα αφορά γνωστό τραγούδι (στίχος/
ποίηση: Οι Κυριακές στην Κατερίνη) και το τελευταίο ενώ το 
εντάξαμε στην κατηγορία του διηγήματος/αφηγήματος έχει 
ωστόσο πολλά και από τα στοιχεία του χρονικού. Η ανάλυση  
της λογοτεχνικής τεχνικής των  δέκα κειμένων θα μας δώσει 
την ευκαιρία να εξετάσουμε το δεύτερο ερώτημα που θέσαμε 
παραπάνω, δηλαδή το  πώς  οργανώνει αισθητικά ο συγγραφέας 

συζητάμε είναι η συλλογή κριτικών και βιβλιοκριτικών κειμένων του Δημοσθένη 
Κούρτοβικ (Ημεδαπή Εξορία. Κριτικά κείμενα 1974-1988, Opera, Αθήνα 1991).
19 Ό.π. σημ. 4, σ. 119.
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το έργο του ενώ η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, στο γιατί
δηλαδή χρησιμοποιεί ο συγγραφέας αυτή τη διάταξη του 
υλικού θα μας επιτρέψει να αποτιμήσουμε το εγχείρημα των 
συγγραφέων. Στο τέλος της μελέτης θα είμαστε σε θέση να 
δούμε την εικόνα της Πιερίας από την οπτική γωνία του ξένου, 
εκείνου δηλαδή που κατά τεκμήριο, βλέπει πιο αντικειμενικά και 
περιγράφει εναργέστερα το θέμα που επέλεξε να πραγματευθεί. 

6.1. Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα είναι 
ένα σύντομο πεζογράφημα που μας αφηγείται σε ύφος πυκνό, 
περιεκτικό και απλό την ιστορία ενός αιχμαλώτου, του Νικόλα 
Κοζάκογλου που εγκαταστάθηκε αργότερα στη Νέα Έφεσσο. 
Στο έργο περιγράφονται οι ταλαιπωρίες και οι περιπέτειες 
του ήρωα και του συντρόφου του από τη σύλληψή τους, την 
απόφασή τους να δουλέψουν σαν Τούρκοι μέχρι την διαφυγή 
και το πέρασμα στην Μακεδονία. Ο Δούκας άκουσε την 
ιστορία20 από τον Καζάκογλου σε καφενείο του χωριού Σπι και 
την ιστορία την ξαναέπλασε τονίζοντας περισσότερο το λαϊκό 
λόγο. Σήμερα21, το βιβλίο του Στρατή Δούκα θεωρείται από 
τα σπουδαιότερα βιβλία που αναφέρονται στη μικρασιατική 
καταστροφή αφού καταδηλώνεται υπαινικτικά ολόκληρη η 
μεγάλη τραγωδία: εθνική, οικογενειακή και ατομική, χωρίς 
ωραιολογίες και περιττές συγκινήσεις.

6.2. Το ποίημα του Ασλάνογλου Σταθμός Λιτοχώρου είναι 
ποίημα ερωτικό22. Ο σταθμός Λιτοχώρου προσδιορίζει 

20 Ό.π., σημ. 9.
21 Βλ. τη συγκριτολογική μελέτη του Γιώργου Φρέρη Εισαγωγή στο ελληνικό κι 
ευρωπαϊκό πολεμικό μυθιστόρημα, Θεσσαλονίκη 1992.
22 Βλ. τα όσα γράφει για το ποίημα ο Ξ. Α. Κοκόλης στο βιβλίο του Δώδεκα Ποιητές. 
Θεσσαλονίκη 1930-1960, Εγνατία, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 124-126. Το  ποίημα 
θεωρείται ενδεικτικό της ποίησης αλλά και της ποιητικής του Ασλάνογλου  ανάγοντας 
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τοπικά τον αναγνώστη (το βράδυ στο σταθμό που συντροφεύει η 
θάλασσα) ενώ τοπικό χαρακτήρα, συγκεκριμένη τοποθεσία της 
Θεσσαλονίκης,  έχει και η μεταφορά του ήλιου (Κυριακή κοντά 
στα Κάστρα). Η αναφορά στο τοπίο του Λιτοχώρου είναι έντονη: 
σταθμός, θάλασσα, βράχια, κόρφος ανοιχτός, θάλαμος, σκοπιές) 
υποδηλώνοντας την πρόθεση να ορισθεί σαφώς ο χρόνος και 
ο τόπος του ποιήματος (θητεία και Λιτόχωρο). Το ποίημα, 
ωστόσο, και η τοπωνυμία αποκτά και μια άλλη διάσταση, σχεδόν 
μεταφυσική. Αυτό υπογραμμίζουν τόσο το προσευχηθείτε όσο 
και η χρήση του ρήματος αγρυπνούν υπονοώντας ενδεχομένως 
είτε τον άγρυπνο νυχτερινό φρουρό είτε την προάσπιση μιας 
ποιητικής ή μεταφυσικής ευαισθησίας. 

6.3 Στο δισέλιδο απόσπασμα—δείγμα γραφής  του 
είδους γραφής που ο Πεντζίκης αποκαλούσε γεωγραφική 
μυθοπλασία—από  το αφήγημα  Ψιλή ή Περισπωμένη23 η Πιερία 
αντιμετωπίζεται/αναγιγνώσκεται από τη σκοπιά του λάτρη 
της βορειοελλαδικής γης. Μνήμες αρχαίες, βυζαντινές, λαϊκές 

έτσι το τοπωνύμιο στη σφαίρα του συμβόλου και του ευρύτερου προσδιορισμού. 
Ένας τέτοιος ευρύτερος και πιο ανοιχτός τρόπος ανάγνωσης αντιλαμβάνεται το 
κείμενο και ως στοιχείο της ανθρώπινης μοναξιάς: «Αυτή η μετατροπή της ερωτικής 
σάρκας σε αγωνία του πνεύματος και η (παράλληλη ή συνακόλουθη) συναίσθηση της 
ερωτικής μοναξιάς (σε δυο στίχους η λέξη μοναξιά γυρνά τρεις φορές) συναποτελούν 
ένα ακόμη από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Αλέξη Ασλάνογλου[...]».
23 Στο επίμετρο της έκδοσης του βιβλίου (Άγρα, Αθήνα 1995) ο Γ. Ν. Πεντζίκης 
περιγράφει (σσ. 57-71) με σαφήνεια τα αφορώντα στην έκδοση και στη σχέση  αυτού 
του πεζογραφήματος με το υπόλοιπο έργο του Πεντζίκη: « Το πεζογράφημα Ψιλή 
ή Περισπωμένη γράφτηκε κατά παραγγελία για να συμπεριληφθεί, μεταφρασμένο 
στ’ αγγλικά, σ’ ένα ταξιδιωτικό βιβλίο για την Ελλάδα [...] Το πεζογράφημα [...] 
εντάσσεται οργανικά στο συνολικό έργο του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη. Είναι ‘κείμενο 
περιπάτου’, έκφραση της συμπάθειας του συγγραφέα να ρηματοποιήσει τον τόπο 
του για να ταυτιστεί με αυτόν σωματικά. Πρόκειται για προσπάθεια που διατρέχει 
ωσάν μίτος όλο το πεντζικικό έργο [...] Το ‘Ένας καλός περίπατος’ ανήκει στα 
κείμενα γεωγραφίας μυθοπλαστικής και λόγω της συγγενείας τους θα μπορούσαμε 
να προσδώσουμε αβίαστα τον χαρακτηρισμό αυτόν και στο Ψιλή ή Περισπωμένη [...]».
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δοξασίες και παραδόσεις συναντώνται για να αποδώσουν το 
περίγραμμα και την εικόνα μιας περιοχής του μύθου (Πηγή των 
Μουσών, Ενιπεύς, Δωδεκάθεο, Δίον, Πύδνα). 

6.4. Στο διήγημα του Γιώργου Ιωάννου24 «Ουκ ηπίστατο 
φεύγειν...» περιγράφεται η στιγμή της αναχώρησης από 
τον σταθμό της Θεσσαλονίκης25 με σκοπό την Αθήνα. Ο 
αφηγητής περιγράφει τη διαδρομή από τον Κολινδρό μέχρι 
τον Πλαταμώνα. διανθίζοντας την αφήγησή του με αναμνήσεις 
που συνδέονται με την πιερική γη* ξεκινά από την παιδική 
του ηλικία (σχολικές εκδρομές) που σημαδεύεται και από  τον 
πόλεμο (εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των γερμανών), γνωστούς 
που κατάγονται από τα μέρη αυτά (ο φίλος που γνώρισε στην 
Αφρική) και επικρίνει τη μεταπολεμική τουριστική ανάπτυξη (ο 
τόπος έγινε και αυτός ένα σιχαμερό τουριστικό θέρετρο). Ο αφηγητής, 
μακεδόνας κι αυτός, ολοκληρώνει την περιδιάβασή26 του 

24 Βλ. Ανθολογία  Μεταπολεμικής Πεζογραφίας, εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα, τόμος 
,σσ. 
25 Η Έλενα Χουζούρη στη μελέτη της Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου. 
Περιπλάνηση στο χώρο και το χρόνο, Πατάκης, Αθήνα 1994) αναλύει διεξοδικά 
την παρουσία της Θεσσαλονίκης στο  έργο του Ιωάννου. Πέρα από την κοινή 
προβληματική (η κριτικός χρησιμοποιεί εν πολλοίς  τα μεθοδολογικά  εργαλεία 
της Λίζυ Τσιριμώκου) σημασία έχει για την εργασία μας και η παρατήρηση που 
αφορά τα διηγήματα της συλλογής Η σαρκοφάγος: «Όσο μυθοποιητικά λειτουργεί 
η ματιά του αφηγητή σε ό,τι αφορά τις βυζαντινές και ορθόδοξες παραδόσεις της 
πόλης τόσο απομυθοποιεί την προπολεμική, κατοχική και μεταπολεμική περίοδο. 
Αυτή η απομυθοποιητική λειτουργία συναντάται μόνο στα πεζογραφήματα της 
Σαρκοφάγου και της Μόνης κληρονομιάς. Και όταν λέμε  απομυθοποιητική λειτουργία, 
εννοούμε τη μη ηρωική και μη μυθολογική προσέγγιση. Η πόλη βιώνει την ιστορία 
της μέσα από την καθημερινότητά της. Το απλό, το πεζό, το συνηθισμένο συναντά 
το μεγάλο, το αναπάντεχο. Πίσω από τα συνταρακτικά γεγονότα η πόλη εξακολουθεί 
να κινείται αργόσυρτα μέσα στον παρόντα χρόνο της» (σ. 67). Στο πλαίσιο αυτής 
της απομυθοποιητικής λειτουργίας μπορούμε να αναγνώσουμε και τις αναφορές στο 
πρόσωπο της μεταπολεμικής Πιερίας.
26 Ο Γιώργος Ιωάννου μιλώντας για τα πεζογραφήματά του επισημαίνει τη φροντίδα 
του:  να αιχμαλωτίσει δηλαδή τη ζωή και τις δονήσεις του καιρού του, να συγκρατήσει 
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συγκρίνοντας τα μέρη τα μακεδονίτικα με τα χώματα του νότου 
επαινώντας τα τυραγνισμένα βόρεια χώματα: τα χώματα αυτά, 
όπως και οι άνθρωποι που τα κατοικούν27, ακριβώς επειδή έχουν 
τραβήξει πολλά,  χρειάζονται ποιήματα σε χαμηλότερο τόνο.

6.5. Οι Κυριακές στην Κατερίνη (στίχοι: Λευτέρης 
Παπαδόπουλος, μουσική: Γιάννης Σπανός και εκτέλεση: Χάρις 
Αλεξίου) επιβεβαιώνουν τη γνωστή μυθολογία της Κυριακής28. 
Βροχή, φαντάροι, το γνώριμο μοτίβο του σταθμού και της 
αδιέξοδης μέρας, η θλίψη των αναχωρήσεων, η εκκωφαντική  
απουσία του άλλου και η μοναξιά (οι θεατρίνοι παίζουν την 
«Γκόλφω» μοναχοί) τονίζονται περισσότερο και από την 
επανάληψη των υγρών συμφώνων (Κυριακές, Κατερίνη, βροχή, 
θεατρίνοι, φαντάρια, γέρνεις, κλαριά, πικροδάφνη). Η διάχυτη 
πίκρα ενισχύεται και από τη μεταφορά του γέρνεις στη σκοπιά. 
Τα κλαδιά της πικροδάφνης υποχωρούν κάτω από τον πυρετό 
της ανοικοδόμησης, της εκποίησης (αισθημάτων και αξιών) και 
της με αυτήν συνδεόμενης εμπορευματοποίησης του χώρου—
συμβολικού και πραγματικού29.

το χρώμα  ορισμένων πτυχών της ζωής που περνούν απαρατήρητες. «[...] δεν είναι 
κείμενα που προσπαθούν να δώσουν την ιστορία[...] αλλά μια μικρή καταβολή γιατί 
βλέπω ότι αυτά τα πολύτιμα πράγματα πάνε να χαθούνε [...] καμιά ιστορία δεν τα 
πιάνει [...] πρόθεσή μου είναι να αιχμαλωτίσω την ζωή που έζησα και το χρώμα, τα 
γεγονότα μέσα στον φωτισμό και τον χρόνο όπως τον ένιωσα εγώ [...] Απέφυγα με 
επιμέλεια κάθε ιστορικό θέμα που δεν ήταν του καιρού μου. Προσπάθησα να δω τα 
γεγονότα που έζησα και που δεν έπιασε ούτε ο τύπος της εποχής μου. Και δεν είναι 
που θα χαθούν αυτά καθ’ εαυτά θα χαθεί και το πνεύμα της εποχής» (ό. π. σημ.9,  σ. 
17).
27 «Ο Γιώργος Ιωάννου δεν πιστεύει στη λογοτεχνία που γράφεται έξω από τόπο και 
χρόνο. ‘Έχω σχέσεις με τον τόπο. Και οι τόποι, ξέρετε, επηρεάζουν. Δε γράφουμε 
μέσα σε κενό, οι συγγρφείς Δε γράφουν μέσα σε κενό’», ό. π. σημ. 25, σ. 39.
28 Βλ. το αισθαντικό δοκίμιο/ανθολόγιο του Ηλία Κεφάλα, Η ποίηση της Κυριακής, τα 
τραμάκια, Θεσσαλονίκη 1992.
29 Φαινόμενο της μεταπολεμικής ελληνικής ανάπτυξης η αντιπαροχή (διαμέρισμα) 



ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΦΑΣ

58

6.6. Στις σελίδες του μυθιστορήματος Οι ανήλικοι του 
Πέτρου Τατσόπουλου30 περιγράφεται από την οπτική γωνία 
του ξένου, του Αθηναίου, ο Πλαταμώνας και οι εντυπώσεις του 
αφηγητή από το τουριστικό παραθαλάσσιο χωριό. Ο αφηγητής 
ενοχλείται από την παρουσία των Γιουγκοσλάβων (επιγραφές, 
εφημερίδες, μέθοδοι διδασκαλίας άνευ διδασκάλου) όπως 
και από την στάση που τηρούν γκαρσόνια και σερβιτόροι και 
αποτυπώνει σε απλή, ρεαλιστική, καμιά φορά και ειρωνική, 
γλώσσα, τον Homo Turisticus όπως αυτός διαμορφώνεται στις 
ιδιαίτερες συνθήκες του τουρισμού στην Πιερία. 

6.7. Στο διήγημα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη31 Ο 
χωματόδρομος ο ήρωας, ο Άγγελος Χορταριάς, που ζει στη 
Θεσσαλονίκη, όταν είναι στις μαύρες του καταφεύγει σε έναν 
χωματόδρομο λίγο έξω από την Κατερίνη. Αφού καπνίσει 
κάποια τσιγάρα, κάνει σινιάλο με τα φώτα στα τρένα που περνούν, 
βάζει πάλι μπρος τη μηχανή του αυτοκινήτου και φεύγει για 
την επιστροφή. Ως εδώ η συμπεριφορά του μοναχικού άνδρα 
δεν παρουσιάζει τίποτε παράδοξο (όσο κι αν είναι ακατανόητο 
να απομακρύνεσαι εβδομήντα χιλιόμετρα για να ξεδώσεις). 
Το μυστήριο φαίνεται να λύνεται στην τελευταία παράγραφο 

συνδέεται με την εκποίηση, τον ευτελισμό των άλλοτε πανίσχυρων παραδοσιακών 
αξιών (σπίτι), εκποίηση που συνθλίβει το άτομο, την ανθρώπινη προσωπικότητα και 
ενισχύει την απομάκρυνση από τον άλλον. Η πόλη/το γιαπί  ταυτίζεται με τη θλίψη 
(=θάνατος, βαρβαρότητα) και η πικροδάφνη με την υποδηλούμενη παρουσία της 
αυλής, του παραδοσιακού σπιτιού (=φύση, πολιτισμός).
30 Αναφορές για την  Κατερίνη  έχουμε και στο τελευταίο μυθιστόρημα (1994) 
του Τατσόπουλου Η πρώτη εμφάνιση, αναφορές ωστόσο που χρησιμοποιούνται 
ως γεωγραφικός  προσδιορισμός για τις ανάγκες της πλοκής παρά τις κάποιες 
επισημάνσεις (η κατάσταση στην εθνική οδό, οι κωλοστροφές κ.ά.).
31 Η κριτική επαίνεσε ιδιαίτερα τη συλλογή διηγημάτων Μάτι φώσφορο κουμάντο γερό
όπως επίσης και το διήγημα που εξετάζουμε (βλ. Δημοσθένη Κούρτοβικ, ό. π. σημ. 
13. 
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του διηγήματος όπου ο αφηγητής, σε τρίτο πρόσωπο, μας 
πληροφορεί πως στη θέση του συνοδηγού υπήρξε κάποτε, για 
μοναδική φορά, «κάποια  γυναίκα, αλλά τελευταία στιγμή, την 
πήγε σ’ άλλο δρομάκι—κανείς δεν ξέρει εκείνον τον προσωπικό 
χωματόδρομο του Άγγελου του Χορταριά, όπως κανείς δεν 
ξέρει τον δικό μου ή τον δικό σου». Η απροσδιοριστία του 
τέλους, το ανοιχτό ερώτημα τι να συνέβη εκείνη τη νύχτα σε 
έναν ασήμαντο χωματόδρομο, ερεθίζει τον αναγνώστη για 
πιθανές απαντήσεις.

6.8. Στο διήγημα του Σταύρου Αντωνίου32 Μια κυρία από την 
Κατερίνη η ηρωίδα, η Βάσω βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου 
να επισκεφτεί το δεκάχρονο γιο της που, μετά την αυτοκτονία 
του  συζύγου της, μένει κοντά στην αδερφή της. Το παιδί, 
καλό και έξυπνο στο σχολείο, περιμένει να πάει επιτέλους στην 
Κατερίνη κοντά στη μητέρα του. Ο αναγνώστης, όσην ώρα ο 
μικρός παίζει στο λούνα παρκ, πληροφορείται τους λόγους της 
απομάκρυνσης από την πόλη της Κατερίνης. Κουτσομπολιά, 
η κριτική του πατέρα της για την πριν από το γάμο ζωή της, 
κριτική που οδήγησε τον Αργύρη στην τρέλα, περιουσιακές 
διαφορές, ο πατέρας της ήθελε να δώσει τα χωράφια στους γιους 
του, και άλλα είναι εκείνα που σκότωσαν τον Αργύρη. Η Βάσω 
όλα αυτά τα χρόνια έκρυβε με επιμέλεια τα αισθήματά της από 
τον μικρό Νίκο. Το διήγημα οδηγείται στην κάθαρση μέσα από 
την επιμονή του παιδιού να μείνει μαζί της. Η αιφνίδια απόφαση 
της Βάσως (Θα μάθουμε να ζούμε μαζί—λέει στον γιο της) 
καθώς και η δύναμη του Νίκου (Είμαι δυνατός μητέρα!, της 

32 Πρόκειται για το μοναδικό διήγημα, απ΄ όσο μπορούμε να ξέρουμε, στο οποίο 
εμφανίζονται ρητά τοποθεσίες και μέρη της Κατερίνης (συντριβάνι, κεντρική 
πλατεία, φουντουκιές/χωράφια, δημοτικό πάρκο, εγγλέζικος δρόμος) που ενισχύουν 
την αυθεντικότητα της περιγραφής.
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είπε) ολοκληρώνουν αίσια την ιστορία. Στη ζωή αυτό που τελικά 
μετράει είναι το θάρρος και η ειλικρίνεια στην αντιμετώπιση 
της πραγματικότητας. Η ηρωίδα από την Κατερίνη χάρη στην 
αγάπη της κερδίζει το μέλλον της.

6.9. Στη νουβέλα της Άννας Δαμιανίδη Ατομικό καταφύγιο
οι πρωταγωνιστές κατάγονται από την Κατερίνη. Λόγοι 
οικογενειακοί τους αναγκάζουν να μετακομίσουν στην Αθήνα. 
Η Αθηνά είναι συγγραφέας και λογία ενώ ο Γιώργος πλούσιος 
επιχειρηματίας. Η συνάντησή τους γίνεται απρόσμενα. Ο 
αναγνώστης διαπιστώνει τον βαθύτερο έρωτα της Αθηνάς προς 
τον Γιώργο, έρωτας που κρατά από τα παιδικά χρόνια. Με 
μια σημαντική διαφορά. Ο έρωτας της Αθηνάς είναι και ένας 
βαθύτερος πόθος για τα χρόνια της Κατερίνης. Βρίσκει, ακόμη 
και μετά από χρόνια, μεγάλη ικανοποίηση στην αναπόληση των 
στιγμών που συνδέονται με την γενέθλια γη: παιχνίδι, επαφή 
με τη φύση, γαλήνη του κεντρικού δρόμου, σκαρφάλωμα στα 
δέντρα, ερωτική αφύπνιση. Το ξαναντάμωμα με τον Γιώργο θα 
της δώσει χαρά Στη στενότερη γνωριμία ωστόσο διαπιστώνει 
τις αγεφύρωτες διαφορές. Ο Γιώργος είναι ικανοποιημένος από 
το μεγαλοαστικό του σπίτι στη Φιλοθέη, το υπόγειο του σπιτιού 
του είναι σωστό ατομικό καταφύγιο και δεν αντιμετωπίζει με 
την ίδια ζέση τα παιδικά χρόνια της Κατερίνης. Αντίθετα, η 
Αθηνά, πιο ρομαντική και γήινη, δεν απογαλακτίζεται, αγαπά 
τα  παιδικά, αθώα, άρα και μοναδικά, χρόνια της Κατερίνης, 
αυτό δηλαδή το κομμάτι της ζωής  που αποτελεί εν τέλει  το 
αυθεντικό ατομικό καταφύγιο33 του καθενός μας.

33 Η συγγραφέας πολύ έξυπνα παίζει με τη αμφισημία του όρου. Το κυριολεκτικό 
νόημα (ατομικό καταφύγιο=υπόγειο καταφύγιο από μπετόν, αυτό που ενδεχομένως 
θα  μας προστατεύσει από την πυρηνική απειλή ή την απειλή εκ μέρους του εχθρού) 
και το μεταφορικό νόημα (ατομικό καταφύγιο= ο τόπος όπου ζητάμε ή βρίσκουμε 
θαλπωρή και συμπαράσταση) δεν είναι αυτονόητα για τους δύο συμμαθητές. Αυτό 
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6.10. Το διήγημα του Δημήτρη Νόλλα34  Μην φέρεις τίποτα 
μαζί σου είναι το πρώτο της συλλογής διηγημάτων Θολά τζάμια.
Η ηρωίδα ονομάζεται Μεταξία, είναι Ρωσοπόντια35 γύρω στα 
τριανταπέντε και εργάζεται ως βοηθός λογιστού σε αγροτικό 
συνεταιρισμό της περιοχής. Οι προσπάθειές της να φτιάξει 
τη ζωή της συνοδεύονταν από πίκρα και μοναξιά. Γνωρίζει 
τον πενηντάχρονο λαρισαίο Τάκη Κατακατζιούλα, και κάθε 
δεύτερη εβδομάδα τον επισκέπτεται με το τρένο. Στο διήγημα 
αποτυπώνεται η θλίψη της μίζερης επαρχιώτικης ερωτικής ζωής, 
η κούραση των αλλεπάλληλων διαδρομών, οι σκληρές σκηνές με 
κάποιους  επιβάτες του τρένου. Η γλώσσα είναι απλή, η ματιά 
του αφηγητή περιγράφει με ακρίβεια το αληθινό περίγραμμα 

που ο Γιώργος θεωρεί ατομικό καταφύγιο (=το μεγαλοαστικό και πανάκριβο σπίτι 
στην Αθήνα) είναι για τα μάτια της Αθηνάς η υποταγή στην καταναλωτική υστερία και 
την αλλοτρίωση. Η αληθινή αίσθηση του καταφυγίου βρίσκεται στην παιδική ηλικία 
και την αθωότητα των επαρχιακών χρόνων (ανέμελο επαρχιακό περιβάλλον, επαφή 
με τη φύση =Κατερίνη). Η ερμηνεία αυτή δεν είναι αυθαίρετη. Αρκεί να σκεφτούμε 
το επάγγελμα της Αθηνάς (συγγραφέας=ευαίσθητος δέκτης των ανθρώπινων 
αισθημάτων, ικανότητα επικοινωνίας με το παραμυθιακό) και εκείνο του Γιώργου 
(επιχειρηματίας= υποταγή στην εργαλειακή λογική της αποτελεσματικότητας, 
τεχνοκρατική θεώρηση της ζωής). 
34 Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε  με τα αρχικά Γ. Κ.  (εικάζουμε και 
την σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα) και τα παρακάτω λόγια που ταιριάζουν στην 
περιγραφή της ρωσοπόντιας  Μεταξίας: «Στα διηγήματα αυτά όλοι οι ήρωες θέλουν ν’ 
ακουμπήσουν ή δεν θέλουν να τους αφαιρεθεί το αποκούμπι τους—ακόμη κι αν είναι 
πρόσκαιρο, παραπλανητικό, απρόσιτο σαν άνθος του γιαλού...[...]».
35 Η επιλογή του προσώπου της Μεταξίας από τον Δημήτρη Νόλλα έγινε με 
υπολογισμένη, σχεδόν πραγματολογική,  ακρίβεια. Aπό τους πίνακες που 
διαθέτουμε (Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού Πιερίας, Επιμελητήριο Πιερίας, Κατερίνη 
1997, Κεφάλαιο 2,  σσ. 17-18) διαπιστώνουμε το σημαντικό ρεύμα εγκατάστασης 
παλιννοστούντων από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Ο αριθμός τους υπολογίζεται 
ότι ξεπερνά τις 5000 ενώ το κύριο ρεύμα των παλιννοστούντων εμφανίστηκε κατά 
την πενταετία 1990-1995. Από αυτούς το 82% διαμένει στην πόλη της Κατερίνης, 
οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 18-45 ετών και το επίπεδο γνώσης της μητρικής 
γλώσσας είναι μέτριο εφόσον το 22,5% έχει χαμηλό επίπεδο, το 35,8% μέτριο, το 
34,2% καλό και μόλις το 6,5% πολύ καλό. Οι περισσότεροι Ελληνοπόντιοι έχουν 
έλθει από τη Γεωργία (52%), το Καζακστάν (36%) και τη Ρωσία (3%).
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των εικόνων—δίνοντας την αίσθηση ενός καλογυρισμένου 
φιλμ εποχής. Τέτοια είναι, για παράδειγμα,  η περιγραφή της 
εναρκτήριας σκηνής (Το τραίνο μπήκε στον σταθμό της Κατερίνης 
ξαφνικά μαζί με το σκοτάδι. Ήταν λίγο πριν το χειμερινό ηλιοστάσιο 
και οι μέρες είχαν μικρύνει απελπιστικά) ή οι μεταφορές που 
χρησιμοποιούνται (για το μικρό τετράγωνο βαλιτσάκι: σαν αυτά 
που κουβαλούσαν παλιά οι κομμώτριες και σήμερα οι παρακατιανές 
πουτάνες). Το τέλος του διηγήματος βρίσκει την ηρωίδα να έχει 
αποδεχτεί την αλλαγή. Θέλει να σταματήσουν οι ατέλειωτες 
ανούσιες διαδρομές και στo  μελαγχολικά αισιόδοξο κλείσιμο 
υφέρπει η λύση του ιδιωτικού δράματος.

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η λογοτεχνία, θα γράψει ένας μεγάλος μελετητής, είναι 
μια μορφή αλληλεγγύης36 προς τη ζωή της πολιτείας. Είναι 
όμως και ένας μεγάλος καθρέφτης37 στον οποίο, όπως είδαμε, 
μπορεί να αποτυπωθούν συμβάντα και ανθρώπινες ιστορίες 
ικανές μέσα σε λίγες σελίδες να δώσουν το βάθος και το 
περιεχόμενο πολλών δεκαετιών ιστορικής πορείας. Η εικόνα 
της πιερικής γης και των προσώπων που είτε  ως πρωταγωνιστές 
είτε ως δευτεραγωνιστές  έπαιξαν ένα ρόλο στην περιγραφή της 
μπορεί τώρα να ιδωθεί καθαρότερα. Τα λογοτεχνικά κείμενα, 
σύμφωνα με τα  εργαλεία που προτάξαμε, επιβεβαιώνουν την 

36 Η φράση ανήκει στο βιβλίο Θεωρία Λογοτεχνίας των Wellek και Warren και 
παρατίθεται στο βιβλίο του Γ. Π. Σαββίδη, ό. π. σημ. 10 , σ. 
37 Η παράδοση του ρεαλιστικού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα αντιλαμβάνεται 
τη λογοτεχνία ως καθρέφτη της κοινωνικής ζωής (Φλωμπέρ). Τα προβλήματα 
δημιουργούνται από τη στιγμή που η λογοτεχνία ως μέρος του εποικοδομήματος 
μιας κοινωνίας αρχίζει να θεωρείται αντανάκλαση των  γεγονότων  που συντελούνται 
στην οικονομική βάση. Για το ζήτημα αυτό βλ. Αντώνη Κάλφα, «Η διαλεκτική σχέση 
βάσης—εποικοδομήματος και το παράδειγμα της λογοτεχνίας», Φιλολογικά 9-10 
(1985), σσ. 205-221, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
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εικόνα—πολιτική, γεωγραφική, ατομική και συλλογική—του 
πολιτισμικού προσώπου της Πιερίας38. Δεν αντιμετωπίζουν 
προκατειλημμένα39 τον τόπο και τους ανθρώπους του. Ίσα 
ίσα η ξένη ματιά επιβεβαιώνει την αρχική μας παρατήρηση. 
Αντικρύζει αντικειμενικά (αυτό δεν σημαίνει άκριτα) το τοπίο 
και την πόλη, τα πρόσωπα και τις κοινωνικές παραμέτρους με 
σεβασμό και δημιουργική εντιμότητα. Η λογοτεχνία, αψευδής 
μάρτυρας κάθε  σύνθετης πραγματικότητας, δίνει την ευκαιρία 
μέσω της άλλης ματιάς να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία μας 
ή να προβληματιστούμε γύρω από υπαρκτά αδιέξοδα—
ατομικά και συλλογικά. Παράλληλα, η εξέταση της εικόνας 
αποτύπωσε, μέσω των προσώπων και των ηρώων,  πτυχές όχι 

38 Για τη σχέση του πολιτισμού με τα άτομα και την κοινωνία και για σχετικές 
εννοιολογικές διευκρινίσεις βλ. το βιβλίο της Κοινωνιολογίας για την γ΄ τάξη του 
Λυκείου (Κοινωνιολογία, ΥΠΕΠΘ /Π.Ι., ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998, σσ. 132-133): «Ο 
πολιτισμός για τη σύγχρονη αντίληψη δεν είναι απλώς το άθροισμα των νοητικών 
συστημάτων που συγκροτούν μια κοινωνία δεν είναι δηλαδή «η στείρα απαρίθμηση 
των επιμέρους κατακτήσεων της κοινωνίας στους ποικίλους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας (γνώσεις, ιδέες, συμπεριφορές, επιστήμες, τέχνες). Αντίθετα, ο 
πολιτισμός συνιστά ένα συμπυκνωμένο πλαίσιο αναφοράς από το οποίο αντλεί 
τα σχήματα σκέψης και αντίληψης ο κάθε άνθρωπος, αλλά και που κατευθύνει τις 
πρακτικές του τελευταίου. Μέσα του υπάρχουν, σε συμπυκνωμένη μορφή, όλα όσα 
αμέτρητες γενιές ανθρώπων κατάκτησαν με τη νόηση. Η γλώσσα, οι γνώσεις, ο 
τρόπος ζωής και συμπεριφοράς, η αισθητική, η αντίληψη, η νοοτροπία είναι ορισμένες 
εκφάνσεις του πολιτισμού που δείχνουν πως ο τελευταίος προϋπάρχει του επιμέρους 
ατόμου. [...] Επομένως, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο πολιτισμός ενισχύει την 
κοινωνική συνοχή, προσφέροντας στα πρόσωπα έναν κοινό τρόπο αντίληψης της 
κοινωνίας και της θέσης τους μέσα στην τελευταία».
39 Προκαταλήψεις ονομάζει η κοινωνιολογία τις εικόνες και τις αξιολογήσεις οι οποίες 
δεν επαληθεύονται στην καθημερινή πρακτική αλλά προδιαθέτουν τα μέλη μιας 
κοινωνικής ομάδας σε θετικές ή αρνητικές στάσεις απέναντι σε άλλες ομάδες και στα 
μέλη αυτών των ομάδων. Οι αρνητικές προκαταλήψεις προδιαθέτουν τους ανθρώπους 
να προβαίνουν σε αρνητικές κρίσεις και αξιολογήσεις σε βάρος συγκεκριμένων 
ατόμων, κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών κατηγοριών. Βασίζονται σε προϊδεάσεις, 
δηλαδή, σε προκατασκευασμένες ιδέες και κρίσεις. [...] Τα προκατειλημμένα άτομα 
[...] έχουν μια προσχηματισμένη γνώμη, αρνητική και δογματική για μιαν ομάδα 
και αντιμετωπίζουν τα μέλη της επιφυλακτικά και εχθρικά» (ό. π. σημ. 38, 289 κ.ε.).
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μόνο της πιερικής πραγματικότητας αλλά και καθολικότερες 
μορφές του ελλαδικού και—γιατί όχι—και του οικουμενικού 
ανθρώπου. Αυτό μαρτυρούν οι περιπέτειες των ηρώων: από 
τη μικρασιατική καταστροφή και τις προσπάθειες του Νικόλα 
Καζάκογλου περνώντας μέσα από το μεταπολεμικό τοπίο της 
ανάπτυξης, του υπαρξιακού αδιέξοδου, του άναρχου τουρισμού  
και διασχίζοντας  την ανθρώπινη μοναξιά καταλήγουμε στην 
αναζήτηση καλύτερης ζωής και το ρεύμα των παλινοστούντων. 
Με μια ωστόσο βασική προϋπόθεση: η λογοτεχνία  πρέπει να 
είναι άξια λόγου. Για να το επιτύχει αυτό οφείλει σύμφωνα με 
τη Σαπφώ να  λάβει τη χάρη των ρόδων της Πιερίας. Αλλιώτικα 
θα παραμείνει έξω από των ιδεών την πόλη, άδοξη, ανώνυμη και 
αφανής.



«Ευτυχισμένος που έκανα το ταξίδι του Οδυσσέα»

Δημήτρης Καμαριάδης
Πρ. Προϊστάμενος Δημοσίων σχέσεων Ενεργειακού Κέντρου 

Δ. Μακεδονίας

Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση: «Τι αποκόμισες από 
τη θητεία στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση;»

Είχα την ευλογία να ζήσω στην πρώτη γραμμή τα πρώτα 
οχτώ χρόνια του νεοσύστατου τότε θεσμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά, χωρίς καν 
νομικό πλαίσιο λειτουργίας, με Λαιστρυγόνες, Κύκλωπες 
και Σειρήνες. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί και μια σειρά 
από χιλιάδες άλλα προβλήματα. Παρ΄όλα αυτά, εκ των 
υστέρων αξιολογώντας το ταξίδι θα το χαρακτήριζα μαγικό, 
μυθιστορηματικό, κινηματογραφικό, έως και παραμυθένιο.

Τύχη αγαθή εκείνη την περίοδο να ανταμώσουν πολλές 
και σημαντικές προσωπικότητες, με επιστημονική κατάρτιση, 
ιδεολογική συγκρότηση, εργασιακή εμπειρία και κοινωνική 
καταξίωση. Ενεργοποιήθηκαν άνθρωποι από όλους τους 
πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους  σε όλους τους θεσμούς 
και τους φορείς του νομού μας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί 
τεράστιο άλμα ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Σ΄ αυτό το «πλούσιο» κλίμα που είχε διαμορφωθεί έλαβε 
χώρα και ο ευτυχής συγχρονισμός της ίδρυσης του Ινστιτούτου 
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Βιβλίου και Ανάγνωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
το Δήμο Κοζάνης με Διευθυντή το Βασίλη Καραγιάννη, ήδη 
τότε Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Κοζάνης και εκδότη της 
Παρέμβασης.

Η συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με 
Νομάρχη τον Πασχάλη Μητλιάγκα, ο οποίος παρείχε 
δαψιλώς την εύνοιά του στα γράμματα (όπως έγραψε κάποιος  
λόγιος  συνεργάτης της Παρέμβασης) είχε ως αποτέλεσμα τη 
μεγαλύτερη και μοναδική στη χώρα εκδοτική έκρηξη εκ μέρους 
των θεσμών.

Εκδόθηκαν 120 τίτλοι ντόπιων λογοτεχνών, χρηματοδο-
τούμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποκλειστικά και 
μόνο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Εκδόσεις άλλοτε 
με τη συνεργασία του ΙΝΒΑ και άλλες με την Παρέμβαση, με 
το υψηλό κύρος του θεσμού και του περιοδικού στο χώρο του 
βιβλίου. Όποιος συμπολίτης προσκόμισε εκείνη την περίοδο 
έργο, εκδόθηκε. Δεν υπήρξε κανείς αποκλεισμός. Παρότι 
διατυπώθηκαν κάποιες προτάσεις για σύσταση επιτροπής 
αξιολόγησης των έργων, απορρίφθηκαν.

Μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκίμια, ποίηση, βιογραφίες, 
ιστορία, λαογραφία, έρευνες, μελέτες, πρακτικά συνεδρίων, 
ένας τεράστιος συγγραφικός πλούτος εκδόθηκε και έγινε κτήμα 
των πολιτών και των βιβλιοθηκών του νομού. Ίσως στο μέλλον 
κάποιος φιλόλογος ή ακόμη και κάποιος με μεράκι και διάθεση 
θα πρέπει να ασχοληθεί, να ερευνήσει, να μελετήσει και να 
καταγράψει αυτό το σπουδαίο έργο. Ακόμη χρήσιμο θα ήταν να 
συντάξει κανείς έναν κατάλογο των προαναφερθέντων εκδόσεων 
μαζί με τις ελάχιστες κατοπινές εκδόσεις που ακολούθησαν των 
θεσμών του νομού.

Ας με συγχωρήσουν οι δημιουργοί που δε θα αναφερθώ και 
δε θα μνημονεύσω όλα τα έργα για λόγους οικονομίας. Θα μου 
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επιτρέψετε μόνο μία σύντομη αναφορά σε κάποια έργα που τα 
θεωρώ ορόσημα:

Θα ξεκινήσω από τους παρόντες: Μάκης Καραγιάννης, 
(το πρώτο του βιβλίο που εκδόθηκε από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης έφερε τον τίτλο «Η αισθητική της 
ιθαγένειας»), Αντώνης Κάλφας, Μιχάλης Πιτένης, Βασίλης 
Καραγιάννης. Μία από τις πολύ σπουδαίες  ακόμη εκδόσεις ήταν 
τα πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου για τους σεισμούς.

Μία σημαντική μελέτη και βιογραφία για τη ζωή και το 
έργο του Βλατσιώτη Νικόλαου Δούμπα, του Μαικήνα των 
τεχνών, από τον καθηγητή ιατρικής του ΑΠΘ Ιωάννη Τζαφέτα, 
βασισμένο στην έρευνα της Ελβίρας  Κόνεκνη. Ένα βιβλίο που 
αποτέλεσε τη βάση για ένα ντοκιμαντέρ που υλοποιεί αυτό το 
διάστημα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και γυρίσματα του 
γίνονται τώρα στη Βιέννη.

Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι του Μακαριστού Διονύσιου 
Ψαριανού Μητροπολίτη Κοζάνης. Η παρουσίαση του έργου 
έγινε στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ από τον Γρηγόριο Στάθη, 
καθηγητή Βυζαντινής Υμνολογίας και προλόγισε ο Μακαριστός 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος.

Ένα λεύκωμα για την Ιερά Μονή Μικροκάστρου που 
συνέβαλε τα μέγιστα στον εκκλησιαστικό και μοναστηριακό 
τουρισμό της περιοχής.

Ένας ιστορικός τόμος για την Ιερά Μητρόπολη Πελαγονίας 
που συνέγραψε ο Πανωσιολογιότατος Γέροντας Νικηφόρος 
Μανάδης, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, 
Πρεσπών και Εορδαίας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοσμά 
του Αιτωλού στην Άρδασσα Εορδαίας. 

Τέλος, το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου έργο: Η ιστορία 
του Νομού Κοζάνης και Γρεβενών, καθότι αποτελούσαν ένα 
ενιαίο νομό μέχρι το 1963. Η έκδοση του έργου ξεκίνησε το 
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2000 και ολοκληρώθηκε με το πέρας της οχταετούς θητείας το 
2002. Με τη συγγραφή της ιστορίας ασχολήθηκαν 65 καθηγητές 
πανεπιστημίου από όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια της χώρας 
υπό το συντονισμό ενός φωτεινού συμπολίτη μας και φωτεινού 
πατριώτη, του αείμνηστου Νικόλαου Καλογερόπουλου και τη 
συνεπικουρία του Ιωάννη Χασιώτη, καθηγητή Ιστορίας του 
ΑΠΘ.

Η ιδέα της καταγραφής της ιστορίας του Νομού ήταν δική 
μου. O Πασχάλης Μητλιάγκας τη στήριξε κι έτσι προέκυψε 
πέραν του ανωτέρω και ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «1900-2000: ο 
Νομός Κοζάνης στον αιώνα που πέρασε», το οποίο υλοποίησε 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τον εορτασμό της νέας τότε 
χιλιετηρίδας. 

Δυστυχώς, το τεράστιο αυτό έργο της συγγραφής και 
έκδοσης της τοπικής ιστορίας δεν έτυχε μίας αντάξιας προβολής 
και αξιοποίησης στην πορεία. Είχαμε δε υποβάλει και μία 
πρόταση να εκδοθεί μία επιτομή του έργου σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διανέμεται στα σχολεία 
της περιοχής και να αφιερώνονται κάποιες ώρες διδασκαλίας, 
ώστε τα παιδιά μας να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, η 
οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εισακούσθηκε.

Οι εκδόσεις των βιβλίων σε συνδυασμό με το τεράστιο έργο 
που έγινε σε όλους τους τομείς εκείνη την περίοδο και σε όλο το 
εύρος του νομού κατέστησαν την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κοζάνης την πιο διακριτή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στη 
Χώρα. 

Αρχίζοντας αυτή την ομιλία χρησιμοποίησα τον πρώτο 
στίχο του Σεφέρη από το ποίημα «Πάνω σ’ ένα ξένο στίχο». 
Ο στίχος είναι παραλλαγή του πρώτου στίχου ενός σονέτου 
του Γάλλου ποιητή Ζοακίμ Ντυ Μπελαί με τίτλο «Το ωραίο 
ταξίδι», όπου γράφει: «Ευτυχισμένος όποιος σαν τον Οδυσσέα 
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έκανε ένα ωραίο ταξίδι».
Ας ανατρέξει όποιος επιθυμεί στην ανάλυση του ποιήματος 

του Σεφέρη για να βρει όλα εκείνα που έκαναν και το δικό 
μας ταξίδι μέσα την οχταετία στο θεσμό της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ωραίο!



«Μικρή βόλτα στη βόλτα με τον ζωγράφο Κώστα 
Ντιό»

Β. Π. Καραγιάννης
Εκδότης Περιοδικού Παρέμβαση-Συγγραφέας

Αυτήν την πόλη την περπατώ νυχθημερόν στο κέντρο 
της πάντα εδώ και σαράντα χρόνια... Ο πεζόδρομος με τις 
πικροκαστανιές, είναι οι ράγες του καθημερινού μου πηγαινέλα 
ζωής. Έχω γίνει ένα με το χρώμα της, τη μυρωδιά της, τις 
ανθρώπινες ισορροπίες κι ανισορροπίες των πραγμάτων της.

Νιώθω μέρος μιας εικόνας, ενός πίνακα, που με τον χρόνο 
σχημάτισε η πρόνοια του καιρού, η φύση αλλά κι αυτό που λεν 
πρόνοια του θεού, που μας έβαλε σ’ αυτόν τον ασήμαντο ρόλο, 
όπου, όμως, όλες οι μικρές υπάρξεις σχηματίζουμε το παζλ μιας 
πόλης που κινείται.

Σ’ αυτή τη ζωή και κίνηση διακρίνονται κάποιοι οι οποίοι  
χωρίς να φωνασκούν και να συμφύρονται με τον κονιορτό 
της, εν τούτοις περπατούν και φέρουν μαζί τους την αύρα 
της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας που τους 
περιβάλλει. Ένας απ’ αυτούς είναι ο ζωγράφος κυρίως, κύριος 
Κώστας Ντιός, που ζει το κέντρο της, αλλά και το επίκεντρο 
μιας πόλης που μας χαλαρώνει σε μια αγκαλιά, αλλά και φορές 
σαν μέγγενη μας σφίγγει.

Τον Κώστα Ντιό γνωριμία πολυετής, τον ζω πολλαπλώς 
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σ’ αυτήν την πόλη. Στους δρόμους, τα καφέ, στις έντυπες 
προσπάθειες στις ατομικές και συλλογικές συνυπάρξεις λόγου 
και τέχνης. Στο κελί μου επί της Χ. Μούκα 1 γεμάτο με τις 
εικαστικές,  ποιητικές συνθέσεις, τα πρόσωπα του ποιητικού και 
λογοτεχνικού του λόγου διακοσμούν το πνευματικό μας άλλοτε 
και τώρα. Η άτακτη έκθεση πορτραίτων κι άλλων συνθέσεων  
του Κώστα Ντιό περισσότερα από 40 έργα σ’ ένα μικρό 
εντελώς χώρο του ενός δωματίου, συνθέτουν μια  ενότητα που 
θα μπορούσαμε να ονομάσουμε η «Εικαστική Παρέμβαση του  
Κώστα Ντιό στη λογοτεχνία». Αυτός ο κόσμος κι διάκοσμος  
έχουν γίνει δέρμα μου. Μαζί με τη μουσική, η πέτσα μια 
διαρκούς παρακαταθήκης τρυφερότητας κι αγάπης δηλαδή.

Ο ζωγράφος γυρίζει στην πόλη και γράφει γι΄ αυτήν επί 
πανοίς ή εις πανί. Πολίτης μιας καθημερινότητας, που τη βιώνει 
ένδον επί το πλείστον, σημειώνει υπαρκτές η ανύπαρκτες πτυχές 
ζωής.

Υπάρχει στην πόλη με τους δικούς του όρους. Δηλαδή τη 
σχεδιάζει στα γρήγορα χαρτιά των φευγαλέων ενσταντανέ, 
στη συνέχεια τα μεταφέρει στα δοκιμαστήρια του τρόπου του, 
τέλος μετά από δοκιμασία τα αποτυπώνει στα πανιά του, που 
περιμένουν να φουσκώσουν με τον αέρα των χρωμάτων, να 
ανοιχτούν στον κόσμο των οραμάτων του, που είναι της τέχνης 
του τα φαρμάκια και οι φαρμακείες.

Ματαιότητες ίσως που απαιτούν συνδιαλλαγή της σκέψης με 
την ύλη, αλλά και της πραγματικότητας με το φαντασιακό που 
συνοδεύεται με του Γέιτς το συντριπτικό στίχο βαλμένο στου 
Πλάτωνα το στόμα: «Και τι μ’ αυτό και τι μ’ αυτό». Ποιητικός 
αφορισμός που προσγειώνει το δημιουργό στα ανθρώπινα κιλά 
του, καθώς η ζωή κυλάει, μέρα τη μέρα στην κατηφόρα της.

Παρατηρώ το ζωγράφο-ποιητή στην πόλη. Ένας συνηθι-
σμένος άνθρωπος χωρίς καμιά εξεζητημένη ιδιότητα πάνω 
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του. Άνθρωπος χωρίς ιδιότητες, εξωτερικά τουλάχιστον. Όμως 
εν επιγνώσει ή και ασυνείδητα θραύσματα της εικαστικής 
του αφήγησης με όρους ρεαλισμού σε ένα υπερρεαλιστικό  
περιβάλλον κατακάθονται σαν υλικό καλλιτεχνικό ίζημα στις 
κυψελίδες του είναι του, διαρκής παρακαταθήκη τρυφερότητας 
και ερεθισμάτων δημιουργίας.

Προβάλλουν με τη σειρά τους στην ώρα τους και 
χρωματίζουν την τελάρο-σκηνή του θεάτρου του, ανθρώπινα 
τοπία που θαμπώνουν τη ματιά στο τελικό κοίταγμα με την 
ολοκλήρωση της διαπάλης της ζωγραφικής του να συλλάβει το 
ψυχικά αδιαμόρφωτο και να το δώσει υπόσταση στον κόσμο 
της τέχνης.

Γιατί ο Κώστας Ντιός του Νικολάου είναι ένας πεζο-
ζωγράφος ποιητής στην πόλη, τον τόπο, τη χώρα. Οι πίνακές 
του, που έχουν θέμα αστικά τοπία -στην ένδον περιήγησή του- 
ή μήπως και περιδίνησή του, περιγράφουν αυτήν τα σοκάκια, 
τις απλωσιές, τις ανοιχτές πλατείες, που συνυπάρχουν όλες οι 
μοναξιές ντυμένες με το σώμα της όποιας νοσταλγίας, έρημες 
και μόνες. Με την τέχνη να σε σφίγγει στο γήινο το σώμα ή 
να σε τινάζει με μια κλωτσιά στον υπερβατικό. Τότε χάνεσαι 
σε αναζητήσεις στροβιλίζουσες που σε απομακρύνουν από το 
τοπίο και σε αφομοιώνουν, σε χωνεύουν σε μια άλλη αισθητική 
διάσταση, από την οποία δε βγαίνεις αλώβητος ψυχικά, μη πω 
και σωματικά.

Κάποια τοπία ανθρώπινα κυρίως σε πονούν στην βιαιότητα 
τους και μόνον η ωραιότητα της όλης σύνθεσης κι εκτέλεσης τα 
κάνει ανεκτά στο ανθρώπινο μάτι και την ψυχή.

Αλλά αυτό είναι η τέχνη του Κώστα Ντιό η οποία μας κάνει 
να νιώθουμε ωραία που τον γνωρίζουμε και τον ζούμε και σαν 
άνθρωπο είτε στα έργα του ή στην καθημερινότητά μας εντός 
πόλεως. 



«Θεσσαλονίκης Χαλκεία και Χαλκεύματα»

Λένα Καλαϊτζή-Οφλίδη & Σίμος Οφλίδης
Συγγραφείς 

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ 
το βιβλίο μας «Θεσσαλονίκης χαλκεία και χαλκεύματα». Είναι 
ένας αναστοχαστικός περίπατος των συγγραφέων στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, στην πάνω πλατεία Αριστοτέλους και 
στην γειτονιά της Παναγίας των Χαλκέων, εκεί δηλαδή όπου 
κτυπάει από πάντα η καρδιά της πόλης και συναντιέται το 
μακρινό χτες της με το σήμερα. Ιστορίες παρωχημένες και 
σύγχρονες, αληθινές ή επινοημένες, συναντιούνται απλά, αλλού 
συγκρούονται, εκπλήσσουν η μια την άλλη, διασταυρώνουν ξίφη, 
ξύνουν παλιές πληγές, προσεύχονται μαζί για το κοινό μέλλον.

Ήρωες μας είναι πραγματικά ιστορικά πρόσωπα και άγνωστοι 
συνηθισμένοι άνθρωποι που ζουν στην καθημερινότητα 
της πόλης. Ενίοτε συναντιούνται μεταξύ τους μέσα από μια  
ηθελημένη κατάργηση του αφηγηματικού χρόνου. Το 
πραγματικό συμπλέκεται με το φανταστικό και η ιστορία με τη 
μυθοπλασία. Σε όλα αυτά βάζει το χεράκι της και η βιωματική 
εμπειρία. Είμαστε και οι δύο γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικείς.  
Ο κάθε συγγραφέας αισθάνεται την ανάγκη να μοιραστεί με 
τους αναγνώστες του τις εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις αγωνίες 
του. Πιστεύουμε πως με το βιβλίο αυτό θα πάρουμε από το χέρι 
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τους αναγνώστες μας, θα του δώσουμε το εισητήριο για έναν 
περίπατο στις ανεξερεύνητες για τους πιο πολλούς διαδρομές 
μιας τόσο γνωστής και άγνωστης ταυτόχρονα πόλης. 

Στο βιβλίο επιχειρούμε μια κατάργηση των ορίων του 
χρόνου. Είναι μια αφηγηματική πρόταση κατά την οποία το 
χθες, ιστορικά διερευνημένο στην κάθε του λεπτομέρεια, 
εισέρχεται με άνεση στο βιωματικό τώρα. Νομίζουμε πως ο 
συγγραφέας είναι μαχητής, δεν είναι φωτογράφος εικόνων και 
δράσεων. Έχει χρέος να παίρνει θέση απέναντι στα προβλήματα 
της εποχής του χωρίς να υπολογίζει αναγνωστικό κόστος, 
χωρίς να χειραγωγεί και χωρίς να χειραγωγείται. Η τέχνη της 
γραφής υπακούει μόνο στην αλήθεια, έστω και υποκειμενική. 



«Λόγος περί των μαχαλάδων ευαισθησίας» ή
«Γραφές και η προσωπικότητα ενός τόπου»

Αντώνης Ν. Παπαβασιλείου
Συγγραφέας-Εκδότης «Χρονικών Δυτικής Μακεδονίας»

Ο Κώστας Λαχάς είχε το κέφι, το εσωτερικό και την 
αναλογούσα λάμψη να μιλήσει για τον τόπο ως «μήτρα ζωής». 
Χωρίς να φοβάται να χαρακτηριστεί «επαρχιακός, περιφερειακός 
κ.ο.κ.», κατάφερνε γλεντώντας τις λέξεις και τις λοξές νοσταλγίες 
της προσωπικότητας του τόπου να μοιράζει αφειδώλευτα 
μυστικά και κοχύλια από σπάνιες αμμουδιές της λογοτεχνίας. 
Και τι άλλο είναι η λογοτεχνία παρά μια πετυχημένη (με ΑΦΜ 
και ΦΠΑ) επιχείρηση μεταποίησης της ζωής σε λέξεις. Για να 
τα απολαύσουμε όλα αυτά και όχι βέβαια να τα εγκιβωτίσουμε 
αγρίως σε κάποια μελλοντική (και απαραίτητη) βιβλιογραφία.

Ο νους μου, πρωτίστως και με τα χίλια, πάει στον 
Παπαδιαμάντη και τον Μωραϊτίδη, που πήραν, έλαβαν, άρπαξαν 
έναν ελάχιστο της γης κλήρο, ένα νησίδιο και τον κέντησαν 
με πρόσωπα, διηγήσεις, όνειρα -κάνοντάς τον Οικουμένη. Η 
Σκιάθος ξάφνου μεταμορφώνεται μέσα από τις εφημεριδιακές 
στήλες των διηγημάτων τους σε παγκόσμιο χάρτη οντολογίας. 
Έναν άτλα universalis μαχαλάδων ευαισθησίας, που αφορά 
όλους μας και μας γητεύει. Μας θεραπεύει, καλύτερα.

Σκέφτομαι την Χαλκίδα και τον Βόρειο Ευβοϊκό του ΝΔΤ, 
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την Λευκοπηγή και την Κοζάνη του ΒΠΚ, την Φιλαδέλφεια 
του Morley για να μιλήσω για γραφές αγαπημένες. Εκεί στο 
συγκεκριμένο, το απτό, το πολύ πρακτικό μιας γωνιάς, ενός 
καφενέ, ενός παντοπωλείου, το γεγονός, η ανάμνηση, το έκτακτο 
συμβάν γίνονται τέχνη. Ξεπερνούν με επιδεξιότητα τα δίχτυα 
μιας καλοστημένης νοσταλγίας και ενός επιτήδειου λυρισμού 
και πιάνουν τα ανοικτά του ωκεανού, εκεί που θα πλεύσουμε 
εμείς, μαζί τους. Ποντοπόροι του Ναυτικού Ταμείου Απομάχων 
Ναυαγών.

Ναι, ο τόπος ως μήτρα και μάλιστα τυπογραφική. Μήπως 
σαν μια σκληρά εργαζομένη λινοτυπική μηχανή βγάζει συνέχεια, 
αλύπητα, μεθοδικά, στημένες αράδες ζωής, έκτυπες σε χαρτιά 
και σε φωνές και σε διηγήσεις. Τέτοια θέλουμε.

Κάποτε, συχνά δηλαδή, σε μυθιστορήματα σημειώνω 
τοπωνύμια. Τα βλέπω να ανάβουν στο χαρτί και φτιάχνω λίστα. 
Τα τραγουδώ μετά, τα σύρω ξανά στην επιφάνεια του τώρα· 
κάτι σαν μακρύ παραγάδι. Ονόματα, ονόματα, ονόματα. Να 
δούμε τι ψαριά θα κάνει.

Προσέξτε μια τέτοια λέξη τώρα: «Κουρουμπλιά». Πιο 
μέσα μαχαλάς ευαισθησίας δεν γίνεται. Απομονωμένο τοπίδιο 
γραφής, δηλαδή αφήγησης εκ μητρός, που έγινε λινοτυπική 
αράδα:

Εἴχαμε ἕνα χωράφι στὴν Κουρουμπλιά καὶ ψιλόβρεχε.
Μιὰ ὁμίχλη. Νύχτα σὰν νὰ ἦταν.
Τινάξαμε τὸ βαλάνι, κατέβηκα κάτω. Ξεκινούσαμε μακριά, ἀπὸ τὰ 
σκόρπια. Μὲ τὴ σειρά. Ἀνὰ ἕνα μέτρο, ἀνὰ δύο μέτρα.
Εἶχε μέρα, τέτοια σκοτεινιὰ ὅμως. Ὁ παπποῦς κοντός, ἄρχισε ἕνα 
νουμπέτι.
«Φίλοι μ’ καλωσορίσατε». Τὸ κανάρχιζε ἔτσι, μὲ τὴν παππούδικη 
τὴ φωνή, χαμηλά.
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«Μ’ ἔπιασε ἕνα αὐτὸ καὶ τοῦ ’πα».
Τέσσερις ὧρες νὰ φορτώσουμε τὸ βαλάνι στὴ Ροῦσα. (Μὲ δυὸ 
μαντήλια τὸ μπλάρ. Χαμηλὰ στὸ μέτωπο τό ’να. Τ’ ἄλλο τυλιγμένο 
γύρω). 
Ἀπὸ τὸ καλάθι στὸ τσουβάλι. Καὶ ξανά. Μὲ τὴ φούρκα, νὰ μὴ 
γυρίσει τὸ σαμάρι.

*

Αυτό είναι τόπος. Τρόπος, μπας και ζήσουμε.
Εργαστήρι, μήτρα, μυστήριο απαλό ή βίαιο. Και μας 

φανερώνει προσωπικότητες του χάρτη άγνωστες. Δηλαδή δικές 
μας όψεις, φανερά αδήλωτες στην εφορία (όπως πρέπει και είναι 
σωστό) του ανόρεχτου ρεαλισμού. 

Εκεί, με ξυλομπογιές και σπασμένες ξύστρες, ζωγραφίζουμε 
τους ορίζοντές μας, χάρτες του απρόβλεπτου, να παίζουν με τον 
χρόνο και τα παραπαίδια του.



«Μια Γαλάτεια που σπάει κοινωνικά πρότυπα»

Για το βιβλίο της Κατερίνας Λάκκα, «Μια κάποια 
Γαλάτεια», εκδόσεις ΕΣΤΙΑ

Μιχάλης Πιτένης
Συγγραφέας

Η αξιοποίηση ενός μύθου, ακόμα και αν αυτός έχει 
χρησιμοποιηθεί και σε προγενέστερα έργα, είναι μια συχνή 
και, σε πολλές περιπτώσεις, ασφαλής επιλογή στην λογοτεχνία. 
Είναι το θεμέλιο που πάνω του ο κάθε συγγραφέας θα υψώσει 
το δικό του οικοδόμημα, τα χαρακτηριστικά του οποίου, 
λογικά και φυσιολογικά, διαφέρουν και προσδιορίζονται από 
την λογοτεχνική σκεύη, την στόχευση και την ικανότητα στην 
γραφή και την ανάπτυξη ενός θέματος.     

Η Κατερίνα Λάκκα στην δική της πρώτη εκδοτική 
εμφάνιση με το μυθιστόρημα «Μια κάποια Γαλάτεια», από 
τις εκδόσεις ΕΣΤΙΑ, επιλέγει τον μύθο του Πυγμαλίωνα. Ένας 
μύθος ο οποίος αναφέρεται στον άντρα που θέλει να διαπλάσει 
τη γυναίκα σύμφωνα με τα δικά του πρότυπα και στην ουσία 
να γίνει ο δημιουργός της από την αρχή. Αυτή βέβαια είναι 
μια πρώτη ανάγνωση και, αν μείνουμε εκεί, θα αδικήσουμε 
σίγουρα το έργο της, καθώς εκείνο που προκύπτει, τελικά, 
είναι πως εδώ επιχειρείται από την συγγραφέα να μιλήσει όχι 
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μόνο για την προσπάθεια δημιουργίας της γυναίκας με βάση 
τα πρότυπα που ορίζουν οι άνδρες, αλλά για την γενικότερη, 
και πιο επικίνδυνη, προσπάθεια της δημιουργίας του σύγχρονου 
ανθρώπου. Ένα είδος ανθρώπου που θα πρέπει να σκέφτεται, να 
αισθάνεται, να επιθυμεί, να αποφασίζει και να ενεργεί με βάση 
τα πρότυπα που έχει διαμορφώσει και επιβάλλει στην αρχή η 
οικογένεια και έπειτα η κοινωνία στην οποία ζει. Πρότυπα που 
κάνουν τα όποια συνθήματα υπέρ της διαφορετικότητας να είναι 
κενά περιεχομένου ή απλώς «διαφημιστικά» πυροτεχνήματα, 
λάμψεις που τυφλώνουν και κρύβουν την αλήθεια πως τελικά το 
ζητούμενο είναι η ομοιομορφία, καθώς έτσι όλα μπορούν να 
ελέγχονται καλύτερα, χωρίς να διαταράσσεται η διαμορφωμένη 
και γενικά αποδεκτή κοινωνική νόρμα. 

Η συγγραφέας, μια νέα και διαρκώς εξελισσόμενη μέσω των 
σπουδών της φιλόλογος, στηρίζει το όλο εγχείρημα της σ’ ένα 
έξυπνο και απόλυτα λειτουργικό εφεύρημά της. Η Γαλάτεια που 
πρωταγωνιστεί εκφράζει το μισό του όλον, το οποίο συμπληρώνει 
η δίδυμη αδερφή της, η Θαλασσινή. Έτσι έχουμε δύο αδερφές 
σχεδόν πανομοιότυπες εξωτερικά, αλλά που εσωτερικά είναι η 
μέρα με την νύχτα. Δύο χαρακτήρες που κινούνται αντίθετα, 
χωρίς όμως ποτέ να συγκρούονται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται 
πάντα, πετυχαίνοντας μια αξιοθαύμαστη ισορροπία. Η Γαλάτεια 
υπομένει, η Θαλασσινή αντιδρά. Η πρώτη συμβιβάζεται με τις 
αποφάσεις των άλλων, η δεύτερη διεκδικεί το ρόλο της σύμφωνα 
με τα δικά της θέλω. Η μια οπισθοχωρεί, η άλλη επιτίθεται. 
Ένας ιδιότυπος δυϊσμός, μια εσωτερική πάλη ανάλογη με αυτή 
που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και εκείνοι που 
θεωρούνται επιτυχημένοι, μια πάλη καθημερινή ανάμεσα στο 
σωστό και το λάθος, ανάμεσα στα κοινωνικά ή επαγγελματικά 
πρέπει και τις πραγματικές προσωπικές επιθυμίες. 

Η ιστορία του βιβλίου εξελίσσεται μέσα από την πορεία μιας 
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φοβισμένης και ανασφαλούς Γαλάτειας και της ωσεί παρούσας 
Θαλασσινής που εμφανίζεται είτε μέσω νοερών συζητήσεων 
ή αναπολήσεων παλιότερων κοινών στιγμών, είτε μέσω των 
σημερινών μορφών επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, skype), 
για να της υποδείξει το λάθος, όπως εκείνη το βλέπει μέσα 
απ’ την δική της οπτική, να την μαλώσει ή να την ενθαρρύνει. 
Μια παρουσία απαραίτητη και επιθυμητή για την Γαλάτεια, 
παρόλο που μπροστά της αισθάνεται «…αιωνίως δεύτερη…», 
συναίσθημα που της καλλιέργησαν πρωτίστως οι ίδιοι οι γονείς 
της και που πασχίζει από παιδί να ξεπεράσει, αποδεικνύοντας με 
τα όσα θα ήθελε να πετύχει πως και εκείνη αξίζει τον έπαινο, τον 
καλό τους λόγο. Και τα πετυχαίνει παρόλα τα εμπόδια και τις 
αναποδιές που θα της τύχουν. Αυτή η εύθραυστη, συναισθηματική 
και ευάλωτη ύπαρξη που θα τραυματιστεί ψυχικά και σωματικά, 
που θα βιώσει ιδιαίτερα δύσκολες και επώδυνες καταστάσεις, 
θα καταφέρει να προχωρήσει, συνειδητοποιώντας πως δεν είναι 
απαραίτητο να αποδείξει τίποτα στους άλλους, αλλά μόνο στον 
ίδιο της τον εαυτό, πείθοντάς τον πως όσο διαφορετική κι αν 
φαίνεται, αλλά και είναι, όσο κι αν παρεκκλίνει από παγιωμένα 
κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές, είναι ένας άνθρωπος που 
θέλει και μπορεί να βαδίσει με τον δικό του ρυθμό, να χαράξει 
τον δικό του δρόμο.

Ξεκινώντας την ανάγνωση του βιβλίου, απ’ τις πρώτες κιόλας 
γραμμές, απόλαυσα μια μεστή, ώριμη και πλούσια γραφή. 
Μια γραφή διανθισμένη σε πολλά σημεία με μακροπερίοδες 
προτάσεις που δεν έχαναν σε κανένα σημείο την συνοχή και 
τον ρυθμό τους. Μια γραφή καλά δουλεμένη με όλα εκείνα 
τα στοιχεία που την κάνουν ενδιαφέρουσα και περιεκτική, με 
μικρές αλλά έντονες δόσεις αυτοσαρκασμού και χιούμορ. Ένα 
κείμενο, συνολικά, που θυμίζει την πορεία ενός κύματος που 
άλλοτε ανυψώνεται με δύναμη και άλλοτε καταβυθίζεται σιγά, 
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σιγά για να πάρει τις δικές του και να δώσει και στον αναγνώστη 
τις ανάσες του.

Εντυπωσιάστηκα, όμως, κυρίως από το θέμα του βιβλίου και 
τον τρόπο που το χειρίστηκε η Κατερίνα Λάκκα. Ένα θέμα που 
εύκολα μπορεί να παρεκκλίνει και να μετατραπεί σε κάτι μελό 
και επιφανειακό, παγίδα την οποία έντεχνα απέφυγε δίνοντας το 
απαραίτητο βάθος και την απαιτούμενη ανάλυση στην ιστορία 
της. Έτσι κατάφερε αυτός ο νέος άνθρωπος, με την φρέσκια 
αλλά δυνατή φωνή του να αναδείξει μέσα απ’ την «Γαλάτεια» 
πολλά από τα ψεγάδια της κοινωνίας μας, χωρίς  να ενδύεται 
τον ρόλο του άτεγκτου κριτή, αλλά αυτόν του πολίτη που 
προβληματίζεται και ζητά πειστικές απαντήσεις για όσα άσχημα 
συμβαίνουν.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω πως το βιβλίο «Μια 
κάποια Γαλάτεια» δεν ανήκει απλώς σ’ αυτό που ονομάζουμε 
«καλή λογοτεχνία», αλλά χάρη στο θέμα του και τον τρόπο που 
αυτό παρουσιάζεται είναι ένα έργο που απηχεί την εποχή μας 
κι αυτό χάρη σε μια συγγραφέα που τόλμησε να μιλήσει για το 
σήμερα, εκφράζοντας μια αλήθεια που αξίζει την προσοχή μας. 

    
          
  



Τάκης Λάππας – Φοίβος Δέλφης:
Οι περιγραφές του Παρνασσού από δύο 

Στερεοελλαδίτες λογοτέχνες του 20ου αιώνα

Σωτήρης Ραπτόπουλος
Αρχαιολόγος

Η κύρια θύρα εισόδου στην Πατριδολατρεία είναι η 
Πατριδογνωσία, μια λέξη που παλαιότερα, στην σχολική τάξη, 
υποδήλωνε την Ελληνική Γεωγραφία. Μέσα στις συνδηλώσεις 
του ονόματος βρίσκεται και η χαρά και περηφάνεια του να 
γνωρίζεις τον γενέθλιο τόπο σου, δεν επρόκειτο λοιπόν για μια 
στείρα, επιστημονίζουσα λέξη, αλλά για μια έννοια γεμάτη με 
ελπιδοφόρα μηνύματα που είχε σκοπό να δείξει στην κατεύθυνση 
ενός φιλόδοξου στόχου.

Η θύρα εισόδου, όμως, στην Πατριδογνωσία είναι η λατρεία 
της “ιδιαιτέρας” Πατρίδας, μιας μικρογραφίας της ευρύτερης 
χώρας, αυτή που απαντά κανείς στα μικράτα του, το εφαλτήριο 
της αγάπης του προς το σύνολο.

Ο Τάκης Λάππας και ο Φοίβος Δέλφης είναι δυο 
τέτοιες περιπτώσεις. Η αγάπη τους για τον Παρνασσό και 
την Παρνασσίδα υπήρξαν καθοριστικές για την μετέπειτα 
δημιουργία τους, καθόρισε τον τρόπο που προσέγγισαν 
λογοτεχνικά την ιστοριογεωγραφική ενότητα που ονομάζεται 
Ελλάδα, ξεκινώντας από την μικρογραφία της, το ίδιο τους το 
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λίκνο -που, όμως, ετύγχανε μια ένδοξη γωνιά της!

Τάκης Λάππας (1904-1995)

Ο Τάκης Λάππας γεννήθηκε στη Λιβαδειά. Φοίτησε στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και πολλοί 
λογοτέχνες και άνθρωποι των γραμμάτων της εποχής του. 
Ασχολήθηκε με την λογοτεχνία και την ιστορική συγγραφή,  
αλλά διέπρεψε στα είδη της επιφυλλίδας και του ταξιδιωτικού 
δοκίμιου. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1931, με δημοσιεύσεις 
ταξιδιωτικών κειμένων (στο περιοδικό «Εκδρομικά» -και 
στην εφημερίδα «Βραδυνή» ). Επιδόθηκε και στη συγγραφή 
ιστορικών μελετών, αλλά το έργο του στον Τύπο της εποχής 
ήταν εκείνο που του εξασφάλισε την δημοτικότητα και την 
αποδοχή, όπως είχε συμβεί με τους Σκιαθίτες Παπαδιαμάντη 
και Μωραϊτίδη (όσο άνιση κι αν είναι η σύγκριση) και με τον 
Μυκόνιο Σπυρίδωνα Παγανέλη, ο οποίος είχε μία εξίσου 
σημαντική παραγωγή στο Ταξιδιωτικό Δοκίμιο. Τιμήθηκε με 
πολλά βραβεία: το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1946), το 
βραβείο του ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη (1981), το 
πρώτο βραβείο του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών (1944), 
το βραβείο της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς (1967).1

Στο ταξιδιωτικό του “Στα ψηλώματα του Παρνασσού», 
έργο του 1937, της καλής εποχής, πριν το ξέσπασμα του Β’ 
Παγκόσμιου Πόλεμου, έχει την ευκαιρία να αποπληρώσει, με 
αγάπη και τραχύτητα, ένα χρέος στην “ιδιαίτερη” Πατρίδα του, 
την Ρούμελη, δια της αναφοράς του στο κέντρο και επίκεντρό 

1 Σταμέλος Δημήτρης, "Λάππας Τάκης", Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας 9. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. και χ.σ., "Λάππας Τάκης", Παγκόσμιο 
Βιογραφικό Λεξικό 5. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1986.(Πηγή: Αρχείο Ελλήνων 
Λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ.).
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της, το πνευματικό της σύμβολο, τον Παρνασσό.
Ξεκινά με την αναφορά στον Παρνασσό του Λόρδου 

Βύρωνα, με την πρώτη -εξ όσων γνωρίζω- απόδοσή της στα 
ελληνικά:

«Ώ σύ Παρνασσέ, που τώρα σε θωρώ μπροστά μου, όχι 
στο ξελόγιασμα μιας μπαλλάντας (...) μα μ’ όλη την πομπή του 
βουνίσιου μεγαλείου σου. Ο πιο ταπεινός λάτρης σου (...) με 
χαρά θα χαιρετάει τον αχό σου με τη λύρα του, μ’ όλο που στα 
ψηλώματά σου οι Μούσες δεν φτερουγίζουν πια»...

Ο Λάππας, ηθελημένα νομίζω -μα ίσως κι αθέλητα- εφαρμόζει 
στο πόνημά του όλες τις διδαχές του (λίγο παλαιότερού του) 
ποιητικού κινήματος του Παρνασσισμού: Οι περιγραφές της 
φύσης δεν είναι γλυκερές αλλά μεστές, το φυσικό περιβάλλον 
έχει ιστορική υπόσταση και αντιμετωπίζεται ως οντότητα 
ενιαία με το πνευματικό, γίνονται αναφορές στην Παράδοση 
και στους Μύθους, αποφεύγεται η “ωραιοποιημένη” ματιά στο 
περιβάλλον.

«Κ’ πάνω ο Καραθανάσης σκότωσε τους συντρόφους του: 
Τον Παπαϊωάννου, τον Κύρκο και τον Φαρμάκη, κι ύστερα 
αμνηστεύτηκε· μου λέει ο οδηγός μας, ο καλός Λεωνίδας (...)»

Οι αρχαίοι μύθοι βρίσκουν ταιριαστό περιβάλλον για ν’ 
αναπτυχθούν:

«Ξακολουθεί να στέκει δειλά στην αμπατή της σκηνής, 
ακουμπώντας και τα δύο του χέρια στην τρεις φορές ψηλότερη 
απ’ αυτόν γκλίτσα του, με την πατατούκα του ριγμένη μονόπλατα 
(...) “Κόπιασε μέσα γέρο-Ήφαιστε, να φιλέψουμε κανένα 
τσιγάρο’’ (...) “Λουκά με λένε· πώς μ’ είπες η αφεντιά σου ;’’»

«Αυτό λοιπόν το ρόλο έπαιξε στο ξακουστό “κατακλυσμό 
του Δευκαλίωνος” ο γερο-Παρνασσός! Από δω πάνω ξεκίνησε 
η καινούρια φύτρα της ανθρωπότητας».

Μα όχι μόνον οι αρχαίοι μύθοι, αντάμα κι οι νεότεροι:
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«Ο Κατεβατός θα κουμαντάρει»
«Ποιός είναι επιτέλους αυτός ο Κατεβατός;»
«Που να τον Ξέρει η αφεντιά σου» μου απαντάει ο οδηγός.
«Σαν μούχρωσε και βγήκε από την καταβόθρα το στοιχειό 

να πιή το γάλα  του, δεν το βρήκε. Τόσο πολύ θύμωσε, που πήγε 
και πίνηξε τα δυο παιδιά και έκοψε όλο το κοπάδι (...) Στης γης 
τ’ άπατα καταχωνιάζεται, μου λέει ο καλός μου οδηγητής (...)».

Έτσι, οι περιγραφές ακούγονται ειλικρινείς και μεταδίδουν 
τις αρχικές παραστάσεις του συγγραφέα:

«Τί όμορφα που φεύγει η νύχτα, κυνηγημένη από της ημέρας 
τα χρώματα! Πόσο σύνταχα ξυπνάνε τα βουνά, παίρνοντας την 
προτερινή τους χαρούμενη όψη!»

«Ο Γεροντόβραχος μας στέλνει ένα τόσο δροσερό αγεράκι! 
Πόσο όμορφα τ’ ακούμε να περνάει μέσα απ’ τα ελατίσια 
κλαριά, που σαν δυναμώνει τα κάνει να σιγοτρίξουν!».

«Τί φαντασμαγορία, όπως πηγαίνουνε τα σύννεφα σαλαγημένα 
απ’ τους αγέρες! Κυττάζω κατά τις Σιδηρόπορτες. Ολότελα 
χαμένες κι’ αυτές μέσα στους μαύρους συγνεφένιους όγκους».

Άραγε να εκπλήρωσε ο Λάππας το «καινούργιο του τάμα», 
να περιηγηθεί τον Παρνασσό και την επόμενη χρονιά, όπως μας 
λέει; Όπως και νάχει, μακροημέρευσε και θα ευτύχησε να τον 
χαρεί πολλές φορές ακόμη, με όλη τη δύναμη της καρδιάς του.

Φοίβος Δέλφης (1909 - 1988)

Λογοτεχνικό ψευδώνυμο του ποιητή Γιώργου Κανέλλου. 
Γεννήθηκε στους Δελφούς και σπούδασε Φιλολογία στο 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το οποίο εγκατέλειψε νωρίς, 
έχοντας τον πόθο και την αδημονία της πνευματικής παραγωγής.  

Υπήρξε μαθητής του αμερικανού θεατρικού συγγραφέα και 
ποιητή George Cram Cook, που είχε εγκατασταθεί την εποχή 
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εκείνη στους Δελφούς. Διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον 
Άγγελο Σικελιανό, ο οποίος επηρέασε και το έργο του. Γράφει 
τα πρώτα του ποιήματα στα 1925. Το 1929 αφήνει τη γενέτειρά 
του για την Αθήνα, όπου σπουδάζει στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Εκεί θα ζήσει ως το τέλος της 
ζωής του, με εξαίρεση τα δύο πρώτα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής, που είχε επιστρέψει στους Δελφούς.

Σ’ αυτόν ανήκει η σύλληψη της ιδέας ενός πρώιμου ανοικτού 
Πανεπιστημίου, του «Δελφικού Περιπατητικού Πανεπιστημίου», 
που περιόδευε στα χωριά του Παρνασσού και η λειτουργία ενός 
ορειβατικού συλλόγου.

Παρ’ όλο που μας είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε 
το αχανές του ποιητικό έργο –καθώς λείπουν τόσο η συνολική 
έκδοση όσο και η συνολική κριτική ματιά σε αυτό– μπορούμε 
να δούμε με ευκρίνεια τις ανησυχίες (αλλά και τις εμμονές του, 
που ήξερε να τις μπολιάζει ώστε να δίνουν ποιητικούς καρπούς) 
που σημάδεψαν την δημιουργία του απο τα πρώτα του βήματα 
έως την στιγμή που έκλεισε τα μάτια του.

Δημοσίευσε ποιητικές συλλογές, μελέτες, δοκίμια καθώς 
και μεταφράσεις ιταλικής ποίησης. Στην Ιταλία βραβεύτηκε 
επανειλημμένα για το έργο του.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Ειδύλλια», που δημοσιεύ-
τηκε το 1937, το ίδιο έτος με τα «Ψηλώματα του Παρνασσού» 
του Τάκη Λάππα, τον καθιερώνει ως έναν καθαρόαιμο λυρικό 
ποιητή. Η ποιητική του τέχνη εξελίσσεται συνεχώς, και από το 
ταξιδιωτικό του «Τραγούδι του Παρνασσού», με τις εικόνες 
της παιδικής ηλικίας και την προσωπογραφία των Δελφών του 
Μεσοπολέμου, και το αντικατοχικό του «Θλιμμένο Πάσχα», 
περνά στην προσωπική γλώσσα και την χαρακτηριστική γι’ 
αυτόν χειμαρρώδη έκφραση.

Βραβεύτηκε πολλές φορές, κυρίως στο εξωτερικό, και 
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τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου 
του2. 

Ο Παρνασσός είναι το αρχικό του έναυσμα :

«Πάνω στα πόδια σου γεννήθηκα Παρνασσέ
με τα σκιρτήματα τ’ αγριμιού
που σιγά σιγά ο χρόνος δαμάζει.
Φλέβα ατίθαση νερού που λευτερώνεται.
Δέθηκα με βαθιές ρίζες, με το τοπίο σου
(εικόνα του εαυτού μου που πόνεσε πολύ),
χαραγμένο με τις πληγές των αιώνων.
Κάτω απ’ το γλαυκό σου ουρανό
άνοιξε τ’ άνθος της ποίησης.
Ο πιο συγκλονιστικός τόπος με γέννησε.
Ηταν η εποχή των φιλάδελφων, της απλότητας.
Τότε που κοιμούμαστε κάτω στο πάτωμα όλοι μαζί
και τρώγαμε απο μια πήληνη γαβάθα.

Ανάμεσα στ’ αρχαία ερείπια
ακούγεται κάτι σα θρόϊσμα
απ’ τους άσπρους χιτώνες.

Πάνω στις ζεστές πέτρες
κάθησε ο οδοιπόρος,
στο δειλινό νάρκωμα.
Ησυχία κι ο αντίλαλος απ’ τις Φαιδριάδες.

2 Στα Αρχεία της ΑΣΚΣΑ φυλάσσεται υλικό σχετικό με τις βραβεύσεις του, εκδόσεις 
των έργων του, φωτογραφίες και προσωπικά κειμήλια. Το λογοτεχνικό του αρχείο 
φυλάσσεται στο ΕΛΙΑ. Βλ. και το αφιέρωμα του περιοδικού ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ, Το 
λυρικό χρυσάφι των χαμένων  καιρών, Άμφισσα 2004.
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Πάνω στις μουριές ο χαρούμενος χορός
απ’ τα σπουργίτια.
Πάνω σ’ ένα βραχάκι
το μακρόσυρτο σφύριγμα του μελισσουργού»

Η φυσιολατρεία είναι ανεπιτήδευτη, έχει ταυτότητα και δεν 
μένει έωλη:

«Αρχαϊκέ Απόλλωνα,
οικοδόμησέ μας με την τετράγωνη λογική.
Δώσε μας το διασκέλισμα των ορθών λόγων,
την υγεία των Διόσκουρων,
του κορμιού σου που ατενίζει με γαλήνη τα βάσανα.

Τρομερή ομορφιά είναι η ζωή.
Κι εσύ βαρύς, σκεφτικός.

Ο ωραιότερος όλων είναι ο θάνατος,
η τελευταία δύση του κόσμου.

Αρχαϊκέ Απόλλωνα,
οικοδόμησέ μας σαν τις πέτρες
του ναού σου».

...και αλλού:

«Άγρυπνο λιοντάρι ο πόθος μου πάνω στο βουνό
με τις μέλισσες τραγουδάει τον υμέναιο.
Φέγγει ένα φεγγάρι γύρω απ’ το κορμί
που γδύνεται για το βραδυνό συμπόσιο.
Βόγγει η τρικυμισμένη θάλασσα.
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Οι αναστεναγμοί της γεμίζουν τη νύχτα.
Στην πάλη δυό αγριμιών
φλογόβολης στιγμής ακούγεται η ανάσα.

Δώρο του ήλιου το τραγούδι σου
Φαέθωνα, στο λυπημένο μου χειμώνα.
Εισβολή της άνοιξης με τα χελιδόνια.
Αχ ο φτερωτός έρωτας σαϊτεψε την καρδιά.

Κοχλάζει μες στις φλέβες μου το αίμα
πύρινο ποτάμι που ξεχύλισε
και τρέχει, τρέχει, τρέχει.

Άγρυπνο λιοντάρι ο πόθος μου
πάνω στο βουνό με τις μέλισσες
τραγουδάει τον υμέναιο».

Ο λόγος του, πολλές φορές, γίνεται επιγραμματικός:

«Πάνω στα βράχια μπορείς ν’ ακούς τις κρωξιές των 
γυπαετών.

Στο φωτεινό πρόσωπο του Απόλλωνα
μπορείς να βλέπεις τις βαθιές σκιές,
την πονεμένη σκέψη να διαβάζεις.

Απ’ τον ήλιο θάρχονται κι απ’ την λαμπρότητα
οι πυκνές ομίχλες.
Όλα βαριά και σκοτεινά μέσα στο φώς!»

... και δεν παραλείπει να θίξει τα κακώς κείμενα:
«Μην ανεβείς για παραλήρημα καρδιά μου



ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

90

στον σκουριασμένο τρίποδα.
Οι χρησμοί απλώνουν τα πλοκάμια τους,
καραδοκούν με πανοπλίες θανάτου.
Οι μάσκες του χρυσού πληθαίνουν.
Οι ανασκαφές τέρατα και σημεία μας αποκαλύπτουν.
Γδάρτες θεοί κι αγύρτισσες Πυθίες.
Χωρίς έλεος και τύψη θα γίνουν
όλα τα εγκλήματα.
Οι πορφυρές ώρες άναψαν τραγούδια
στέλνουν σινιάλα γυρισμού».

Ο Φοίβος Δέλφης έχει «μια θάλασσα εκδομένων και 
ανέκδοτων στίχων», όπως λέει ο Περικλής Βούζας, και μας 
είναι δύσκολο και σήμερα να προσεγγίσουμε το σύνολο του 
έργου του· αλλά ο Παρνασσός του θυμίζει τον Παρνασσό του 
Σικελιανού, όπου τραγουδά “την καρδιά του Ανθρώπου”...



Οι συνεντεύξεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις 
παρακολουθήσετε στο κανάλι των Εκδόσεων «Παρέμβαση» στο 

youtube.

Εύα Αραμπατζή: https://youtu.be/31_p83Dw-zQ
Simba Narducci - Bαϊνά : https://youtu.be/SBW3DoGz880
Δημήτρης Βουχάρας: https://youtu.be/Yzy2twXwJ3w
Γιώργος Δελιόπουλος : https://youtu.be/hocsFMNBxCk
Μάνος Δραγώγιας : https://youtu.be/_Dv_0Fioa5E
Αντώνης Κάλφας : https://youtu.be/-fpeg4NEjro
Β. Π. Καραγιάννης : https://youtu.be/Ycw0kXWZmyQ 
Δήμητρα Καραγιάννη : https://youtu.be/TEFK1lrhfXU
Μάκης Καραγιάννης : https://youtu.be/DMT-aKKy9sg
Γιώργος Καραγιορδανίδης : https://youtu.be/8S0YvB7AYsI
Θανάσης Καρανάνος : https://youtu.be/Rd_HYPrAsTI
Κωνσταντίνος Κοτσίφκας : https://youtu.be/w4iuGcohavw
Κατερίνα Λάκκα : https://youtu.be/dWNLyaxQmVc
Κωνσταντίνα Μπαλιάμη : https://youtu.be/MAyEgkpDahk
Παναγιώτης Μπετσάκος : https://youtu.be/OOkPJXGj4TU
Ελευθερία Παπαδοπούλου : https://youtu.be/s8auquO9g5I
Δήμητρα Παπανικολάου : https://youtu.be/N_GJf5mkKuE
Ολυμπία Τσικαρδάνη : https://youtu.be/DskD_o9iBKE
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