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Aιώνιοι δεσμοί του Eλληνα με τη θάλασσα
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2-32 AΦIEPΩMA
 Tα ναυτικά του Kαρκαβίτσα. Aποτύπωσε το θαυμασμ του για το υγρ
στοιχείο στα «Λγια της
Πλώρης».
 Πέντε κοσμοπολίτες.
Oι Kωνσταντίνος N. Pάδος, Παύλος Nιρβάνας,
Aγγελος Tανάγρας, Παντελής Xορν και Θέμος
Ποταμιάνος.
 O καπετάνιος Δ.I. Aντωνίου. Oλιγογράφος ποιητής, οι στίχοι του είναι πολύτιμες αποστάξεις σαράντα ολκληρων χρνων.
 Γραφές των μακρινών
θαλασσών. H πολύχρονη
θητεία του Nίκου Kαββαδία στη θάλασσα στάθηκε
καταλυτικς παράγοντας
στην ποίησή του.
 Xαράκτες εικονογραφούν το «Πούσι».
 Mικρή πράσινη θάλασσα. O O. Eλύτης παραμένει
στη συνείδηση του κοινού
ως ο κατ’ εξοχήν ποιητής
του Aιγαίου.
 Mε τη ματιά του B. Λούλη. O συγγραφέας που έβλεπε χωρίς ψευδαισθήσεις
τον κσμο της θάλασσας.
 Θαλασσινή Aνθολογία.
Ποιοι συγγραφείς δεν θα έπρεπε να λείπουν απ μια
ανθολγηση γύρω απ τη
θάλασσα.
 Λογοτεχνία καταστρώματος. Eνας σύντομος περίπλους στο λογοτεχνικ έργο
νετερων συγγραφέων που
δούλεψαν ως ναυτικοί.
 Oι λογοτέχνες του Πειραιά. Tο λιμάνι και η θάλασσα αποτελούν την κύρια πηγή έμπνευσης και δημιουργίας στο έργο τους.
 Περιοδικά για τη θάλασσα. Mερικά απ τα έντυπα
που καταγράφουν κάθε
δραστηριτητα γύρω απ
το υγρ στοιχείο.
 «Nαυτική Eλλάς». Tο
μακροβιτερο περιοδικ.
 H αλμυρή μελάνη. Mέλβιλ, Kνραντ, Oυγκ και
Λντον, τα κορυφαία αναστήματα της θαλασσινής
λογοτεχνίας.

H ΘAΛAΣΣA είναι ταυτισμένη με τη μοίρα του Eλλη- κινδύνευε να χαθεί στους δαιδάλους της ελληνικής
να. Aδιάρρηκτη αλλά και τσο παλαιά η σχέση του με γραμματολογίας. Πσο μάλλον, αν ξανοιγταν στην
το υγρ στοιχείο, χάνεται στα θολά της προϊστορίας και παγκσμια και ακμη μακρύτερα, αν καταπιανταν
τον ακολουθεί απ ττε ως κληρονοκαι έμπλεκε στα ομηρικά έπη ή τη
μικ σύνδρομο. Πάλεψε με τη θάλασμυθολογία –θα καταποντιζταν.
Eπιμέλεια αφιερώματος:
σα, πλούτισε, τη δξασε αλλά και δοTο αφιέρωμα απλώς θίγει το θέK·ΣTHΣ ΛIONTHΣ
ξάστηκε μαζί της δίχως ποτέ αυτή η
μα. Περιορίζεται στα πρσωπα που
πάλη να χάσει τον επικ της χαρασυνδυάζουν τις δυο ιδιτητες: ναυκτήρα. H Eλλάδα, σύμφωνα με τον Oδυσσέα Eλύτη, μ- τικοί - ποιητές και επίσης, συνοπτικά, σε εκείνους τους
νο ποιητές και ναυτικούς καλούς μπορούσε να βγάζει. συγγραφείς που το θαλασσιν στοιχείο παίρνει κα(Iσως είναι και τα μνα στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν θολική διάσταση στο έργο τους. Oσο για τους ξένους,
έχει προδώσει). Πρκειται λοιπν για προνμιο το να μνο γεύση - επιλεκτικά κάποια αναγνωρισμένα ανασυνδυάζει κανείς και τα δυο: Nαυτικς - Ποιητής.
στήματα.
O ισχυρισμς πως ένα αφιέρωμα, πως αυτ των
Xωρίς φιλοδοξία το εικαστικ υλικ –ένα άλλο θέμα
«Eπτά Hμερών», μπορεί να συλλάβει συνολικά το θέ- πάλι ανεξάντλητο– έχει εδώ χαρακτήρα διακοσμητιμα, θα ήταν τουλάχιστον αφελής. Παρμοια αππειρα κού συνοδού.

Tα ναυτικά του Kαρκαβίτσα
Aποτύπωσε το θαυμασμ του για το υγρ στοιχείο στα «Λγια της Πλώρης»
Tης Aλίκης Παληοδήμου

O Kαρκαβίτσας με στολή στρατιωτικού γιατρού. Πιθανν το 1912.
Θαλασσινά διηγήματα
έγραψε ο Kαρκαβίτσας, μως με το Nαυτικ δεν είχε σχέση.
«Σταδιοδρμησε ως
μνιμος υγειονομικς
αξιωματικς του Στρατού». Ωστσο, στο διάστημα 1881-86, μεταξύ
της απολύσεώς του ως
εφέδρου και της νομιμοποιήσεώς του,
μπάρκαρε στο εμπορικ «Aθήναι». Aυτή η
θητεία και «Tα λγια
της πλώρης», τελικά
τον καθιέρωσαν και
τον έκαναν πιο γνωστ
ως συγγραφέα της θάλασσας (Φωτ. αρχείο
H.X. Παπαδημητρακπουλου).

Φιλολγου
O Aνδρέας Kαρκαβίτσας (Λεχαινά
Hλείας 1865 - Mαρούσι 1922) θεωρείται ένας απ τους σημαντικτερους ηθογράφους και απ τους πιο
αφοσιωμένους στο μήνυμα του ιδρυτή της Λαογραφίας, Nικολάου
Πολίτη. Aναγνωρίζοντας τη μεγάλη
σημασία της παράδοσης και του εθνικολαϊκού πολιτισμού έστρεψε
την προσοχή του στην αγροτική
ζωή του ελληνικού λαού, πάνω
στην οποία οικοδμησε ολκληρο
το έργο του. Tον είπαν ζωγράφο
της ελληνικής ζωής, επικ του πεζού λγου, πατριδολάτρη, θαλασσογράφο.
Aπ ολκληρο το πεζογραφικ
του έργο, εδώ θα ξεχωρίσουμε τα
λεγμενα «ναυτικά» ή «θαλασσινά» διηγήματα, τα συγκεντρωμένα
στη συλλογή «Λγια της Πλώρης»
(1899).
O συγγραφέας, αν και στεριανς,
αγάπησε τη θάλασσα απ μικρ παιδί. «Aπ μικρς την αγαπούσα τη
θάλασσα. Tα πρώτα μου βήματα, να
ειπείς, στο νερ τα έκαμα...», ομολογεί ταυτιζμενος προφανώς με
τον ήρωά του στο διήγημα «H θάλασσα». Aυτή, λοιπν, η αγάπη αλλά και ο θαυμασμς του για το υγρ
στοιχείο, τον έσπρωξε απ νωρίς
να ταξιδέψει εργαζμενος ως γιατρς στο εμπορικ ναυτικ, σε λες
τις ελληνικές θάλασσες.

Eξωφύλλο: Eλληνικ θαλασσιν τοπίο. (Φωτ.: Δ. Xαϊτάλης).

Bιωματική εμπειρία

Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

ΦIEPΩMA

Στα ταξίδια του αυτά γνώρισε απ
κοντά τον κσμο των απλοϊκών αν-
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θρώπων της θάλασσας, τους καημούς, τα πάθη, τις δοξασίες και τους
κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Aυτή η βιωματική εμπειρία λειτουργεί
ως πρώτη ύλη, η οποία στη συνέχεια
μορφοποιείται και λογοτεχνικά.
O συγγραφέας δεν έχει λγο να
δημιουργήσει μύθους, πρσωπα ή
καταστάσεις για να αναπαραστήσει
αντικειμενικά τον κσμο που βλέπει
γύρω του, τα προβλήματά του, τους
αγώνες του. Tα παίρνει σχεδν έτοιμα απ την ίδια την πραγματικτητα.
Φωτοσκιάζει το περίγραμμα των
πραγματικών ιστοριών σύμφωνα με
τα δικά του ιδεολογικά και αισθηματικά δεδομένα. Kι απ την άποψη αυτή, μπορούμε να πούμε, τι οι ήρωες
των διηγημάτων του ζουν και κινού-

νται παράλληλα προς τα πραγματικά
πρσωπα, γεγονς το οποίο κάνει τη
λογοτεχνία του αληθινή, ως αντικατοπτρισμς της πραγματικτητας.
Tο κυρίαρχο σκηνικ, το οποίο αποτελεί και στοιχείο εντητας των
διηγημάτων αυτών, είναι η θάλασσα.
Oλες οι ιστορίες εξελίσσονται μέσα,
πλάι ή αναφορικά με αυτήν.
H περιγραφή της αφενς αποτυπώνει την πολυμορφία της, τις εναλλαγές της, αφετέρου δημιουργεί
στον αναγνώστη την αίσθηση της εικνας. Eπειδή η παρουσίαση μιας τυπολογίας των εικνων της θάλασσας
στα «Λγια της Πλώρης» θα απαιτούσε πολύ περισστερο χώρο απ
τον διαθέσιμο εδώ, θα σταθούμε επιλεκτικά σε κάποιες απ’ αυτές που

Tο θρύλο της Γοργνας προσπαθεί να συλλάβει ο N. A. Xριστπουλος (1880-1967). Aπμαχος ναυπηγς, ζούσε αποτραβηγμένος στον πατρικ ταρσανά. Ως τα βαθιά
γεράματά του ζωγράφιζε πλεούμενα, γοργνες, ταρσανάδες και λιμάνια. Aταξίδευτος ναυπηγς, άκουγε για τρικυμίες, για χλιαρές νύχτες και για τη Γοργνα «πως
την εξιστορούσαν παλαιοί Kαπετανέοι». Tο μύθο της ζωντανεύει και στο διήγημά του η «Γοργνα», ο Kαρκαβίτσας. Eίναι η πεντάμορφη παρθένα που ρωτά: «Nαύτη,
καλεναύτη, ζη ο βασιλιάς Aλέξανδρος;» Kαι ο Kαρκαβίτσας θέλει, με τη φαντασμαγορία της γλώσσας, να δώσει με την αφήγησή του, αλληγορική διάσταση στο δοξασμένο παρελθν της χώρας του.

εμφανίζονται με μικρές παραλλαγές,
σταθερά επαναλαμβανμενες.

Mανιασμένη θάλασσα
H πιο συχνή είναι αυτή της γκρίζας και αγριεμένης. Mε τα σκούρα
χρώματα, σκεπασμένη απ την ομίχλη, με ρθια αφρισμένα κύματα, έτοιμα να καταποντίσουν τα διάσπαρτα καράβια και τους ανθρώπους των. «Γύρω τα ουρανοθέμελα ήταν κατάσκουρα· ο ήλιος άσπρος και
λερωμένος σαν άπλυτο καραβπανο,
στριφογύριζε γοργά, λες και βιαζτανε
να κρυφτεί στα κύματα», και συνεχίζει:
«H θάλασσα αφροκοπούσε απ’ άκρη σ’
άκρη και κυνηγούσαν το ένα το άλλο
τα κύματα και ψήλωναν και δέρνονταν
και βαρυγγομούσαν γκαστρωμένα το
χαμ. Δεν πίστευες πως ήταν νερ παρά θεριά ανήμερα. Λύκοι και λέοντες,
τίγρεις και ύαινες...» («H δικαιοσύνη
της θάλασσας»).
Παρμοιες εικνες έχουμε σ’ λα
σχεδν τα διηγήματα. Σπανίζει η εικνα της ήρεμης και γλυκιάς θάλασσας. Kι που περιγράφεται ως τέτοια, απλώς γίνεται για να εξυπηρετηθεί η προσωρινή εναλλαγή του
θαλασσινού τοπίου και για να προα-

ναγγελθούν αμέσως πάλι τα σημάδια νέας επερχμενης τρικυμίας.
Oπως για παράδειγμα, στο διήγημα
«H καπετάνισσα». Aπ την «ασημοστρωμένη» θάλασσα με τα θαλασσοπούλια να πετούν απ την πλώρη
μπουλούκια και να χάνονται στον ορίζοντα, αμέσως μας μεταφέρει
στην εικνα της «θυμωμένης» θάλασσας, της σκοτεινιασμένης. «Γύρω μας και στην Aνατολή έστεκε καταχνιά σκοταδερή, αέρινος Kαύκασος σα να μας είχε πείσμα...».
O Kαρκαβίτσας στα «Λγια της
Πλώρης», μας δίνει την εικνα λων
των καταστάσεων της θάλασσας·
της τρικυμισμένης, της γαλήνιας,
μας την παρουσιάζει μορφη, απωθητική, «φιλική» ή «εχθρική» προς
τον άνθρωπο, σε λες τις «γεωγραφίες» της πτε ως πέλαγο ανοικτ
ως λιμάνι, ως στεν πέρασμα, σε λες τις εποχές, χειμώνα με χιονιά
και αέρηδες, καλοκαίρι με τα μελτέμια και σε ώρες επίσης διαφορετικές, την αυγή, το δειλιν, τη νύχτα.
Kαι προφανώς αποτελούν το φντο
της ιστορίας των διηγημάτων του.
Eκείνο που γίνεται αισθητ στον
αναγνώστη των διηγημάτων αυτών
είναι η βαθιά σχέση του ανθρώπου

με τη θάλασσα. Σχέση διπλή παραγωγική δηλ. πρωτογενής, με την
έννοια τι αποτελεί το χώρο της επαγγελματικής
δραστηριτητας
του ναυτκοσμου, αλλά και μεταφυσική, με λο το μυθολογικ
φορτίο που αυτή «κουβαλάει» και
που είναι ριζωμένο στη συνείδηση
του ανθρώπου.
O ναυτικς, λοιπν, που δουλεύει
για το «καρβέλι» πρέπει να επιστρατεύσει λη τη γενναιτητα και την επιδεξιτητά του για να αντιπαρατεθεί στην παντοδυναμία του υγρού
στοιχείου.
H ζωή του είναι ένας διαρκής κάματος, αγώνας, κίνδυνος, που έρχεται αντιμέτωπος με την ίδια τη φύση. Kαι η θάλασσα είναι απ’ τα στοιχεία της φύσης που δεν δαμάζονται.
Eίναι παντοδύναμη γιατί είναι απέραντη, απρβλεπτη και δεν μπορεί ο
άνθρωπος να τη γνωρίσει ούτε στο
πλάτος, ούτε στο βάθος της. Pουφάει ανθρώπους, καταστρέφει, ξελογιάζει και μαγεύει, δημιουργεί δέος.

Eνάλιοι δαίμονες
O διφυής, αντιφατικς αυτς χαρακτήρας του υγρού στοιχείου της

θάλασσας, που απ’ τη μια είναι πηγή
ζωής και αθανασίας κι απ την άλλη
καταστροφική ανεξέλεγκτη δύναμη,
που προκαλεί το θάνατο, έχει μυθοποιηθεί απ το λα, που έχει δημιουργήσει το πάνθεο των εναλίων
δαιμνων.
O Kαρκαβίτσας, βαθύς γνώστης
της λαϊκής μυθολογίας, χρησιμοποιεί στα θαλασσινά του διηγήματα τα
μυθικά θαλάσσια ντα, που προσωποποιούν συμβολικά τις διφορούμενες ιδιτητες της θάλασσας και τη
σχέση του ανθρώπου με αυτήν. Tη
γοργνα, το κατ’ εξοχήν μυθικ ον
που συμβολίζει τη μεταφυσική διάσταση της θάλασσας μέσα απ το
διηνεκές παιχνίδι ζωής - θανάτου,
τις λάμιες, τις νεράιδες και τέλος το
Γιούσουρι, το οποίο συμβολίζει την
μέχρις εσχάτων πάλη του ανθρώπου
με το υγρ στοιχείο. Πάλη, η οποία
προϋποθέτει την υπέρβαση των δυνάμεών του, του εαυτού του.
H χρήση των στοιχείων της παράδοσης, εξάλλου, είναι βασική παράμετρος στο έργο του Kαρκαβίτσα,
το οποίο κινείται, πως είναι γνωστ, στα ρια του εκπνέοντος ρομαντισμού και της καθιέρωσης του ρεαλισμού.
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Πέντε κοσμοπολίτες
Oι Kωνσταντίνος N. Pάδος, Παύλος Nιρβάνας, Aγγελος Tανάγρας, Παντελής Xορν και Θέμος Ποταμιάνος
Tου Aχιλλέα Σούλτου

1926, Nιρβάνας-Kαββαδίας. O πρώτος ξεκινάει την έβδομη και τελευταία δεκαετία της ζωής του. Πιθανν την ευτυχέστερη με έναν ειδυλλιακ δεύτερο γάμο και
την είσοδ του στην Aκαδημία. Aντίθετα, ο δεύτερος διανύει διστακτικά την εφηβεία και ακμη δεν έχει μπαρκάρει στην ποίηση.

O Παύλος Nιρβάνας και τα θέματά του σε σκιαγραφική απδοση του NOIR.
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ANAMEΣA στους παλαι τερους
πεζογράφους μας, υπάρχουν και
πέντε σημαντικές φυσιογνωμίες,
που έδεσαν το ναυτικ με τη λογοτεχνία. Tέσσερις αξιωματικοί του
ναυτικού: Παύλος Nιρβάνας, Aγγελος Tανάγρας, Παντελής Xορν και
Θέμος Ποταμιάνος, κατά σειρά ηλικίας. Mάλιστα, οι τρεις πρώτοι
του Πολεμικού Nαυτικού. Kαι οι
δύο, γιατροί, αξιωματικοί του υγειονομικού, που έφτασαν μέχρι το
βαθμ του γενικού αρχίατρου. Eίναι ο Nιρβάνας και ο Tανάγρας ή
μάλλον, ο Πέτρος K. Aποστολίδης
και ο Aγγελος Eυαγγελίδης, μια και
η στρατιωτική τους θέση επέβαλλε
τη ψευδωνυμία στις φιλολογικές
παρασπονδίες, που κάποτε ήταν υπ διωγμ . Aντίθετα, ο τέταρτος
και νε τερος, ο Ποταμιάνος ήταν
του Oικονομικού.
Eνας ακ μη, ο πρεσβύτερος λων, ο Kωνσταντίνος N. Pάδος,
μπορεί να μην υπηρέτησε στο ναυτικ , ωστ σο διεκδικεί τον τίτλο
του ιστορικού του. Πολυάριθμες οι
πραγματείες του για την ιστορία
του ναυτικού και τη ναυτική. Eπιπλέον, υπήρξε καθηγητής της
Nαυτικής Iστορίας στη Σχολή των
Δοκίμων, πριν καταλάβει την έδρα
της ιστορίας στο πανεπιστήμιο.
Kαι οι πέντε ανήκουν στους πεζογράφους που εμφανίζονται μετά
το 1880, εποχή που οροθετείται με
την άνοδο του διηγήματος και τον
υποσκελισμ του μυθιστορήματος.
Eνα χρ νο μεγαλύτερος και φίλος
του Ξεν πουλου, ο Nιρβάνας γεννιέται το 1866, την ίδια χρονιά με
τον Kαρκαβίτσα· έναν ακ μη στρατιωτικ γιατρ της λογοτεχνίας
μας, αυτ ς μως δεν ήταν του
ναυτικού κι ας το γράφουν κάποια
σχολικά εγχειρίδια. Kατά τέσσερα
χρ νια προηγείται ο Pάδος, ενώ ο
Tανάγρας είναι εννιά χρ νια νεώτερος. Περίπου ομήλικος με το θεατρικ συγγραφέα της παρέας,
τον Xορν, που γεννιέται το 1881.
Nεώτερος ο Ποταμιάνος, γεννημένος πριν απ έναν αιώνα, είναι
συνομήλικος του K ντογλου, εν ς
άλλου θαλασσοπ ρου, μ νο μως
της γραφής.
Δυστυχώς, η πεντάδα μας εντάσσεται μάλλον στους λημονησμένους. Tουλάχιστον τους τρεις
απ αυτούς –Pάδο, Tανάγρα και
Ποταμιάνο– ούτε οι ιστορίες της
λογοτεχνίας μας τους μνημονεύουν ούτε έργα τους βρίσκονται
στο εμπ ριο. (Mε εξαίρεση, τα διηγήματα του Pάδου, ένας τ μος
που κυκλοφ ρησε το 1988).
Oσο για τον Nιρβάνα και τον
Xορν, αν και γνωστοί, το έργο τους
κρίνεται απ τους νεώτερους με
αυστηρ τητα. Πληθωρικοί και οι

δύο –ανεξάρτητα αν ο πρώτος απλώθηκε περίπου σε λα τα είδη
του λ γου, ενώ ο δεύτερος παρέμεινα κυρίως θεατρογράφος – λιγοστά κείμενά τους επιβιώνουν.

Nιρβάνας - Xορν
Mέχρι ακαδημαϊκ ς ανακηρύχτηκε, το 1928, ο Nιρβάνας και
προηγουμένως, «μάγο», τον αποκαλούσε ο Ξεν πουλος και «ιππ τη του πνεύματος» ο Σπ. Mελάς.
Ωστ σο, είναι η ετυμηγορία της
Aλκης Θρύλου, στη «Nέα Eστία» το
1944, αυτή που σήμερα φαίνεται
να ισχύει: «H ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας θα τον αναφέρει σαν
έναν ευχάριστο, συμπαθητικ και πολιτισμένο συγγραφέα που δεν εγκατέλειψε μως κανένα προσωπικ ουσιαστικ μήνυμα, κανένα έργο ολοκληρωμένο. Tα βιβλία του σπάνια θα ξαναδιαβάζονται».
Oμοια
τον
παραγωγικ τατο
Xορν, που για μια μεγάλη περίοδο
έγραφε ένα θεατρικ έργο το χρ νο, πολλοί τον παραγκωνίζουν ως
ηθογράφο και νατουραλιστή. Kι μως, ο Γ. Σιδέρης για «Tο φυντανάκι» έγραφε: «...Mετά τον “Bασιλικ ” του Mάτεσι δεν εχάρηκε η
δραματογραφία μας άλλο έργο που να πλέκονται τ σο αβίαστα και
τ σο ρωμαλέα τα γεγον τα, τα αισθήματα και η εξέλιξη των προσώπων». Παρεμπιπτ ντως, με το θέατρο ασχολήθηκαν και ο Nιρβάνας
και ο Tανάγρας. Mάλιστα τα έργα
τους χειροκροτήθηκαν στην εποχή
τους. O Nιρβάνας, έφηβος ακ μη
γράφοντας στη «Διάπλαση των
Παίδων» έδειχνε την αγάπη του
για το θέατρο. Aργ τερα, στήριξε
τη «Nέα Σκηνή» του K. Xριστομάνου και τα τελευταία του χρ νια
στάθηκε σύμβουλος του Γρυπάρη
και του Πολίτη στο Eθνικ .

Πέντε κοσμοπολίτες
Kαι οι πέντε συγγραφείς μας υπήρξαν λ γιοι της εποχής τους και
κοσμοπολίτες· ιδι τητες χι και
τ σο συνήθεις για στρατιωτικούς.
Γ νοι «καλών» οικογενειών, με πανεπιστημιακές σπουδές στην Aθήνα και εκτ ς. O Pάδος στο Παρίσι
και αργ τερα δημοσιογράφος στο
Bουκουρέστι.
O Nιρβάνας, γεννημένος στη
Mαριανούπολη της Pωσίας, αν και
έζησε στον Πειραιά, έλεγαν χαριτολογώντας, «πως έφερε την Eυρώπη στη Φρεαττύδα». Ποιος μπορεί να γνωρίζει αν η πολυγλωσσία
του, και συνακ λουθα ο εμποτισμ ς του με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, δεν λειτούργησαν εις βάρος του πηγαίου;
Γερμανοτραφής ο Tανάγρας, με
ειδίκευση, πως και ο Nιρβάνας,

στην ψυχιατρική, έφερε απ την
Eσπερία το σπέρμα της παραψυχολογίας. Aυτ ς ο ιδι ρρυθμος στρατιωτικ ς γιατρ ς και λογοτέχνης,
ήταν που ίδρυσε, μαζί με τον Nιρβάνα, το 1923, την πρώτη στην
Eλλάδα Eταιρεία Ψυχικών Eρευνών. Δύο χρ νια αργ τερα, ξεκίνησε μηνιαίο περιοδικ
«Ψυχικαί
Eρευναι».
Aλλωστε, υπάρχει ως κεφάλαιο
της ψυχοφυσιολογίας, η θεωρία
Tανάγρα ή και θεωρία της ψυχοβολίας. Eίναι μια πρ ταση για επιστημονική εξήγηση των μελλοντικών
προγνώσεων και των τυχαίων φαινομένων.
Eπίσης και ο Xορν, φίλος του Zαν
Mορεάς, παραιτήθηκε το 1911 και
θέλησε να παραμείνει στο Παρίσι.
Σχέδιο που ασφαλώς θα πραγματοποιούσε αν δεν έρχονταν οι
Bαλκανικοί Π λεμοι. T τε, το καθήκον προς την πατρίδα, τον έφερε ενεργ μέτοχο στο Bενιζελικ
Kίνημα. Λιγ τερα είναι γνωστά για
τον Ποταμιάνο.

Γραφή ποτισμένη
με θάλασσα
Πέρα, μως, απ την αξιολ γηση
του έργου και της προσωπικ τητας εν ς εκάστου, εδώ περισσ τερο ενδιαφέρει π σο ποτισμένη με
θάλασσα είναι η γραφή τους. Θα
λέγαμε, καθ’ ολοκληρία θαλασσινά
τα διηγήματα των Pάδου, Tανάγρα
και Ποταμιάνου. Mερικώς, τα θεατρικά έργα του Xορν. Σε κάθε περίπτωση, πλήρωσε με δυσμένεια, σα άμεσα, πως λ.χ. «H Nταλμανοπούλα», ή έστω και έμμεσα, αναφέρονται στο Πολεμικ Nαυτικ .
Oσο για τον Nιρβάνα, γίνεται περισσ τερο θαλασσιν ς στα διηγήματά του. Aλλωστε, το διήγημα είναι και «ο κύριος κορμ ς της πεζογραφίας του», παρακλάδια τα υπ λοιπα. Aν και κάποιοι διαφωνούν,
αναγνωρίζοντάς τον πρώτιστα ως
χρονογράφο.
Oλιγογράφος ο Pάδος, «.. φιλοτεχνεί κατ’ έτος σχεδ ν και ανά έν
ναυτικ ν διήγημα αποκλειστικώς
και μ νον διά το EΘNIKON
HMEPOΛOΓION» Oπως παρατηρεί,
το 1913, με υπερηφάνεια ο εκδ της του HMEPOΛOΓIOY K.Φ. Σκ κος. Tα ναυτικά συμβάντα, που
γνώριζε τ σο καλά ως ιστορικ ς ο
Pάδος, γίνονται οι πυρήνες των
διηγημάτων του, που κατά προτίμηση διαδραματίζονται στα χρ νια
της Eπανάστασης. Aν και κάποια, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, πηγαίνουν
σε ακ μη παλαι τερους χρ νους,
ταν στις θάλασσες κυβερνούσε ο
Mπαρμπαρ σα ή στη χώρα της Kύπρου ο ευγενής Mπραγκαδίνο.
Oι αφηγήσεις του με γλαφυρές
περιγραφές, γραμμένες σε μία ιδι λεκτο δημοτική, θησαυρίζουν πλήθος ναυτικών ρων. Eκείνο, μως,
που κατ’ εξοχήν γοητεύει τον σημεριν αναγνώστη, είναι η περιπέτεια
στη θάλασσα. Kι ας υπάρχει καμιά
φορά γερή δ ση ρομαντισμού στα
Συνέχεια στην 6η σελίδα

O Kωνσταντίνος Pάδος, το 1907, καθηγητής ττε της Nαυτικής Iστορίας στη Σχολή των Δοκίμων, βρέθηκε επικεφαλής της επιτροπής που
εκπροσώπησε την Eλλάδα στη Διεθνή Nαυτική Eκθεση του Mπορντ.
H φωτογραφία απ το Eθνικν Hμερολγιον. O εκδτης του, K.Φ.
Σκκος, υπερηφανευταν πως το Hμερολγιο στάθηκε η αφορμή για
να εκδηλώσει «λογοτεχνική δημιουργικτητα ο σοφς ιστορικς».

Aνθυποπλοίαρχος στη φωτογραφία ο Παντελής
Xορν. H ευτυχισμένη έκφραση στο πρσωπ του
δεν είναι καθλου τυχαία. Bρισκμαστε στην
1/7/1909, πριν απ λίγες μέρες είχε πάρει μηνιαία
άδεια απ το θωρηκτ «Yδρα», που υπηρετεί, και
μλις τελέστηκε ο γάμος του με την Eυτέρπη Aποστολίδου, στην οποία και χαμογελά. Eίναι 28 ετών
και στις 4/7/1909 θα προσυπογράψει σε ένα απ τα
Πρωτκολλα Tιμής του Στρατιωτικού Συνδέσμου.

O Aγγελος Tανάγρας στη φωτογραφία, ταν υπηρετούσε στο Πολεμικ
Nαυτικ. Hδη, τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται αλλού. Tο 1923 θα τεθεί
σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία προαγμενος σε ανώτερο Aρχίατρο.
Eλεύθερος θα ιδρύσει, την ίδια χρονιά, την Eταιρεία Ψυχικών Eρευνών
και θα μείνει ισβιος πρεδρς της. Tο πρώτο Δ.Σ. αποτελούν οι: Aθ.
Eυταξίας, Mιχ. Kατσαράς, Σίμ. Mενάρδος, Θεφ. Bορρέας, Π. Nιρβάνας,
Aλέξ. Φιλαδελφεύς και Παν. Παμπούκης. Aυτή είναι η πρώτη σοβαρή
προσπάθεια στο χώρο των ψυχικών ερευνών. H εταιρία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχοφυσιολογίας το 1927
στο Παρίσι. H εγκυρτητα αυτής της εκπροσώπησης θα οδηγήσει στη
διοργάνωση του επμενου συνεδρίου, το 1930, στην Aθήνα.

O Παντελής Xορν. Σκίτσο του Γρηγρη στο περιοδικ «Παναθήναια». Πρωτοχρονιά 1933.
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«Πριν απ την
καταιγίδα», του
K. Bολανάκη.
Eλαιογραφία σε
μουσαμά, 18861890. Eνας πίνακας με στχο
την αποτύπωση
της στιγμής,
που απέχει ελάχιστα απ
την καταιγίδα.
Tο έργο ανήκει
στη ζωγραφική
εντητα «Kαράβια στο λιμάνι». Mε την εμφάνιση του Bολανάκη, πατριάρχη της ελληνικής θαλασσογραφίας,
μπαίνει η βάση
και δημιουργείται μια παράδοση με αξιλογους εικαστικούς καλλιτέχνες, που έχουν θέμα τους
το θαλασσιν
τοπίο.

Συνέχεια απ την 5η σελίδα

ηρωϊκά κατορθώματα που φτάνουν
μέχρι αυτοθυσίας ή στα κατά καν να σκιώδη ερωτικά πάθη.
O Tανάγρας είναι ο μ νος της ομάδας που γράφει στην καθαρεύ-

ουσα. Mια καθαρεύουσα απλή,
πλούσια σε ναυτική ιδιολεξία, ιδιαίτερα στους διαλ γους.
Eκτ ς απ τα σχετικά λίγα διηγήματα, που αναφέρονται στο μυστηριώδη κ σμο της παραψυχολογίας,

τα περισσ τερα κουβαλούν τη μαγεία εν ς άλλου μυστηριώδους
σύμπαντος, του θαλασσινού. Πολεμικά ανδραγαθήματα απ την
Eπανάσταση, περιπέτειες στη χώρα των ταυρομάχων, κυρίως μως

εντυπωσιακές εικ νες της θάλασσας και συναρπαστικές περιγραφές του βυθού, πως τον γνωρίζει
ο σφουγγαράς.
Ωστ σο, ο πλέον θαλασσιν ς λων είναι, χωρίς αμφιβολία, ο Θέμος Ποταμιάνος.
Στις δικές του «θαλασσινές σελίδες» μαθαίνουμε λα τα παράξενα
και περίεργα του βυθού και των
εμβίων της θάλασσας. Eίναι λα
αυτά που σήμερα έχουν μ νο γαστρονομικ ενδιαφέρον, εκτ ς κι
αν τα βλέπει κανείς ως αντικείμενα οικολογικής μέριμνας... Kι ακ μη, οι ψαράδες και οι ποικίλοι τρ ποι του ψαρέματος. Bρίσκουμε εδώ έναν πλούτο απ λαογραφικές
λεπτομέρειες που και μ νο γι’ αυτές θα άξιζε να περισώσουμε το
έργο του. Aλλωστε τους λαογραφικούς θησαυρύς που κρύβουν τα
έργα του Παπαδιαμάντη, Mωραϊτίδη, Kαρκαβίτσα αλλά και Ποταμιάνου, έχουν αρχίσει να τους ανακαλύπτουν οι νε τεροι ερευνητές.

Aξιοι, έστω, αναφοράς

«Kαΐκι στις Σπέτσες», του Iω. Aλταμούρα. Λάδι σε χαρτνι, 16 Iουνίου 1877. Aπ τα πλέον λυρικά έργα του ζωγράφου, μεταδίδει την ηρεμία και τη διαύγεια του πρωινού στην ελληνική θάλασσα. Iδιοφυής περίπτωση θαλασσογράφου ο Aλταμούρας,
μολοντι πέθανε νετατος, άφησε σημαντικ έργο.
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Mια και τελευταία ανατρέχουμε
λο και με μεγαλύτερη ζέση, στη
λογοτεχνική μας παράδοσης, οι ιστορίες νεοελληνικής λογοτεχνίας
που θα γραφούν, ας μνημονεύουν
και σους κρίνονται ήσσονες. Πολλοί απ αυτούς συνέβαλαν ουσιαστικά στο ωρίμασμα της εποχής
τους, πως η περίπτωση του Nιρβάνα και στη δραματουργία του
Xορν. Kαι κάποιοι άλλοι, πως ο
Pάδος, ο Tανάγρας και ο Ποταμιάνος, με το πεζογραφικ του έργο,
έστω και μικρ σε γκο, διαμ ρφσαν αυτ ν τον παραγκωνισμένο
σήμερα βασιλέα, το διήγημα.

O καπετάνιος Δ. I. Aντωνίου
Oλιγογράφος ποιητής, οι στίχοι του είναι πολύτιμες αποστάξεις σαράντα ολκληρων χρνων
Δύο συγγραφείςαξιωματικοί
του Πολεμικού
Nαυτικού: ρθιοι,
Tάσος Kρφης
αριστερά, Δημ.
Γιακουμάκης
δεξιά κι ένας
αξιωματικς του
Eμπορικού:
ο πρεσβύτερος
Δ.I. Aντωνίου
καθιστς.
Φωτογραφία,
τον Iανουάριο
του 1993,
τελευταία του Δ.I.
Aντωνίου. (Aρχείο
Eταιρείας Kασιακών Mελετών).

Tου Iάκωβου M. Bούρτση

EIKOΣI ολιγστιχα ποιήματα, μερικά Xάι - Kάι και ένα απσπασμα με
τίτλο «Iνδίες», λα δημοσιευμένα
στο περιοδικ «Tα Nέα Γράμματα»
την τετραετία 1936-39, ήταν αρκετά
για να κάνουν έναν μικρσωμο ναυτικ να θεωρηθεί ο πλέον «ιδιρρυθμος» και «μυστηριακς» ποιητής της γενιάς του ’30, εκείνης δηλαδή της γενιάς των συγγραφέων
που προσπαθούν να ανανεώσουν
τη νεώτερη λογοτεχνία μας την περίοδο 1930-40.

Oικογένεια ναυτικών
O Δ.I. Aντωνίου, που γεννήθηκε
το 1906 στη Mπέιρα (τώρα Σοφάλα)
της Mοζαμβίκης αποικία παλιά της
Πορτογαλίας, προέρχεται απ οικογένεια ναυτικών της Kάσου γι’
αυτ και είχε την αίσθηση πως
«του δθηκε να κινηθεί κληρονομικά στη θάλασσα», μως παράλληλα
η αγάπη του για τη μουσική και τη
λογοτεχνία τον οδηγούσαν στην
ποίηση.
«H Eλλάδα», γράφει ο Eλύτης πως
τον θυμάται «μνον ποιητές και ναυτικούς καλούς μπορούσε να βγάζει. Tι
προνμιο να τα συνδυάζει κανείς και
τα δύο στο πρσωπ του. H γέννησή
του σε χώρες εξωτικές, η ειδικτητά
του στα σπάνια φυτά και στις σπάνιες
γάτες, το μυστηριακ του ποίημα για
τις «Iνδίες», που μνον αποσπασματικά γνωρίζαμε, ο διασπασμένος ειρμς
της κουβέντας του και το λικνιστικ
«ναυτικ» του περπάτημα, τον είχανε
αναδείξει σε ιδιρρυθμο τύπο, είχανε
δημιουργήσει γύρω του ένα θρύλο,
που ο ίδιος ούτε τον καλλιεργούσε,
ούτε τον έπαιρνε καν είδηση (...). Mου
έτυχε να δω μερικά απ τα φημισμένα
κουτιά των τσιγάρων που έγραφε,
στις ώρες της νυχτερινής βάρδιας,
τους στίχους του, τυραννισμένους, λο διαγραφές και προσθήκες...».

Στις θάλασσες
του Iνδικού
Aπ το 1928 ώς το 1934 ταξίδευσε με το φορτηγ πλοίο «Πηλεύς»
στις θάλασσες του Iνδικού και Nτιου Aτλαντικού και στη συνέχεια
ώς το 1940 στις γραμμές του Aιγαίου με το επιβατικ «Aκρπολις».
Στον πλεμο του 1940-41 υπηρετεί ως έφεδρος αξιωματικς
στο τορπιλλοβλο «Kίος» και μετά, στη δεκαετία του ’50 και ώς τα
1968, ταξιδεύει στη Mεσγειο με
τα κρουαζιερπλοια «Aχιλλεύς»
και «Aγαμέμνων».
Aντίθετα απ’ ,τι θα νμιζε ίσως
κανείς, ο Aντωνίου δεν είναι ένας
ποιητής που εικονογραφεί τη θάλασσα, τους ναυτικούς ή τους ε-

ξωτικούς τπους. Eκείνο που τον
ενδιαφέρει κυρίως είναι η ανθρώπινη ψυχή, πως δοκιμάζεται και
αναπλάθεται είτε μέσα στις σκληρές συνθήκες του καραβιού, είτε
στον αγώνα της με τη θάλασσα,
είτε στη συνάντησή της με λογής
ανθρώπους, συνήθειες και κοινωνίες. «Mε τα ταξίδια πσα δεν εξάντλησες / γυμνώνοντας την
καρδιά σου», γράφει ο ίδιος σε ένα απ τα πρώτα του ποιήματα.
Ως πραγματικς ναυτικς που
δουλεύει σκληρά και με στερήσεις μέσα στον ωκεαν δεν τον υμνεί ποτέ.
Kυρίαρχο θέμα στους στίχους
του δεν είναι πάντοτε ,τι απομένει απ αυτήν τη μακρχρονη και
εξαντλητική επαφή: είναι «η μοίρα
του ανθρώπου που ταξιδεύει», το
συναίσθημα, είπε ο Σεφέρης, «ενς ανθρώπου που φέρνει σε αντιπαράσταση τη μοίρα του με άλλες
μοίρες μακρινές και ξένες» και ακμη η βασανιστική σιωπή, η οδυνηρή μνήμη, η άσκηση στη λεπτομέρεια. Γυμνώνοντας την καρδιά
του, ο ποιητής διαμορφώνει ένα
λγο λιτ, καίριο και αυστηρ, έτσι
ώστε παρά την έντονη λυρική του
διάθεση να χαρακτηριστεί ως «ο
πιο εσωτερικς και ενδοστρεφής»
της γενιάς του.

«Iνδίες»
Tο προσωπικτερο, ωστσο, έργο
του Aντωνίου οι «Iνδίες» παραμένει στην αφάνεια, «σταθμς στην εθνική οδ της ποίησής μας και
στάθμη της ακηδίας της κριτικής
Συνέχεια στην 8η σελίδα

O Δ.I. Aντωνίου, πλοίαρχος του κρουαζιερπλοιου «Aχιλλεύς», στη γέφυρα του
πλοίου. «H ουσία της ποίησης του Aντωνίου ανάγεται σε ένα αιώνιο θέμα». Tο θέμα αυτ είναι η μοίρα του ανθρώπου που ταξιδεύει. O ποιητής μας το καταπιάστηκε, σχεδν άθελά του, με πολύ δυσκολία, μουρμουρίζοντας μήνες ολκληρους έναν του στίχο, καθώς ανεβοκατέβαινε τις σκάλες του καραβιού του ή το
κυβερνούσε τη νύχτα πάνω στη γέφυρα... Kάποτε που ταξίδεψα μαζί του, τον παρακολούθησα πώς έγραφε. Tους στίχους του τους σημείωνε πάνω στο κουτί των
σιγαρέτων του... Θυμάμαι την πρώτη φορά που μου έδειξε την καμπίνα του. Σε μια
γωνιά, ήταν στοιβαγμένα άπειρα αδειανά κουτιά σιγαρέτων. Hταν τα χειργραφά
του». (Γ. Σεφέρης, ΔOKIMEΣ A΄).
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Συνέχεια απ την 7η σελίδα

μας», κατά τον Γ.Π. Σαββίδη. Tο
ποίημα, που τελικά τυπώθηκε ολοκληρωμένο το 1967, αποτελείται απ 1.040 στίχους χωρισμένους σε
τρία μέρη: το πρώτο αναφέρεται
στο ταξίδι στις ντιες θάλασσες και
στα ιδιαίτερα περιστατικά, που
φρτισαν την προσέγγιση του ποιητή στο μυθικ τπο των Iνδιών· το
δεύτερο στα σα εκεί βίωσε και το
τρίτο μέρος, γραμμένο προφανώς
πολύ αργτερα στη λυρική ανάμνηση των νεανικών του χρνων, του
«Πηλέα» και του καπετάνιου του,
που χάθηκαν κατπι στον πλεμο.
Oι «Iνδίες», που κινούνται μεταξύ
λογικής ιστρησης γεγοντων και
της ασύνειδης μνήμης εικνων και
συναισθημάτων, εκφράζουν την
αιφνίδια και αποκαλυπτική εμπειρία
ενς άλλου κσμου, εξωτικού και
μαγευτικού, τσο στη φύση σο
στο ρυθμ και στα ήθη του.

Mαρτυρία ζωής
O ίδιος ο Aντωνίου μας προϊδεάζει γράφοντας τι πρκειται για μια
«προσέγγιση στο σύνθετο κλίμα απ σα έφερνα μαζί μου εκεί φτάνοντας και απ σα πήρα φεύγοντας». Δεν είναι δηλαδή ένα εξωτικ ποίημα αλλά η μαρτυρία της εισβολής ενς ορθολογικού πνεύματος στο μύθο, του τσακισμένου
ναυτικού σε έναν κλειστ μυστηριακ κσμο και η μέθη του απ τα
χρώματα, του ουρανού και των
λουλουδιών, απ τις φωνές των ανθρώπων και των πουλιών, απ τους
ρυθμούς και τα νοήματα της ζωής.
Eίναι, τέλος, η συνειδητοποίηση
της χαμένης ζωής και της κατεστραμμένης αγντητας, «τα ρια
μιας αίσθησης» για τον ποιητή και
για μας.

«...Πολύ συχνά σ’ απαρατούσε χωρίς λγο στη μέση της κουβέντας για να εξαφανιστεί κάμποσα λεπτά και να ξαναπροβάλει στο άνοιγμα της πρτας κρατώντας έναν
υπέροχο γάτο ή κουβαλώντας μία γλάστρα μ’ ένα πρωτοείδωτο φυτ...», γράφει ο O. Eλύτης στα «Aνοιχτά Xαρτιά», καθώς μνημονεύει το χρονικ μιας δεκαετίας και
ειδικά το επιτελείο του περιοδικού «Nέα Γράμματα». Δεξιά: O Δ. I. Aντωνίου σε φωτογραφία απ ταξίδι του στη Pώμη.
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«H καμπίνα του ασυρματιστή. Xαμηλοτάβανη, στενμακρη. Mια κουκέτα ξέστρωτη. Eνα λαβομάνο λερωμένο κι απ κάτω ένα μπουγέλο γεμάτο θολ νερ. Eνα τραπέζι κολλημένο στο μπουλμέ, φορτωμένο βιβλία, παλιχαρτα, κουτιά σπίρτα, ένα παλι πορτοφλι, μια κινέζικη ταμπακιέρα
και σκρπια τσιγάρα... Oι τοίχοι γιομάτοι χρωματιστές ρεπροντιξιν απ το Λάιφ...» («BAPΔIA»
σελ. 61). Πέρα απ τις λογοτεχνικές της αρετές, η «Bάρδια» είναι ντοκουμέντο της σκληρής ζωής των ανθρώπων της θάλασσας.

Xωρίς υστεροβουλία στις φιλίες του, ο N. Kαββαδίας διατηρούσε
στενούς δεσμούς με ανθρώπους απ’ λο το καλλιτεχνικ φάσμα.
Eδώ με τον κριτικ της λογοτεχνίας Aιμίλιο Xουρμούζιο στο «Kορινθία», το 1949 ή 1950. Δύο χρνια νωρίτερα, στις 15/8/1947, ο
Kαββαδίας «εισέπραξε» αρνητική κριτική του Xουρμούζιου στη
NEA EΣTIA, για τη συλλογή «Πούσι», που μλις είχε κυκλοφορήσει.

Γραφές των μακρινών θαλασσών
H πολύχρονη θητεία του Nίκου Kαββαδία στη θάλασσα στάθηκε καταλυτικς παράγοντας στην ποίησή του
Tης Mαίρης Mικέ
Eπίκουρης καθηγήτριας της Nέας Eλληνικής
Φιλολογίας του A.Π.Θ.

EΞΩTIKOΣ, κοσμοπολίτικος, αθεράπευτα νοσταλγικς, είναι χαρακτηρισμοί που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στον ποιητή και πεζογράφο Nίκο
Kαββαδία. Tο πολύχρονο ταξίδι σε εμπορικά πλοία λειτούργησε καταλυτικά και προσδιρισε τον χαρακτήρα
της ποίησης και της πεζογραφίας
του.
Ωστσο, ευθύς εξαρχής θα πρέπει
να διευκρινίσουμε τι ταξίδια πραγματοποιούνται χι μνο σε κυριολεκτικ μα και σε μεταφορικ επίπεδο:
πρκειται για ταξίδια της μνήμης και
της φαντασίωσης, ταξίδια προς τη
γνώση και την αυτογνωσία, προς την
αναζήτηση και την αποκάλυψη του
νοήματος, ταξίδια σε αγαπημένους
ζωγράφους και συγγραφείς, προς
την εξερεύνηση και αναδίπλωση της
συνείδησης, ταξίδι προς το θάνατο.

Θερμή υποδοχή
Hδη απ την πρώτη ποιητική συλλογή, Mαραμπού (1933), την οποία η
κριτική της εποχής υποδέχθηκε με
θέρμη και αναγνώρισε, ανάμεσα στ’
άλλα, ως κύριο πργονο του ποιητή
τον K. Oυράνη, τα θέματα της αποδημίας, του κορεσμού και της αμαρτωλής νοσηρτητας, της ενοχής,

της νοσταλγίας, της προδοσίας, της
στέρησης, του ανεκπλήρωτου ιδανικού και του άπιαστου πθου αποδεικνύονται κυρίαρχα και σημαδεύουν με τη σταθερτητα και την έντασή τους και το ύστερο έργο του
Kαββαδία.

Aξίζει ακμη να επισημανθεί ο διχασμς ανάμεσα στον πληρωμένο έρωτα και τις φανταστικές ή μυθοποιημένες σχέσεις, η υποκατάσταση
του μνιμου ερωτικού δεσμού είτε
με διάφορα αντικείμενα (πίπες, μαχαίρια κ.λπ.) είτε με ζώα, η ψευδαιΓ. Bελισσαρίδης,
ξυλογραφία
σε ρθιο
ξύλο.
Eικονογράφηση
για το
ποίημα
«Θαλάσσια πανίς»
(1942).

σθησιακή καταφυγή στην «άσπρη
σκνη», η ιερή και αλώβητη μορφή
της μάνας, οι γερές συντροφικές
σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος, η τελετουργία του θανάτου στο καράβι.
Σ’ αυτή την πρώτη ποιητική συλλογή είναι έκδηλος ο αφηγηματικς
χαρακτήρας των κειμένων. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο τι τα ποιήματα
της συλλογής χαρακτηρίστηκαν ως
«ένα είδος μικρών διηγημάτων».
Σε αντίθεση με τη γραμμικτητα,
τη λογική αλληλουχία, την ομαλή
διαδοχή των επεισοδίων και την ανεμπδιστη παρακολούθηση της ροής
του χρνου στο Mαραμπού, η αφήγηση στο Πούσι (1947), στη δεύτερη
ποιητική συλλογή του Kαββαδία, χαρακτηρίζεται απ υπαινικτικτητα,
ελλειπτικτητα, υποβολή, γρήγορη
εναλλαγή εικνων, απ την προσπάθεια για κατάργηση του ομαλού παραδοσιακού χρνου. O μύθος σχεδιάζεται σύμφωνα με τις αναπλάσεις
της μνήμης και επιφυλάσσεται ρλος πρωταγωνιστικς στην παραίσθηση και τη φαντασίωση. Oι απμακρες, άυλες γυναίκες ή οι γυναίκες
που μεταμορφώνονται σε γοργνες
λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στη
βασανιστική απουσία του γυναικείου
ζωντανού σώματος.
Σχετικ με το παραπάνω είναι και
το γεγονς τι και τα δεκατέσσερα
Συνέχεια στη 10η σελίδα
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«Aυτή είναι 40 χρνων κορίτσι», έλεγε για τη μισγυμνη χορεύτρια που φιγουράριζε στο ένα του μπράτσο. «Δε θα μ’ αφήσει ποτέ. M’ αυτή θα πάω μαζί. Δεν θα προδώσει... Mου την έφτιαξαν στο Xονγκ Kονγκ, νομίζω. Mερικές
φορές, μερικές νύχτες που ξυπνάω, κοιτάζω τη χορεύτρια μ’ αγωνία και μου
φαίνεται πως εξαφανίζεται. Bιάζομαι να ξημερώσει να δω πως είναι ακμα πάνω στο μπράτσο μου».

Στο άλλο χέρι είχε ένα φανάρι με τη λέξη Hotel. «Aυτ μου τ ’χε κάνει ο Γαλάνης
ο ξυλογράφος. Mου το έφτιαξε αυτς στο χαρτί κι ύστερα στο χέρι μου ένας λεπρς στην Iαπωνία. Kαι δε μ’ άφηναν οι άλλοι και μού ’λεγε ένας Iνδς “θα κολλήσεις αρρώστεια”. Kαι ’γω για να του δείξω τα καλά μου... αισθήματα –είχε γεράσει πια ο φουκαράς· “έλα δω κοντά”. Kαι μού τ ’κανε...». (M. Kασλα «H βάρδια του φίλου μου N. Kαββαδία τέλειωσε», εφημ. AYΓH, 16/3/1975).
Συνέχεια απ την 9η σελίδα

ποιήματα του Πούσι έχουν αφιερώσεις. Πιστεύω τι οι αφιερώσεις συνεπικουρούν με τον τρπο τους
στην επίταση της μοναξιάς και της απομνωσης και μαρτυρούν την ανάγκη για επικοινωνία και έρωτα.

«H Bάρδια»

Προμετωπίδα του Γιάννη Mραλη για την ποιητική
συλλογή «Tραβέρσο». O Kαββαδίας έφερε τον εξωτισμ και τον «αμαρτωλισμ» στη λογοτεχνία. Eίναι ίσως
ο πρώτος στην Eλλάδα «καταραμένος ποιητής». Δεν ήταν τυχαία η αγάπη του για τον Mπωντλαίρ: «Aπψε αναθυμήθηκα κάποια κοινή γυναίκα/κι ένα τραγούδι εσκάρωσα σε στυλ μπωντλαιρικ».
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Aλ. Kορογιαννάκης, ξυλογραφία σε ρθιο ξύλο. Eικονογράφηση
για το ποίημα «Cambays water» (1938).

Tο εκτενές πεζογράφημα H Bάρδια (1954) που ακολουθεί –τα σύντομα πεζά Tου πολέμου - Στο άλογ
μου και Λι εκδίδονται για πρώτη φορά σε βιβλίο το 1987 και το 1988 αντιστοίχως– χωρίζεται σε τρία μέρη:
Στο πρώτο μέρος, πέντε μέλη του
πληρώματος, πραγματοποιώντας ταξίδια στο παρελθν με χημα τη μνήμη, καταθέτουν τον κοφτ, λιτ και
αποξηραμένο απ συναισθηματικά
εκχυλίσματα λγο τους. Oι ερωτικές,
κυρίως, εμπειρίες ή το ζεύγος του έρωτα και του θανάτου είναι οι κοινοί
άξονες που συνδέουν μεταξύ τους
τα ταξίδια της μνήμης.
Στο δεύτερο μέρος εγκαταλείπονται οι εναλλαγές των προσώπων και
η σκηνική παρουσίαση του λγου και
αναδεικνύονται ως πρωταγωνιστές
οι μονλογοι του κεντρικού προσώπου και η συνακλουθη αναδίπλωση
της συνείδησης. Aλλά και οι διάλογοι, εκτς απ εκείνους που αναφέρονται κυρίως στην κάλυψη πρακτι-

κών αναγκών του πλοίου και ξετυλίγονται στο αφηγηματικ παρν, είναι
συνομιλίες που έρχονται μέσω της
μνήμης απ το παρελθν.
Aντιθέσεις ενυφαίνουν τον ιστ
αυτού του δεύτερου μέρους· αντιθέσεις ανάμεσα στον εαυτ και τον
άλλο, τη ζωή και το νειρο, την παραίσθηση, τη φαντασίωση και τη
σκληρή πραγματικτητα, τον αγοραίο έρωτα και την άλλη «γυναίκα», την ιδανική και την άπιαστη
που μεταμορφώνεται σε γοργνα,
κατοικεί μνο στους χώρους του ονείρου και διανοίγει ολοένα και περισστερο το χάσμα της απουσίας.
Στο τρίτο μέρος οι πυκνές ονειροπολήσεις μπορεί να διακπτονται, ωστσο συνεχίζεται η τακτική
της διάσπασης σε μικρά αφηγηματικά σύνολα με σχετικά αυτάρκεια
και αυτονομία. Eδώ είναι έντονη η
αποφορά θανάτου.
H αντίστιξη ανάμεσα στη ναυτική
κοιντητα και την άλλη, τη στεριανή, συνεχίζεται –μία συνεχής αντίθεση που ακμη κι ταν δεν μνημονεύεται άμεσα, υπονοείται σχεδν πάντα. Kατά τον ίδιο τρπο
συνεχίζονται οι αφηγήσεις απ τα
παλιά για τα πορνεία, για τα ανεπίδοτα γράμματα, για τους γιους και
τις κρες που χάθηκαν στην Kατοχή, για τους ξέμπαρκους ναύτες
και την κακή τους μοίρα.
Aντικρουμενα
συναισθήματα
τρυφεράδας αλλά και μίσους, αγάπης αλλά και προδοσίας και ταπείνωσης και αμαρτίας, κι λα αυτά
μέσα απ τη μίξη ή και την υπέρβαση των ειδών και τις ρωγμές ανάμεσα στην ποίηση και την πεζογραφία.

Γυναίκα-θάλασσα
H τελευταία ποιητική συλλογή
του Kαββαδία, Tραβέρσο (1975),
χαρακτηρίζεται απ μία πλούσια
γκάμα φωτεινών χρωμάτων, απ
περίσσεια φωτς, και ερωτισμού
και απ μια πληθώρα μυθικών και ιστορικών διαδρομών. Στην πλέον
ερωτική συλλογή του ποιητή, θα έλεγε κανείς τι είναι εμφανής η ανάγκη του ώριμου πια Kαββαδία να
αλλάξει ρτα. Γιατί για ποιο ταξίδι
θα μπορούσε να γίνει λγος, παρά
μνο για ταξίδια προς την κατάκτηση του έρωτα με αρωγούς τους
μύθους και τους θρύλους.
Oι ενοραματικές γυναικείες οπτασίες συνδυάζονται με μορφές
μυθικές και με πραγματικά ιστορικά υποκείμενα στη διάρκεια των
αιώνων και επενδύονται με ζεστά
χρώματα απ τους χρωστήρες
Aναγεννησιακών, κυρίως, ζωγράφων. Kι ακριβώς αυτοί οι εικονιστικοί κώδικες εμπλουτίζουν τις αναπαραστάσεις, προσδίδοντας νέες
διαστάσεις και νέα χαρακτηριστικά
στις αποτυπωμένες μορφές.
Aν έτσι έχουν τα πράγματα, ττε
μήπως πράγματι στο Tραβέρσο
μπορεί να γίνει λγος για ταύτιση
Γυναίκας-θάλασσας; Kαι συνεπώς,
μήπως η «Σπουδή θαλάσσης» (απ
τα τελευταία άλλωστε ποιήματα
του Kαββαδία) είναι σπουδή ερωτική, σπουδή για τη γυναίκα;

Xαράκτες εικονογραφούν το «Πούσι»

A. Tάσσος, ξυλογραφία για το ποίη- Γ. Bακαλ, ξυλογραφία για το ποίημα
μα «Kuro Siwo» (1938).
«Eσμεράλδα» (1945).
Tου Nίκου Γρηγοράκη
Iστορικού Tέχνης

«Eπεσε το πούσι αποβραδίς
το καραβοφάναρο χαμένο...»
EXΩ πολλές φορές επισημάνει την προσφορά της χαρακτικής τέχνης στην εικονογράφηση του βιβλίου.
Aπ αυτή τη θέση θα ’θελα να υπενθυμίσω πσο στενά
ήταν συνδεδεμένη η εργασία των Eλλήνων χαρακτών ζωγράφων με το έργο των λογοτεχνών, ποιητών ή συγγραφέων. Eίναι γεγονς τι, ιδιαίτερα το πρώτο μισ
του 20ού αιώνα –περίοδο κατά την οποία τέθηκαν τα
θεμέλια και εδραιώθηκε η νεοελληνική καλλιτεχνική
χαρακτική– οι Eλληνες χαράκτες υπηρέτησαν το βιβλίο και γενικτερα την τυπογραφία χι μνο για καλλιτεχνικούς, αλλά και για οικονομικούς - βιοποριστικούς λγους. Yπήρξαν μως φορές που εικονογραφούσαν το βιβλίο ενς ποιητή ή ενς συγγραφέα μνο
και μνο απ φιλία και αγάπη. Eνα τέτοιο παράδειγμα
εικονογράφησης βιβλίου υπήρξε το «Πούσι», η ποιητική συλλογή του N. Kαββαδία.

Στην οδ Mητροπλεως
Δεν είχα την τύχη να γνωρίσω τον ναυτικ - ποιητή
του «Mαραμπού». Eίχα μια πρώτη επαφή με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του μλις το 1975. Hταν η
χρονιά που πρωτοαντίκρισα ένα πορτρέτο του, φιλοτεχνημένο απ τον Γ. Mσχο, μια ξυλογραφία που ο καλλιτέχνης είχε χαράξει απ το 1941. Για τον ιδιτυπο χαρακτήρα του Kαββαδία, τα σκαμπρζικα αστεία και τα
ανέκδοτά του μου μιλούσε, θυμάμαι, μια νύχτα ολκληρη ένας άλλος γνωστς ζωγράφος - χαράκτης, ο
Δημήτρης Γιαννουκάκης. Mου διηγούνταν με γλαφυρτητα τις συζητήσεις του με τον ποιητή προπολεμικά,
τα χρνια 1937 - 1941, σ’ ένα στέκι που συνταντινταν, στο τέλος της οδού Mητροπλεως, στη δεξιά μεριά του δρμου. Hταν ένα μικρ μπακαλικάκι, που το
βράδυ μετατρεπταν σε ουζερί που σου σέρβιραν
τους μεζέδες πάνω σε ένα κομμάτι εφημερίδα, εκεί μέσα, στην υπγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε
βρισιές, πως θα ’λεγε κι ο φίλος και ομτεχνος του
Kαββαδία, Kώστας Bάρναλης. Eκεί, σ’ αυτ το αυτοσχέδιο κουτουκάκι σύχναζαν λγιοι και καλλιτέχνες, πως ο Tάσσος, ο Kορογιαννάκης, ο Mσχος, ο Bελισσαρίδης κ.ά. και απολάμβαναν τις τολμηρές διηγήσεις
του ασυρματιστή-ποιητή απ τα ταξίδια του, μέσα απ
ένα λεξιλγιο που σοκάριζε, ανταλλάσσοντας μως
συγχρνως και απψεις για την τέχνη, την ποίηση, τη
μουσική.
Aπ’ αυτή την παρέα, κάποια στιγμή που ο Kαββαδίας
αισθάνθηκε ώριμος πια να εκδώσει το «Πούσι», τα 14

Γ. Mσχος, ξυλογραφία για το ποίημα «Aρμίδα» (1939)

ποιήματα που έγραψε στα χρνια 1937-1946, επτά εικαστικοί καλλιτέχνες προσφέρθηκαν να εικονογραφήσουν με πρωττυπες ξυλογραφίες αυτή την ποιητική
συλλογή.
Eτσι, ο Δ. Γιαννουκάκης εικονογραφεί το πρώτο ποίημα «Πούσι» (1940, αφιερωμένο στην Eλένη Xαλκούση)· ο A. Tάσσος χαράζει για το «Kuro Siwo» (1938, αφιερωμένο στον Γ. Παπά)· ο Γ. Mραλης φιλοτεχνεί ένα γυμν για το ποίημα «Στεργιανή Zάλη» (1939, αφιερωμένο στον Nίκο Tουτουντζάκη)· ο A. Kορογιαννάκης, φιλοτεχνεί μια ολοσέλιδη ξυλογραφία για το
«Cambay’s Water» (1938, ποίημα αφιερωμένο στον Π.
Π. Παναγιώτου)· Tο ποίημα «Aρμίδα» (1939, αφιερωμένο στον Kώστα Bάρναλη), στολίζει με ξυλογραφικά
πλουμίδια ο Γ. Mσχος, καθώς και το ποίημα «Black &
White» (το πρώτο χρονολογικά, που γράφτηκε το 1937
και είναι αφιερωμένο στον M. Kαραγάτση). Tα επμενα
δύο ποιήματα «Eσμεράλδα» 1945, αφιερωμένο στον Γ.
Σεφέρη) και το «Kαραντί» (με αφιέρωση στο «κορίτσια
απ το Bλο») φιλοτεχνεί ο ζωγράφος Γ. Bακαλ. Kαι,
τέλος, τα ποιήματα: «Θαλασσία Πανίς» (1942, αφιερωμένο στον Aιμίλιο Bεάκη), «F.G. Lorce, Θεσσαλονίκη
(1946, αφιερωμένο στον Γ. Kουμβακάλη), ο «Σταυρς
του Nτου» (1938, αφιερωμένο στον Γιώργο Θεοτοκά),
«Mαρέα» (1942, αφιερωμένο στον Γιακουμή Bαλάση)
και «Λύχνος του Aλαδδίνου» (1946, αφιερωμένο στον
N. Xατζηκυριάκο - Γκίκα), εικονογραφεί με μικρές ξυλογραφίες ο καλς χαράκτης Γιώργος Bελισσαρίδης, ο
οποίος, εκτς απ την φιλοτέχνηση του εξωφύλλου,
είχε και την λη καλλιτεχνική επιμέλεια της έκδοσης.
Tέλος, πέρα απ τις επιμέρους αφιερώσεις, λη η ποιητική συλλογή «Πούσι» είναι αφιερωμένη στην Eλγκα
Kαββαδία, την αγαπημένη του ανιψιά και τακτική συνοδ του στις κοινωνικές του συναναστροφές. Kαι αξίζει
να επισημάνουμε τι οι αφιερώσεις των ποιημάτων γίνονται κυρίως σε επώνυμους καλλιτέχνες και λογίους
της εποχής.
Bεβαίως, χι μνο απλώς απ θαυμασμ προς το έργο τους ή την προσωπικτητά τους, αλλά νομίζω, επειδή ο Kαββαδίας, παρ’ λο που κοινωνικά ήταν διαφορετικς, εν τούτοις είχε κατορθώσει να αποκαταστήσει μαζί τους μια ουσιαστική επαφή και οι ίδιοι, με τη
σειρά τους, να «επι-κοινωνούν» με τον ναυτικ-ποιητή
μέσα απ την κοινή γλώσσα που μνο η τέχνη και η εμπειρία –το βίωμα– μπορούν να προσφέρουν.
Tο ωραιτατο αυτ «Livre de Luxe», που τυπώθηκε
στην Aθήνα το Γενάρη του 1947 και κυκλοφρησε σε
500 αντίτυπα απ τις εκδσεις A. Kαραβία, (επίσης στενς φίλος του ποιητή) συνιστά μια απολαυστική συνύπαρξη στίχου και εικνας, υπενθυμίζοντάς μας την ερωτική σχέση ανάμεσα στον ποιητικ και εικαστικ λγο. Mια συνύπαρξη που υποδηλώνει σε τελευταία ανάλυση το «πάντρεμα» τυπογραφίας και χαρακτικής.
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Mικρή πράσινη θάλασσα
O Oδ. Eλύτης παραμένει στη συνείδηση του κοινού ως ο κατ’ εξοχήν ποιητής του Aιγαίου

«Kοχύλι» κολάζ του Oδ. Eλύτη. Oταν ο Eλύτης φτιάχνει τα κολάζ, δεν θέλει να εικονογραφήσει την ποίησή του ούτε φιλοδοξεί να μυηθεί σε μια άλλη τέχνη. «Σκοπς μου, εξομολογείται, δεν ήταν να παίξω. Hταν να μεταγράψω την ποιητική μου σ’ ένα επίπεδο αποσπασμένο απ τους ήλους του σταυρού της γλώσσας».
Tης Iουλίτας Hλιοπούλου

«EAN είναι διγαμία να αγαπάς και
να ονειρεύεσαι» είναι άτολμο να αγαπάς μνον. Kαι η ποίηση έχει μια
διπλή και χι μνον υπσταση. O
ποιητής δεν μας παραπλανά, εμείς
παραπλανούμε τον εαυτ μας δεμένοι πως ο χαρταετς στον
σπάγγο του. Πρέπει να κψεις τον
λώρο της λογικής για να πετάξεις.
Aλλιώς και η θάλασσα θα είναι μια
απέραντη πλαζ, κι εμείς θα επιδεικνύουμε το μαγι μας ανύποπτοι
γι’ αυτ που συντελείται πιο εκεί,
στο τρίτο κύμα.
Mικρή πράσινη θάλασσα
δεκατριώ χρονώ
Που θά ’θελα να σε υιοθετήσω
λέει ο Eλύτης ψιθυριστά κι εμείς
ωτακουστούμε τις φωνές της ιστορίας τσο ηδονικά παραδομένοι

στους ανασασμούς του τοπίου ή
του σώματος, το ίδιο κάνει.
Διττά προχωρούν τα βήματα,
στο νου και στα γυμνά πέλματά
μας. Aν η γνώση κατακυρώνει κάτι,
αυτ δεν είναι παρά η δυναμική
του ονείρου μας. Kαι το ποίημα είναι της επιθυμίας, ενς πθου σωματικού, ικανού να ανασυντάξει
τον κσμο. Nαι, θέλει να πας μακριά για να επιστρέψεις πίσω στην
πρώτη αφή τα χέρια σου, στην ακριβολογία των παιδικών λγων
την έκφρασή σου, στην απροσποίητη χειρονομία την επιθυμία σου,
στη φυσική της διαδρομή την ιστορία, την Eλλάδα στη γη της. Nα αποσπάσεις απ το τοπίο την αλήθεια του, έτσι που να γίνει ορατή,
με δέντρα, λέξεις, πεδιάδες, φράσεις, νερά. Γιατί αλήθεια είναι αυτ που δεν ξεχνάς ποτέ. Kαι το

12 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 6 AYΓOYΣTOY 1995

ποίημα μιλά διαρκώς στον δυϊκ
των αισθήσεων και της γνώσης,
του έρωτα και της αρχαίας σοφίας,
του τοπίου ως έκταση και ως διάρκεια, της πραγματικτητας εν τέλει της ανοιχτής στο μέλλον. Eραστής και νοσταλγς συνάμα ο ποιητής γι’ αυτήν τη μικρή θεά, την
πράσινη θάλασσα, τη μικρή Iωνία.
H διαφάνεια του αέρα είναι απλυτη, ώστε μπορείς να διακρίνεις
τις μυστικές τροπές του φωτς,
και πιο βαθιά της μοίρας την ανένδοτη και μως ανατροπή.
Nα γυρίσεις τον ήλιο
και ν’ ακούσεις
Πώς η μοίρα ξεγίνεται…
H μικρή πράσινη θάλασσα είναι
μια συνουσία με την κρυμμένη ουσία του ελληνικού κσμου. Tην πιο
καθαρή και οικεία στον Eλύτη σκέψη των Iώνων φιλοσφων, την πιο

Eλλάδα. Xρειάζεται να ελευθερώνεις το μέσα μέρος των πραγμάτων, να ξεφορτώνεις τους τνους
της ιστορίας, να ξεχάσεις τη νωχελική αποδοχή των διπλωματών,
«να τρως το ψαροκκαλο και να
πετάς το ψάρι», για να δεις να φωσφορίζουν οι μεγάλες πέτρες στα
θεμέλια του οίκου σου, απ την
Aττική ή την Eφεσο απαράλλαχτα
μοιες. Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.
Γύρεψέ την.
Mικρή πράσινη θάλασσα
δεκατριώ χρονώ
Tο τέλος της ανάγνωσης είναι η
εκκίνηση μιας νέας, που θα πάρει
αντίστροφα το δρμο απ το «να
σε κοιμηθώ παράνομα» ίσαμε το
«να σε υιοθετήσω», απ την Iωνία
πίσω στην πράσινη θάλασσα, κι απ κει στη μικρή Kρη· για να γίνει
ένα απ τα πιο βαθιά κι απροσποίη-

τα ερωτικά ποιήματα τούτο. H μορφοποιημένη σε πράσινη θάλασσα
Kρη υπήρξε ανέκαθεν, για τον
Eλύτη, η ακατάβλητη δυναττητα,
η οικείωση με έναν διαφορετικ
τρπο πολιτεύεσθαι, η διά των αισθήσεων στην κάθετη ώρα του μεσημεριού, του δικαίου και του έρωτα γνώση του κσμου.
Tο ποίημα είναι μια αναπεπταμένη ερωτική πράξη στο επίπεδο της
συνείδησης. Eίναι το ερωτικν ανάλογον της φιλοσοφικής σκέψης
των Iώνων. Eκείνοι ζήτησαν να
πουν την απαρχή του κσμου, ο έρωτας μιλά απ την αρχή τον κσμο. Tο βέλος μιας τέτοιας συνουσίας βρίσκει την πηγή της ζωής
στο σώμα και στο νου. Oι ανάσες
του δέρματος, οι κυματισμοί του
νερού, τα λγια που αρθρώνει η
γλώσσα, η συναίσθηση του θαύματος, η ανατροπή, μοια «σε ένα
κρεβάτι μεγάλο, με πρτα μικρή»,
μοια στα «λγια που άρπαξε απ
το καλάθι των σοφών ο αέρας».
Mες στις αντιφεγγιές της οροφής,
αυτ που αντιγράφεις, είναι τουλάχιστον μία διπλή εικνα, που σε
ταξιδεύει αμφίδρομα προς και απ
την πηγή, απ και προς το σώμα
σου, προς και απ την ελληνική
σου ταυττητα.
Aπλ ωσάν φυσικ φαινμενο
και αχειροποίητο το ποίημα, με του
φυτού το γυμν πρσωπο και το
μεγαλείο.

«H γοργνα» 1979. Kολάζ
του Oδ. Eλύτη. «Tο κολάζ,
παρ’ τι φτάνει συχνά
σε αδιαφιλονίκητα
καλλιτεχνικά αποτελέσματα,
παραμένει ένα παιγνίδι,
ένα τρυκ, πως
το καλειδοσκπιο, τα παζλ
και οι μαγικές εικνες»,
γράφει ο Eυγ. Aρανίτσης.
Aναστατώνοντας την τάξη
της πραγματικτητας,
ο Eλύτης δίνει πράγματι
μια μαγική εικνα,
που έρχεται μως
κατ’ ευθείαν απ το μύθο.

Mία απ τις λιγοστές
ζωγραφικές συνθέσεις
του Eλύτη. Σχεδν
διάφανη η κοπέλα με
την τρίαινα πλέει
στο γαλάζιο της θάλασσας.
Mπορεί παραλλαγή
της σειρήνας ή
και Ποσειδώνας
στην ερωτική τρικυμία.
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Mε τη ματιά του B. Λούλη
O συγγραφέας που έβλεπε χωρίς ψευδαισθήσεις τον κσμο της θάλασσας

«Δούλεψα 21 χρνια με τα φορτηγά βαπρια, αλλά το 1939 αρρώστησα και έφυγα
αναγκαστικά... Δεν πέρασαν χαρούμενα τα χρνια μου. Στα πιο πολλά, η φτώχεια
συντροφιά και το χειρτερο, σ’ λα μου τα χρνια, πάντα η ερημιά κι η μοναξιά.
Ως και στις πλώρες 21 χρνια, που ζούμε τσο πολλοί άνθρωποι σε τσο λίγο χώρο, που σμίγουν αναγκαστικά τα χνώτα μας κι ο ιδρώτας και τα παραμιλητά στον
ύπνο, κι εκεί ακμα τα κατάφερα να μείνω ολομναχος...».
Tου Λουκά Kούσουλα

MOΛONOTI δεν έχω αυταπάτες σον
αφορά τη γνώση –την άγνοια μάλλον...– του καιρού μας για τον πεζογράφο Bασίλη Λούλη, νομίζω εντούτοις τι καμιά εικνα της θαλασσινής
μας λογοτεχνίας, παλιάς ή νέας, δεν
θα ήταν πλήρης χωρίς αναφορά στον
Kυμαίο λογοτέχνη. Oχι, δεν τον θεωρούμε πλέον –υπογραμμίζω το πλέον– μεγάλο ή πολύ σπουδαίο συγγραφέα, δεν έδωσε, πως λέμε στη
γλώσσα της φιλολογίας, έργο ικαν
να μείνει στο χρνο· πάσα μως εικνα της πλευράς αυτής της ελληνικής
λογοτεχνίας, λογοτεχνίας της θάλασσας, χωρίς τον Bασίλη Λούλη θα είναι
του λοιπού λειψή και, προπάντων,
ψεύτικη. Λειψή και ψεύτικη, αφού

πλάι στην... αγγελική και άσπρη θάλασσά μας –εννοώ το Aιγαίο– υπάρχει
και η Mαύρη θάλασσα... Eλάχιστα αγγελική και ίσα ίσα πολύ μαύρη!
Δεν ισχυρίζομαι τι περίμενε αποκλειστικά τον Bασίλη Λούλη για να αποδοθεί λογοτεχνικά η πλευρά αυτή
της θάλασσας· με το πέρασμα μως
των χρνων, την ασφάλεια και την άνεση που παρέχει τώρα η τεχνολογία
στον κσμο της, την «απάνω πλέον
βλτα έχουν «οι χαρές της θάλασσας» τώρα, η ποιητική τους αξιοποίηση· είτε για το Aιγαίο πρκειται τώρα
είτε για τις Σεϊχέλες και τα... «πλοία
των τρελών».

Kύμη Eυβοίας
Πού ο άτυχος Bασίλης Λούλης...
Γεννήθηκε, λέει, στα 1901 στην Kύμη
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O Bασ. Λούλης στο σπίτι του στην Kύμη. «Συλλογιέμαι, πως αν καταφέρω και κάνω τους ανθρώπους να καταλάβουν κάτι απ τη ζωή μας, τη ζωή του ναύτη, κάτι
απ το σφύριγμα της θύελλας... κάτι απ τον ιδρώτα για το ψωμί, τη νοσταλγία
για το σπίτι, και τον καημ και τη λαχτάρα, την ασίγαστη για λίγη ζεστασιά, λίγη
αγάπη που έχει ο κάθε θαλασσινς μέσα του... ττε λέω πως κάτι καλ θα έχω κάμει στη ζωή μου», έγραφε ο Λούλης τον Mάρτιο του 1949.

της Eύβοιας. Mπήκε στα δεκατρία
του υπηρέτης σε αθηναϊκ σπίτι και
«σπούδασε» στη Σχολή Aπρων Παίδων του «Παρνασσού». Mπήκε στα
δεκαεφτά του στη θάλασσα, ταξίδεψε είκοσι ένα χρνια και πήρε σύνταξη το 1939, ως παθών εν υπηρεσία
–έγινε φυματικς. Για να πλακώσει
αμέσως ο πλεμος, η Kατοχή και η
Aντίσταση, μεγαλύτερες ή μικρτερες εμπλοκές στο εμφυλιακ και μετεμφυλιακ καθεστώς, η λίγη στο
μεταξύ συγγραφική του, ως το τέλος
του, το 1972.
H λίγη συγγραφική του... Παρουσιάστηκε πρώτη φορά με λίγα διηγήματα στο περιοδικ «Eλεύθερα
Γράμματα» κατά το 1947-49. Tα συνδευε, αν δεν κάνω λάθος, σημείωμα του περιοδικού για το συγγραφέα

τους, τι είναι αυτοδίδακτος στα
γράμματα και τη λογοτεχνία, τι μεταφέρει εκεί προσωπικές εμπειρίες,
του ναυτεργάτη που υπήρξε, τι ζει
τώρα μνος στην Kύμη της Eυβοίας.
H εντύπωση που άφησαν κομμάτια
πως «O γυρισμς», «Tων τυφώνων
ο νικητής» και τα άλλα υπήρξε εξαιρετική. (Γνωρίσαμε και τον ίδιο ένα
βράδυ, ττε, στον Πειραιά, δύο τρεις
φοιτητές της Φιλοσοφικής εμείς, παρέα με τον Nικηφρο Bρεττάκο). Kυκλοφρησε ύστερα το «Λυσίκομος
Eκάβη», το 1951, και ο B΄, λέει, τμος
των... Aπάντων του στον Kέδρο.
Yπάρχει ένα δημοσίευμα του Σπύρου Kοκκίνη στο περιοδικ «Tομές»
(κύκλος 18-19) με κάμποσα βιβλιογραφικά του συγγραφέα κι ένα αφιέρωμα του «Aντί» (τεύχος 222). Kύ-

ριος οίδε ποια είναι τώρα η εκδοτική
κατάσταση του έργου του.

Xωρίς ψευδαίσθηση
O Λούλης δεν έγραψε για τη θάλασσα σε συνειδητή –καταρχήν τουλάχιζστον.– αντίθεση προς τον Kαββαδία ή τον Eλύτη του Aιγαίου... Aυτς, τη δική του μαρτυρία έφερνε,
των εμπειριών της δικής του θάλασσας, που έρχεται τελικά σε διάσταση
με το θαλασσιν ειδύλλιο των άλλων.
Tου «ξεφεύγει», είναι αλήθεια, κάπου κάπου καμία τυπική λατρευτική
έκφραση για τις ομορφιές της, για τα
χρώματα και τους αστερισμούς... ο
καννας μως είναι άλλος. Eίναι το
«εσωτερικ» του καραβιού, οι μηχανές, το κάρβουνο, η βρωμιά, ο ιδρώτας, η παγωνιά και, πάνω απ λα, η
ανθρώπινη δυστυχία και κακομοιριά.
O Λούλης, που ήταν, ως λογοτέχνης,
με πολύ διακριτικ τρπο αριστερς
του καιρού του και καταβάλλει κάπου κάπου το φρο της ιδεολογικής
αισιοδοξίας του, για τον άνθρωπο
και την ιστορία, δεν τρέφει γενικά
καθλου ψευδαισθήσεις. Aν εξαιρέσουμε μια δυο περιπτώσεις ανθρώπων που αξίζουν την εκτίμηση και
την αγάπη μας –η κοπέλα στο «Γυρισμ» που τον «συμβούλεψε» ριψοκινδυνεύοντας τη θέση της «χι βτκα, Γιάννη, με μπύρα μαζί» και ο Γαλαξειδιώτης Δημήτρης που στάθηκε
φίλος στο φτωχ αραπάκι, το Xασανάκι, λίγες ακμα ίσως περιπτώσεις–
η εικνα που μεταδίνει για τον άνθρωπο είναι απ τις ζοφερτερες
που μπορεί κανένας να φαντασθεί.
Σκλάβοι και τύραννοι μνο είναι ο
καννας. Σκουλήκια, μην έχοντας ιερ και σιο, οι ναύτες, διεστραμμένα
οντάρια οι άλλοι, αξιωματούχοι, αφεντικά, πετυχημένοι. Στα λιμάνια, στα
μεσιτικά γραφεία, στα μπαρ, στα βαπρια, φορτώνοντας - ξεφορτώνοντας ή ταξιδεύοντας, μια κλαση χειροπιαστή, στο αλκολ, στο σεξ, στη
βία, το μίσος και την απελπισία.

«Λυσίκομος Eκάβη». Oταν ήταν παιδί, του διηγήθηκε την ιστορία της,
μαζί με άλλες, ένας γυμνασιάρχης
που παραθέριζε στο χωρι τους. Tην
ιστορία της Eκάβης που έκλαιγε «λυσίκομη» το σκοτωμένο Eκτορα ταν
τον έσερνε ο Aχιλλέας πίσω απ το
άρμα του.
Tώρα βρίσκεται σε λιμάνι, έχει λάβει μετά πολλά χρνια γράμμα απ
τη μάνα και την αδερφή του, ξαναθυμάται τα μαύρα κι άραχνα δικά του
περασμένα και τωρινά, και πηγαίνει
σε ταβέρνα, να πιεί, να δροσιστεί. Πίνει, κι αναθυμάται με κάποια σειρά
τον ορμαδ των ατυχιών του και την
κακία του κσμου. Eχει πλέον μεθύσει ταν, ενώ τον πειράζουν κι άλλοι,
πελάτες της ταβέρνας, του απευθύνει το λγο και κέρασμα, απ άλλη
παρέα, κάποιος που τον είχε αδικήσει βαριά πριν δέκα χρνια, στο
«Oριάνα». Aκολουθεί καβγάς, η τοπική αστυνομία επεμβαίνει. Tώρα:
«Hτανε δεμένος ψηλά απ τις μασχάλες πίσω απ ένα άλογο, άσπρο
άλογο, και σερντανε στο δρμο».
«Tων Aχαιών τα πλήθη» διασκεδάζουν στο θέαμά του, του μεθυσμένου καβγατζή που τον σέρνει η έφιππη αστυνομία, «μα η λυσίκομος Eκάβη» δεν βρίσκεται πουθενά, η μάνα
του, να συμμαζέψει το κουφάρι του,
να τον πλύνει, να τον μοιρολογήσει.

H απώλεια
Σε κάτι σημειώσεις του συγγραφέα σχετικά με τα ιστορικά του έργα,
αναφέρεται συχνά σε απώλειες των
πρώτων χειρογράφων του, σε ξαναγράψιμο των ίδιων «ιστοριών» του,
σε βελτιώσεις τους ύστερα... Mακάρι
συνεπώς να ιδούμε μια καλή έκδοση
του Bασίλη Λούλη. H Eύβοια, που
παίρνει τελευταία το προβάδισμα
στα λογοτεχνικά μας, θ’ άξιζε μάλλον να ενδιαφερθεί τελικά για τον...
ματαιωμένον αυτν λιμενάρχη της.

O Bασ. Λούλης αριστερά, με έναν συνάδελφ του, εν πλω. Tην εποχή που δούλευε ακμη στα βαπρια. (Φωτ. αρχείου περ. ANTI)

«Λυσίκομος Eκάβη»
Θα σταθώ ξεχωριστά στο πιο εκτεταμένο κείμεν του, που είναι μια
σύνοψη της θεματογραφία του και
–κατά τους Γ. Iωάννου και K. Kουλουφάκο– το καλύτερ του: το «Λυσίκομος Eκάβη» (Πιστεύω τι, αισθητικά, υπάρχουν καλύτερά του·
παραμένει ωστσο αυτ το πιο ενδιαφέρον απ’ λα, ιδίως απ την άποψη που συζητούμε, μιας καταγραφής της ανθρώπινης μιζέριας στη
θάλασσα).
O ήρωάς του Bαγγέλης –χαϊδευτικά: ο Tζελις– «χρνια ναυτικς», αποτυχημένος τελικά σε λα, βρίσκεται σε νοτιοαμερικάνικο λιμάνι κι αναλογίζεται τη μοίρα του. O πατέρας
του πνίγηκε στη θάλασα, έχει δύο αδελφές, μια μικρούλα φιλενάδα γειτνισσα, κι «ονειρεύεται» ττε ν’ αποχτήσει δικ του «λβερ» –ένα μικρ σκάφος. H μάνα του δεν θέλει τη
θάλασσα –κατά τα γνωστά...– εκείνος μως κάνει το δικ του. O Tζελις δεν είναι ποιος κι ποιος: έχει
χάρες κι ομορφιές.
Θα βαφτίσει, λέει, το λοβεράκι του

Eλληνες ναυτικοί, πλήρωμα εμπορικού πλοίου, στις αρχές του αιώνα.
KYPIAKH 6 AYΓOYΣTOY 1995 - H KAΘHMEPINH

15

KYPIAKH 30 IOYΛIOY 1995 - H KAΘHMEPINH

15

Θαλασσινή Aνθολογία
Ποιοι συγγραφείς δεν θα έπρεπε να λείπουν απ μια ανθολγηση γύρω απ τη θάλασσα
Tου Δημήτρη Δασκαλ πουλου
ποιητή, βιβλιογράφου

ΘA ήταν παράδοξο αν η θάλασσα δεν
κατείχε σημαντικ μέρος στη θεματική της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Δεν υπάρχει Eλληνας ποιητής ή πεζογράφος, ο οποίος να μην έχει χρησιμοποιήσει στο έργο του τη θάλασσα, άλλοτε ως σκηνοθετικ πλαίσιο,
άλλοτε ως πηγή έμπνευσης και άλλοτε ως στοιχείο συμβολισμού και αλληγορίας. O λγος είναι ευνητος:
είμαστε λας θαλασσινς. Oι πλεις
και τα χωριά της Eλλάδας σο βαθιά
κι αν βρίσκονται στην ενδοχώρα, απέχουν λίγες ώρες απ την πλησιέστερη ακτή. H μοίρα του τπου μας
στις κρίσιμες, ιστορικές στιγμές,αλλά και στον καθημεριν, ειρηνικ βίο
είναι στενά δεμένη με τη θάλασσα,
το ταξίδι, την ξενιτιά, την περιπέτεια.
H θαλασσινή εμπειρία αποτελεί
μνιμο, προσφιλές και συχνά κεντρικ θέμα των Eλλήνων συγγραφέων,
απ την εποχή των αρχαίων λυρικών
ως την εντελώς σύγχρονη παραγωγή. Aνάμεσα στον ομηρικ Oδυσσέα,
για παράδειγμα –του οποίου η συμβολική διάσταση έχει απλώσει ρίζες
στην παγκσμια λογοτεχνία1 – και
στο Στράτη Θαλασσιν του Σεφέρη
παρεμβάλλονται μερικές δεκάδες
αιώνων. Παρά τη χρονική απσταση
έχουμε να κάνουμε με το επαναλαμβανμενο θέμα ενς και του αυτού
ανθρώπινου τύπου, ο οποίος επιβιώνει στον έντεχνο λγο αλλά και στη
συλλογική μνήμη μεταγγίζοντάς μας
αισιοδοξία και αλληλεγγύη για τη
διαχρονική θαλασσινή περιπέτεια
του Eλληνα.
Iσως επειδή η θαλασσινή εμπειρία
φαίνεται περίπου αυτονητη για
τους Eλληνες συγγραφείς δε διαθέτουμε εργασίες αξιλογες, που να
πραγματεύονται πώς έχουν αντιμετωπίσει ποιητές και πεζογράφοι τη
θάλασσα. Δεν διαθέτουμε, επιπλέον,
μιαν αξιπιστη ανθολογία για το θέμα. Πρθεσή μου δεν είναι να παρουσιάσω εδώ έναν πιθαντατα ατελείωτο κατάλογο ονομάτων, ανάλογο με
εκείνον των πλοίων που συναντάμε
στη ραψωδία β΄ της Iλιάδας. Σκέπτομαι πως θα ήταν προτιμτερο να προτείνω τις δικές μου επιλογές για μιαν
υπθετική ανθολογία θαλασσινής
λογοτεχνίας. Oχι τι θα πρέπει να περιέχει ακριβώς, αλλά ποια ονματα
δεν θα πρέπει να λείπουν απ μια τέτοια ανθολογία. Kαλ θα ήταν να
συμφωνήσουμε τι με τον ρο «θαλασσινή λογοτεχνία» εννοούμε τα
λογοτεχνικά κείμενα που έχουν άμεση η άμεση συνάφεια με τη θάλασσα,
χωρίς να θεωρούμε υποχρεωτική
προϋπθεση τη ναυτική ιδιτητα του
συγκεκριμένου συγγραφέα. Tα χρονικά ρια που καλύπτονται απ τη
διαπραγμάτευση που ακολουθεί ε-

Σύμβολο της αιώνιας ελληνικής ταξιδιωτικής ψυχής, ο Oδυσσέας στο πέρασμα απ τις Σειρήνες. Λεπτομέρεια απ ερυθρ μορφο αμφορέα. Eκτ ς απ τον ίδιο τον Oδυσσέα, άλλη φυσιογνωμία απ τους θαλασσινούς συντρ φους του, που αποκτά
διάσταση στη σύγχρονη ποίηση, είναι ο άτυχος Eλπήνωρ. Aν και δευτερεύον πρ σωπο στο ομηρικ έργο, μεταμορφώνεται
σε πρωτεύον και κυριαρχεί στο ποιητικ ραμα των Σεφέρη, Pίτσου και Σιν πουλου. Προηγείται βέβαια λων ο Aμερικαν ς
Eζρα Πάουντ, που τον ανέστησε, το 1917. (Φωτ. απ «Tο πλοίο στην ελληνική τέχνη», εκδ. KAΠON).

κτείνονται απ τη συμβατική αφετηρία του 1821 έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρνια (1950 περίπου).

Aπ’ τους Eπτανήσιους
στους Pομαντικούς
Θα ξεκινούσα οπωσδήποτε («απ
Δις άρξασθε») με αποσπάσματα απ τον «Yμνο εις την Eλευθερία»
του Διονυσίου Σολωμού και θα πρσθετα τον «Kρητικ» και τον «Πρφυρα» «ένα ποίημα υψηλ» –πως
γράφει ο Λίνος Πολίτης– «που ο άνθρωπος μέσα στη γοητεία της φύσης, έχει να παλέψει με την άλογη,
θηριώδη δύναμη ενς θαλασσινού

16 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 6 AYΓOYΣTOY 1995

τέρατος». Θα συνέχιζα με ορισμένες
ωδές του Aνδρέα Kάλβου, στις οποίες αποτυπώνεται ευκρινώς η λυρική
του τλμη, και θα διάλεγα στη συνέχεια στίχους του Aριστοτέλη Bαλαωρίτη, μαζί με το πολύ δημοφιλές ποίημά του. «O βράχος και το κύμα», που, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται για
πρώτη φορά στη νετερη λογοτεχνία μας αλληγορική χρήση της θάλασσας. Aπ τους λοιπούς Eπτανήσιους δεν θα παρέλειπα αποσπάσματα
απ την εκτενή σύνθεση «O ρκος»
του Γεράσιμου Mαρκορά, καθώς και
απ το επίσης εκτενές ποίημα του
Γεράσιμου Mαυρογιάννη «O ναύτης
του Iονίου».
Aπ τους ρομαντικούς της Aθήνας

του 19ου αιώνα θα διάλεγα αρκετά
ποιήματα, χι τσο για την ποιητική
τους αξία αλλά για να φανεί η διαφορά του ποιητικού αισθήματος και του
τρπου με τον οποίο χειρίζονται τη
γλώσσα και τις ιδέες. Φέρνω για παράδειγμα τα ποιήματα «Θάλασσα»
του Aλεξάνδρου Σούτσου, «Xαιρετισμς στο Aιγαίο» του αδελφού του
Παναγιώτη Σούτσου και το γνωσττερο «Διονύσου πλους» του Aλεξάνδρου Pίζου Pαγκαβή. O ποιητής Γεώργιος Zαλοκώστας είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, χι για ,τι δημιούργησε αλλά κυρίως για τις προθέσεις του. Oσάκις εγκαταλείπει την καθαρεύουσα, η παραγωγή του αποκτά
Συνέχεια στη 18η σελίδα

«Aργώ» του
ματα της γε
ξωτερικ κα

ου Γεράσιμου Στέρη. Λάδι, 1930-35. «O πιο διαυγής νεοέλληνας ζωγράφος συνέπεσε να είναι και ο πιο μυστηριώδης», συνοψίζει ο O. Eλύτης. O Στέρης, ανταποκριν μενος στα αιτήγενιάς του ’30 για επαναπροσδιορισμ της ελληνικής ταυτ τητας, προσπαθεί να συλλάβει «το αρχαίο ελληνικ ραμα». Tο έργο ανήκει στην ελληνική του περίοδο, πριν φύγει στο εκαι χαθούν οριστικά τα ίχνη του. Tο ίδιο θέμα, τους Aργοναύτες, χωρίς αλληγορία και αφαίρεση, το βρίσκουμε μερικές δεκαετίες νωρίτερα και στον K. Bολανάκη.
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Συνέχεια απ τη 16η σελίδα

τρυφερτητα και αμεστητα, που μας
οδηγούν απευθείας στο Σολωμ. Tο
ποίημά του «H αναχώρησή της» είναι
χαρακτηριστικ απ την άποψη αυτή,
ενώ η μελοποίησή του το έχει καταστήσει οικείο στο ευρύ κοιν.

Παπαδιαμάντης
O Aριστομένης Προβελέγγιος έχει
γράψει ωραιτατα θαλασσινά ποιήματα, εμπνευσμένα απ το νησί του,
τη Σίφνο, και είναι μια απ τις πρώτες περιπτώσεις ποιητών που δένονται τσο πολύ με τη γενέθλια γη και
το Aιγαίο πέλαγος, πολλά χρνια
πριν το «ανακαλύψει» ο Eλύτης. Mια
άλλη, σπουδαιτερη μορφή, στενά
δεμένη με τον τπο καταγωγής, είναι ο Aλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
Θα του αφιέρωνα πολλές σελίδες
στην υποθετική ανθολογία μου. Oυσιαστικά αταξίδευτος και μοναχικς,
ζώντας μια στερημένη, ασάλευτη
ζωή, έχει ζωντανέψει στα διηγήματα
και τα μυθιστορήματά του έναν ολκληρο κσμ, ο οποίος έχει κατά πολύ αλλοιωθεί σήμερα απ ,τι ονομάζουμε προδο και εκσυγχρονισμ,
αλλά διατηρεί χι μνον στις σελίδες
του συγγραφέα αλλά και στην καθημερινή ζωή πολλών νησιών της
Eλλάδας την αρετή του, τις αξίες
του και το ήθος του. Oπως θα προσέξατε ήδη, ο Παπαδιαμάντης είναι ο
πρώτος πεζογράφος που μνημονεύεται εδώ, σε μια σειρά ποιητών μέχρι
τώρα. Tο γεγονς δεν είναι περίεργο
μια και η νεοελληνική πεζογραφία
φτάνει πολύ αργτερα απ ,τι η
ποίηση σε αξιλογα αποτελέσματα.
Eίναι γνωστές οι προσπάθειες που
είχε καταβάλει το πολύ σημαντικ
περιοδικ του προηγούμενου αιώνα,
η «Eστία» για να γράψουν διηγήματα
οι Eλληνες συγγραφείς της εποχής.

Mετά το 1880
Aπ την άποψη αυτή μας ενδιαφέρει εδώ ιδιαιτέρως η χρονολογία
1898, ταν σε σχετικ διαγωνισμ
βραβεύεται το θαλασσιν διήγημα
του Aνδρέα Kαρκαβίτσα «Πάσχα στα
πέλαγα». O Kαρκαβίτσας θα αποκτήσει δικαίως τον τίτλο του κατ’ εξοχήν θαλασσογράφου, κυρίως με την
πασίγνωστη συλλογή διηγημάτων
«Tα λγια της πλώρης».
Tο νομα του Kωνσταντίνου Pά-

H θάλασσα δεν είναι το φ ντο, αλλά η πρωτ γονη θε τητα που οιστρηλατεί το μυθιστ ρημα του Σ. Mυριβήλη, «H Παναγιά η
Γοργ να», που κυκλοφ ρησε τέλη του 1949. Oπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλα κείμενά του. Tο εκκλησάκι της Παναγίας
της Γοργ νας, χτισμένο στα βράχια πάνω απ τη θάλασσα, βρίσκεται στη Σκάλα Σκαμιάς, το ψαρολίμανο της Mυτιλήνης,
που, στην Kαταστροφή του ’22, δέχτηκε κάμποσες οικογένειες ψαράδων απ τ’ αντικρινά παράλια. Tο νομα της εκκλησίας
προέρχεται απ μια ασυνήθιστη παράσταση της Παναγίας: «Tο κεφάλι της είναι έτσι πως το ξέρουμε απ τις τοιχογραφίες
της Πλατυτέρας... Oμως απ τη μέση και πέρα είναι ψάρι με γαλάζια λέπια και στα χέρια της βαστά ένα καράβι απ τη μια κι
απ την άλλη ένα τρικράνι, πως ο αρχαίος θε ς, ο Ποσειδώνας...»

δου δεν θα το συναντήσετε σε καμιά
ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δημοσιογράφος στα πρώτα
χρνια της σταδιοδρομίας του, κατέληξε καθηγητής της ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Aθηνών και στη Nαυτική Σχολή Δοκίμων. Yπήρξε σοφς επιστήμονας. Eγνώριζε βαθύτατα ολκληρη την ιστορία των ελληνικών
πλοίων, απ τα πανάρχαια χρνια. Oι
αμέτρητοι ναυτικοί ροι, η γνώση
των ιστορικών ναυτικών γεγοντων
και η απέραντη αγάπη του για τη θάλασσα, τον οδήγησαν να γράψει μια
σειρά διηγημάτων με ανάλογα θέματα. Mπορεί να μην είναι σημαντικά
λογοτεχνήματα, διαθέτουν μως μια
έντονη θαλασσινή αίσθηση. Aξίζει
τον κπο να αναφέρω εδώ πως ένα
απ τα πρσωπα των ναυτικών διηγημάτων του Pάδου ακούει στο νομα Kαραγάτσης.
Aπ τη θαλερή λογοτεχνική γενιά
του 1880 και τους επιγνους της, θα
ανθολογούσα πάρα πολλά ποιήματα,

Eλληνοδιδάσκαλος υπήρξε ο Λεωνίδας Σουρέας, γεννημένος στο
Παρ ρι της Σπάρτης. Ωστ σο, με
το ψευδώνυμο Kώστας Παρορίτης,
καταγράφεται στη λογοτεχνία μας
ως ένας απ τους πρώτους πεζογράφους με σοσιαλιστικές ιδέες.
Aκραιφνής δημοτικιστής, κινήθηκε
αποκλειστικά στον κύκλο του
NOYMA. Aν και στεριαν ς έγραψε
για τη ζωή των σφουγγαράδων
που γνώρισε ταν υπηρετούσε
στην Yδρα. Στο μυθιστ ρημά του,
«Στο άλμπουρο» οι ήρωες επαναστατούν ενάντια στους αφέντες
καπετάνιους. Πρωτοπ ρο του κοινωνικού πεζογραφήματος, τον χαρακτηρίζει ο Ξεν πουλος. Πέθανε
μ λις 53 ετών. (Φωτ. Περ. Tο μέλλον της χαράς, αρχ. Γ. Zεβελάκη).
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ξεκινώντας βέβαια απ τον Kωστή
Παλαμά. Στο έργο του, εκτς της θαλασσινής εμπειρίας, σημαντική θέση
κατέχει και η λιμνοθάλασσα. H συνολική έκταση του ποιητικού έργου
του, η οποία υπαγρευσε την ανάγκη
κυκλοφορίας της παλαμικής Aνθολογίας των Γ.K. Kατσίμπαλη Aνδρέα Kαραντώνη, είναι ενδεικτική
του μχθου που πρέπει να καταβάλλει ο ανθολγος για να επιλέξει τα αντιπροσωπευτικτερα ποιήματα του
Παλαμά για τη θάλασσα. Παρμοιες
δυσκολίες, αν και σε μικρτερη έκφραση, αλλά με αυστηρτερα οπωσδήποτε κριτήρια, έχει να αντιμετωπίσει κανείς για το έργο του Δροσίνη,
καθώς και για το έργο του πολυγραφτατου μα πολύ ανιαρού Σωτήρη
Σκίπη. O κατ’ εξοχήν πάντως ποιητής
της θάλασσας, σ’ αυτή την περίοδο
είναι αναμφισβήτητα ο Λάμπρος
Πορφύρας. Tα πιο γνωστά, τα πιο δημοφιλή, ίσως και τα πιο άρτια ποιήματά του, μπορεί να μην είναι τα θαλασσινά, αλλά ολκληρη η ποίησή
του διατηρείται σ’ ένα αξιοπρσεκτο
επίπεδο τεχνικής, ενώ ο κσμος του
λιμανιού και των ανθρώπων της θάλασσας, περιγράφεται με βαθύ λυρισμ και συμπάθεια.
Oι συνομήλικοι Σικελιανς, Kαζαντζάκης και Bάρναλης δεν θα έλειπαν οπωσδήποτε απ μια θαλασσινή
ανθολογία. Για τους δύο πρώτους υπάρχουν οι δυσκολίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω στην περίπτωση του
Παλαμά. Eιδικτερα για τον Σικελιαν, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ πως
είναι, μαζί με τον Kάλβο, οι δύο ποιητές μας που υμνούν το γενικώς αδικημένο στη σύγχρονη ποίησή μας Iνιο Πέλαγος –αδικημένο συγκριτικά
προς το Aιγαίο. H «Oδύσσεια» του
Kαζαντζάκη (πσοι, αλήθεια, έχουν

διαβάσει λες τις ραψωδίες της;),
δεν εξαντλεί τις ομηρογενείς εμπνεύσεις του συγγραφέα της, αν
λάβουμε υπψη την τραγωδία του
Oδυσσέα, ούτε και τα θαλασσινά θέματα του Kαζαντζάκη, στα οποία θα
πρέπει να περιληφθεί τουλάχιστον
μια ακμη τραγωδία (Xριστφορος
Kολμβος). Aπ τον Bάρναλη θα συμπεριλάμβανα δύο τρία ποιήματα, πως τον πολύ γνωστ πρλογο της
συλλογής «Tο φως που καίει (Nα σ’
αγναντεύω θάλασσα να μην χορταίνω...) το «Aφροδίτη» και το «ρυθμικτατο» «O χορς των Ωκεανίδων».
Aκμη και ο K.Π. Kαβάφης, ο οποίος σπανίως καταφεύγει σε στοιχεία
του φυσικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιεί αρκετές φορές τη θάλασσα
χι μνον ως πλαίσιο των ποιημάτων
του, αλλά συχνά και ως μέσο φυλετικής ταυττητας και συνοχής του μείζονος Eλληνισμού (πως στο ποίημα
«Eπάνοδος απ την Eλλάδα»). Kατά
εύστοχο χαρακτηρισμ του Mιχάλη
Πιερή, ο Kαβάφης δεν είναι απλώς ο
ποιητής της πλης, αλλά «ο ποιητής
της πλης δίπλα στη θάλασσα».

Mεσοπλεμος
Kατά τα χρνια του μεσοπολέμου
έχουμε πληθώρα ποιητών και πεζογράφων οι οποίοι προσφεύγουν σε
θαλασσινά θέματα. Σε αρκετούς απ
αυτούς επικρατεί κλίμα αδιεξδου,
που εκφράζεται με διάθεση φυγής,
ταξιδιού και μελαγχολίας. Xαρακτηριστικ παράδειγμα ο Kώστας Oυράνης. Tην ίδια εποχή εμφανίζονται
στη πεζογραφία μυθιστορήματα και
διηγήματα με κοινωνικ περιεχμενο, που η θάλασσα είναι στίβος καθημερινού μχθου και καθρεφτίζει
τις κοινωνικές ανιστητες. Aρκετ

μέρος του κσμου που κινείται και
δρα στα έργα του Kωνσταντίνου Θεοτκη, του Πέτρου Πικρού και του
Kώστα Παρορίτη έχει άμεσους ή έμμεσους δεσμούς με τη θάλασσα. Πολύ ενδιαφέρουσες θαλασσινές σελίδες έχουν γράψει επίσης ο άδικα παραγνωρισμένος σήμερα Aθανάσιος
Kυριαζής, ο περισστερο δημοσιογραφικς Kωστής Mπαστιάς, ο χειμαρρώδης Σπύρος Mελάς, με τις βιογραφίες των ναυτικών ηρώων του
1821, ο Γιάννης Kλ. Zερβς απ την
Kάλυμνο, ένας έντονα λυρικς ποιητής, τον οποίον προσπάθησε να επιβάλει, χωρίς επιτυχία ο Γ. K. Kατσίμπαλης το 1930. Θα ανθολογούσα
αρκετά ποιήματα του Kαρυωτάκη, ο
οποίος, ας θυμηθούμε προσπάθησε
για πρώτη φορά να αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα.
Στη γενικώς κρίσιμη και καθοριστική για το σημεριν λογοτεχνικ καθεστώς δεκαετία του 1930 εμφανίζονται πολλοί συγγραφείς, οι οποίοι θα
δημοσιεύσουν και μετά τον πλεμο
(πλην του πρωρα χαμένου Σαραντάρη) σημαντικές θαλασσινές σελίδες:
Mυριβήλης, Kντογλου, Bενέζης,
Mπάρας, Σκαρίμπας, Σαραντάρης,
Kαραγάτσης. Πρέπει πάντως, να υπογραμμίσουμε δυο αξιλογα περιστατικά που έχουν άμεση σχέση με το
θέμα μας: Tο πρώτο είναι η παρουσία
δυο ποιητών με επαγγελματική συνάφεια προς τη θάλασσα, οι οποίοι μεταπλάθουν σε ποίηση τα βιώματα
των ταξιδιών τους. Πρκειται για τον
Nίκο Kαββαδία (Mαραμπού) και τον I.
I. Aντωνίου. O ασυρματιστής Mαραμπού θα γίνει δεκτς το 1933 με εγκωμιαστικές κρτικές. Aνάμεσα
στους υμνητές του καταλέγεται και ο
Φώτος Πολίτης, ένας κριτικς που
«έπιασε» το καινούργιο ρίγος της
ποίησης του Mαραμπού αλλά δεν
μπρεσε να καταλάβει –απεναντίας
σατίρισε– την ποίηση του Kαβάφη.
H μεταθανάτια τύχη του Kαββαδία

Γ. Σεφέρης, Δ.I. Aντωνίου, A. Ξύδης στο σπίτι του πρώτου. Bηρυττ ς 1956. «Kουβαλούσε μαζί του», γράφει ο Σεφέρης στις ΔOKIMEΣ για τον Aντωνίου, «αυτ το αρκετά
ακαθ ριστο συναίσθημα που αγαπούμε στους ελάχιστους ανθρώπους που μας βοηθούν να ζήσουμε στον τ πο μας και που μας ξεχωρίζει, αν υπάρχει κάτι που μας ξεχωρίζει, απ τις άλλες φυλές της γης - το συναίσθημα που θα ον μαζε με την κάπως επικίνδυνη έκφραση: Kαημ της Pωμιοσύνης». (Φωτ. απ τις «Mέρες» του Γ. Σεφέρη).

ενισχύθηκε θετικά απ τη μελοποίηση των ποιημάτων του, ενώ το ενδιαφέρον που προκαλεί σήμερα φαίνεται
σημαντικ. O καπετάνιος Aντωνίου
ξεκινάει πριν απ το 1930 με σπασμωδικά, παραδοσιακά δημοσιεύματα,
παραδίνεται σε μακρχρονη σιωπή
και επανέρχεται με του ουσιαστικ
ποιητικ του πρσωπο το 1936 μέσα
απ τις σελίδες του περιοδικού Tα
Nέα Γράμματα. H γραφή του διαφέρει
ριζικώς απ εκείνη του Kαββαδία. Oι
ταξιδιωτικές του εμπειρίες είναι βαθιά χωνεμένες στο υπέδαφος των
στίχων του και ο συχνά ερμητικς τ-

«Oτι ο Pedro Kazas έφερε στην εποχή του και στον τ πο μας ένα
καινούργιο ύφος, αυτ είναι κάτι τι αναμφισβήτητο. Eφερε τον αέρα του μακρινού πελάγους, του φλογερού τυχοδιωκτισμού, του
φοβερού ποιητικού εξωτισμού και μ’ έναν τρ πο ρωμαλαίο κι έντονο, πολύ προσωπικ και ειλικρινή...». Nαπ. Λαπαθιώτης για το
«Πέδρο Kαζάς» του K ντογλου.

νος του που στοχεύει στο καίριο εκφράζεται με στιχουργήματα σταθερής μορφής, πως τα χάικου και τα
τάνκα. Tο μείζον συνθετικ ποίημά
του “Iνδίες” παραμένει σταθμς στην
εθνική οδ της ποίησής μας και στάθμη της ακηδίας της κριτικής μας».

Γιάννης Pίτσος
Tο δεύτερο σημαντικ γεγονς
της δεκαετίας του ’30 σε σχέση με
το θέμα μας είναι η εμφάνιση τριών
μεγάλων ποιητών, στο έργο των οποίων η θάλασσα κατέχει περίπου

κεντρική θέση. Πρκειται για τον
Γιάννη Pίτσο, τον Γιώργο Σεφέρη
και τον Oδυσσέα Eλύτη. Θα χρειαζταν ολκληρη βιβλίο για τον καθένα απ’ αυτούς τους ποιητές, προκειμένου να διερευνηθεί με επάρκεια η παρουσία της θάλασσας στο
έργο τους. Oτι ακολουθεί εδώ είναι
ορισμένοι πρωτοβάθμιοι, επιγραμματικοί χαρακτηρισμοί, που απλώς
αγγίζουν το θέμα, ενώ ταυτχρονα
υποδεικνύουν το βάθος και την πιθανή έκτασή του. O Γιάννης Pίτσος
προηγείται χρονικώς των άλλων
δυο. Aρχίζει να δημοσιεύει περί τα
τέλη της δεκαετίας του 1920. Aπ
τα περίπου 100 βιβλία που έχει τυπώσει μέχρι σήμερα, τα 10 έχουν τη
λέξη θάλασσα στον τίτλο τους ή ο
τίτλος αναφέρεται αμέσως ή εμμέσως σε θαλασσινά και νησιώτικα θέματα. Eίναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τον τρπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο ποιητής τη θάλασσα στο
έργο του, μια και δεν διαθέτουμε,
τουλάχιστον έως τώρα, έναν πίνακα
λέξεων που θα μας διευκλυνε για
κάτι τέτοιο.
Παρά το γεγονς τι ο μελετητής
και ανθολγος του ποιητή Γ. Bελουδής δεν κατατάσσει τη λέξη θάλασσα στην κατηγορία των λέξεων - εργαλείων στην ποίηση του Pίτσου, επιβεβαιώνεται και απ ένα βιοτικ
ξεφύλλισμα του ογκωδέστατου έργου του ποιητή πως η συχντητα εμφάνισης αλλά και η νοηματική φρτιση της λέξης θάλασσα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πρέπει
να σημειώσω εδώ τι σε πάρα πολλά
ποιήματα του Pίτσου (πως θα συμβεί, εξάλλου και με αρκετούς ποιητές που εξορίστηκαν για τα πολιτικά
τους φρονήματα, λ.χ. με τον Aλεξάνδρου ή τον Πατρίκιο) συχνά η
θάλασσα γίνεται το στοιχείο που αποτελεί το σύνορο μεταξύ της ελεύθερης ζωής και του εγκλεισμού στο
Συνέχεια στην 20ή σελίδα

H Eύα Bλάμη με το σύζυγ της Παν. Λεκατσά, γνωστ λ γιο. Στα δύο πρώτα έργα της - «Γαλαξείδι» (1947) και «Σκελετ βραχος» (1949) - η Bλάμη ανέδειξε τη ναυτική και ναυπηγική παράδοση του
Γαλαξειδίου, τ πο καταγωγής της συγγραφέως. Aφηγείται την ακμή της μικρής π λης στην εποχή των ιστιοφ ρων και τον ξεπεσμ , ταν σταδιακά η ατμοκίνηση παροπλίζει τα ιστιοφ ρα.
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στρατπεδο, η αδιαπέραστη γραμμή
που χωρίζει τους εξριστους απ
τον υπλοιπο κσμο.

Oδυσσέας Eλύτης
Tον προηγούμενο αιώνα ο Σολωμς είχε διαδηλώσει πως δεν είχε τίποτε άλλο στο νου του πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Περίπου έναν αιώνα αργτερα, κάποιος ευκατάστατος
νέος, που εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές για να γίνει
ποιητής, θα διατυπώσει μια παραπλήσια, δική του άποψη με τον στίχο:
Mονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις ακρογιαλιές του Oμήρου. O Oδυσσέας Eλύτης θα τραγουδήσει στην ποίησή του με μια σχεδν αειθαλή νετητα το ελληνικ τοπίο, τον ήλιο και
τη θάλασσα. Σύμφωνα με μια κατεστημένη έκφραση, που δεν βλέπω
τον λγο γιατί θα έπρεπε να την αποφύγουμε, ο Eλύτης θα «ανακαλύψει»
το Aιγαίο και μάλιστα σε μια ιστορικώς στενχωρη εποχή, ταν στην
Eλλάδα διαδραματίζεται μια ακμη
πράξη της συχνά επαναλαμβανμενης τραγωδίας των δικτατοριών του
εικοστού αιώνα. Aπ τις αρχές της
δεκαετίας του 1970 το ανέφελο μέχρι ττε ποιητικ ραμα του Eλύτη
αρχίζει να σκοτεινιάζει, ενώ έρχονται στην επιφάνεια φιλοσοφικοί
προβληματισμοί που δίνουν άλλες
διαστάσεις στο έργο του. Παρά ταύτα ο Eλύτης έχει παραμείνει στη συνείδηση του κοινού ως ο ποιητής του
Aιγαίου, των νησιών και της θάλασσας. Σήμερα, ιδίως μετά το βραβείο
Nμπελ του 1979, διαθέτουμε περίπου 50 βιβλία - μελέτες για την ποίησή του και είμαστε σε θέση να μελετήσουμε προσεκτικτερα πως εμφανίζεται η θάλασσα στο έργο του.
Πάντως, σε ορισμένα απ τα βιβλία αυτά αναπτύσσονται απψεις
στηριγμένες στις σύγχρονες θεωρίες ερμηνείας των κειμένων και αποδίδονται στις σχέσεις του ποιητή
με τη θάλασσα δεσμοί τους οποίους
ο ίδιος ο ποιητής δεν θα είχε φανταστεί ή τουλάχιστον δεν θα είχε κατά
νου ταν έγραφε τα θαλασσινά του
ποιήματα.

Γιώργος Σεφέρης
Eίναι πολύ γνωστή και αρκετά σχολιασμένη η σημαντική θέση που κατέχει στην ποίηση του Σεφέρη η θάλασσα. H ίδια η λέξη είναι απ τις συχντερα εμφανιζμενες στα σεφερικά ποιήματα. Eίναι το τρίτο κατά σειρά συχντητας ουσιαστικ, με 80 αναφορές στα Ποιήματα, μετά τα ουσιαστικά «μάτι» (96 αναφορές) και
«άνθρωπος» (81 αναφορές). Δεν είναι επίσης τυχαίο –απεναντίας είναι
ιδιαιτέρως χαρακτηριστικ– το γεγονς τι τρεις απ τις ποιητικές συλλογές του Σεφέρη επιγράφονται με
τον τίτλο «Hμερολγιο καταστρώματος». Tο πιο συζητημένο εξάλλου βιβλίο του, η «Kίχλη», δεν είναι παρά
το νομα ενς βυθισμένου καραβιού.
Aκμη και H στέρνα, αν θελήσουμε
να επιμείνουμε στις ονομασίες των
έργων του, είναι το αντίθετο της θάλασσας, η εικνα του ακίνητου νε-

Tο τριίστιο μπάρκο-μπέστια «Eυτυχία» του Hρακ. Γ. Kουμπή, 700 τ ννων. Nαυπηγήθηκε στη Σκιάθο απ ντ πια ξυλεία. Aυτή είναι «η
ωραία μεγάλη σκούνα του καπετάν Hρακλή του Kαλούμπα», που ο Παπαδιαμάντης αναφέρει στο διήγημα «O Xαραμάδος». Πρ τυπο για τον ήρωά του στάθηκε ο Σκιαθίτης εμποροπλοίαρχος Hρακλής Kουμπής. Mεγάλος ο αριθμ ς των διηγημάτων τού Παπαδιαμάντη έχουν φ ντο τη θάλασσα. Eνδεικτικ ς και ο τίτλος της συλλογής διηγημάτων που σχεδίαζε, χωρίς ποτέ να την πραγματοποιήσει, «Tα ρ δινα ακρογιάλια». (Φωτ. απ το λεύκωμα «Tα σκιαθίτικα καράβια», έκδοση Iδρύματος Θωμά και Bάντας Eπιφανιάδη).

ρού, που δεν μπορεί να μεταφέρει
και να μεταδώσει ζωή. Στο ημερολγι του ο Σεφέρης σημειώνει: «Tο μεγάλο λάθος της ζωής μου ήταν που
ήμουν φτιαγμένος για τη θάλασσα κι
έγινα στεριανς». H αποκαλυπτική
αυτή δήλωση φανερώνει πραγματικ
πάθος ζωής. Eχει ήδη παρατηρηθεί
τι οι γνώσεις του ποιητή για τα σχετικά με τη θάλασσα πράγματα είναι
γνώσεις έμπειρου θαλασσινού. Eτσι,
γίνεται απολύτως κατανοητ γιατί ο
ποιητικς κσμος του είναι βιωμένος
μέσα απ τις αισθήσεις ενς θαλασσινού που ταξιδεύει. H στεριά είναι
το διάλειμμα στο ταξίδι, είναι ο χώρος που εξελίσσεται «το πανάρχαιο
δράμα». Eνα απ τα φιλολογικά προσωπεία του ποιητή ονομάζεται Στράτης Θαλασσινς, ενώ μνιμο κσμημα των βιβλίων του –αλλά και σφραγίδα τους– είναι η δίκλωνη γοργνα
(και στους δίσεκτους καιρούς η ανάπηρη γοργνα). Πρέπει τέλος, να σημειωθεί πως με τον Σεφέρη αποκτούν νέες διαστάσεις λογοτεχνικά
θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, πως ο Oδυσσέας, ο Eλπήνορ, οι
σύντροφοι, το ταξίδι.
Kατά τη μεταπολεμική περίοδο εμφανίζονται σημαντικά πεζογραφήματα με θαλασσινά θέματα. Tο μυθιστρημα Θάλασσα του Kώστα Σούκα
περιέχει συγκλονιστικές σελίδες απ μια θαλασσινή τραγωδία ναυαγισμένων ναυτικών. H επικίνδυνη ζωή
και ο περιπέτειες των σφουγγαράδων της Kαλύμνου είναι το κεντρικ
θέμα σε πολλά βιβλία του Γιάννη
Mαγκλή. Eνδιαφέρον παρουσιάζουν
τα διηγήματα του Xρήστου Λεβάντα
«Iστορίες του Πρτο Λενε», καθώς
και το μυθιστρημά του «Πορεία κντρα στον τυφώνα». Στα χρνια αυτά
πρωτοεμφανίζεται και ο Bασίλης
Λούλης, που εργάστηκε για καιρ ως
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ναυτεργάτης και εκμεταλλεύτηκε
στα έργα του τις θαλασσινές εμπειρίες με σαφή κοινωνικά μηνύματα.
Δεν θα πρέπει να παραλείψω την τριλογία - ποταμ του Διονύση Pώμα
«Περίπλους» ένα πεζογραφικ αντίστοιχο –απ άποψη έκτασης– της
«Oδύσσειας» του Kαζαντζάκη. Θα ολοκληρώσω αυτή την επισκπηση με
μια γυναίκα πεζογράφο. Στα δύο απ
τα τέσσερα βιβλία της η Eύα Bλάμη
έχει ως θέμα τη ζωή και τη μοίρα της
ναυτικής πολιτείας του Γαλαξιδιού.
Tο πρώτο της βιβλίο «Γαλαξείδι» H
μοίρα μιας ναυτικής πολιτείας θυμίζει πολύ το ανάλογο έργο του Παντελή Πρεβελάκη για το Pέθυμνο
(Tο χρονικ μιας πολιτείας), απ το
οποίο φαίνεται να έχει επηρεαστεί.
Tο αμέσως επμενο βιβλίο της «Σκελετβραχος. που την καθιέρωσε στη
λογοτεχνία μας, ασχολείται με τον αγώνα των ιστιοφρων κατά των ατμοκινήτων πλοίων. Eίναι κατ’ επέκταση ο αγώνας του παλιού με το
καινούργιο, της συντήρησης με την
προδο. Oι γνώσεις της Bλάμη για τα
ναυτικά θέματα, οι περιγραφές της
καθημερινής ζωής στα καράβια και η
αληθοφάνεια της γραφής της είναι
τέτοιες ώστε απορεί κανείς πώς
γράφτηκε απ γυναίκα ένα τσο
«ανδρικ» μυθιστρημα.

Tη θάλασσα,
τη θάλασσα...
Nομίζω τι πρέπει να σταματήσω
εδώ. H υποθετική ανθολογία μου περιλαμβάνει ήδη πενήντα ονματα
ποιητών και πεζογράφων. Tα ονματα μπορούν ασφαλώς να πολλαπλασιασθούν. Για να διαπραγματευθεί
κανείς το θέμα «Nεοελληνική λογοτεχνία και θάλασσα», πρέπει να

προηγηθούν ορισμένες φιλολογικές
εργασίες και να ερευνηθούν κάποια
γενικτερα ζητήματα:
1. Nα μελετηθεί η θέση που κατέχει η θάλασσα στους μείζονες ποιητές και πεζογράφους, καθώς και σε
εκείνους που θεωρούνται κατά την
κοινή αντίληψη, κατ’ εξοχήν θαλασσινοί συγγραφείς.
2. Nα εξετασθεί το ζήτημα, αν υπάρχει διαφορετικς χειρισμς του
θέματος της θάλασσας (και των συμβολικών ή αλληγορικών προεκτάσεών της) κατά λογοτεχνικές σχολές
και περιδους. Θα είχε ενδιαφέρον,
για παράδειγμα, να διευκρινίσουμε
τον τρπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η θάλασσα στο έργο των Eλλήνων υπερρεαλιστών –θέμα που δεν
έθιξα εδώ.
3. Nα λάβουμε υπψη μας τις νέες
προοπτικές που αποκτά η θαλασσινή
εμπειρία ως λογοτεχνικ θέμα, κυρίως μετά το έντονο σημεριν ενδιαφέρον για οικολογικά ζητήματα.
4. Nα συμπεριληφθεί στην έρευνα
η σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία,
για την οποία δεν αισθάνομαι επαρκής να μιλήσω.
Πιστεύω να έγινε κατανοητ τι η
εισήγησή μου αποτελεί μια πρώτη
προσέγγιση σ’ ένα φιλολογικώς αδιερεύνητο θέμα. Σας θυμίζω τι ο
Σεφέρης δανείζεται απ τον Aισχύλο
ένα στίχο που ανακεφαλαιώνει λες
τις συναφείς δυσκολίες και που ελπίζω να μη μας αποθαρρύνει να προχωρήσουμε:
Tη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα
την εξαντλήσει.
Σημείωση: Eισήγηση στο Συμπσιο «Greece,
Greeks and the Sea», που οργάνωσε το Modern
Greek Studies Association στο Providence, Rhode
Islands, 5-8 Δεκεμβρίου 1987. Tο κείμενο που δημοσιεύεται εδώ, χωρίς υποσημειώσεις, είναι αναθεωρημένο και συμπληρωμένη μορφή του αρχικού
αγγλικού κειμένου.

Λογοτεχνία καταστρώματος
Eνας σύντομος περίπλους στο λογοτεχνικ έργο νετερων συγγραφέων που δούλεψαν ως ναυτικοί
Tου Γιάννη Kουβαρά
Δρος Φιλολογίας

«Eυτυχισμένοι που έκαναν το ταξίδι του Oδυσσέα»
ΓIΩPΓOΣ ΣEΦEPHΣ

H MOIPA του Eλληνισμού ανέκαθεν
υπήρξε άρρηκτα δεμένη με το υδάτινο στοιχείο. Δεσμς γρδιος, ομφάλιος, προδεδικασμένος απ την ίδια
τη νευραλγική του θέση, καθώς το
γεωφυσικ του σώμα διεισδύει έτσι
ώστε να εναγκαλίζεται ολκληρο
σχεδν απ τη μητέρα-θάλασσα,
«την ευτυχία του κσμου που κυλά».
Aυτή στάθηκε η μεγάλη πλωτή του
πατρίδα, το λίκνο των μύθων του, η
μήτρα του πολιτισμού του, τα ξύλινα
τείχη του. Eπί κυμάτων περπάτησε,
ανδρώθηκε, άνθισε. Στα σαράντα κύματα εξακτινώθηκε γύρω απ τη Mεσγειο πως «τα βατράχια γύρω απ
τη λίμνη» (Πλάτων) κι αργτερα κυματοβάτησε στις πέντε ηπείρους,
πολίτης των παγκσμιων θαλασσών.
Λας λοιπν αμφίβιος, με εγγεγραμμένη στο γενετικ του κώδικα τη δίψα φυγής, ταυτίστηκε με τον αρχετυπικ του ήρωα, τον Oδυσσέα. Tπος αλίκτυπος παράγει αρχαιθεν
ναυτικούς και ποιητές. Iδιτητες που
χι σπάνια συμπίπτουν στο ίδιο πρσωπο. H γραφή άλλωστε είναι κι αυτή περιπέτεια κι αποδημία, «εκδρομή
που δεν τελειώνει». Tο καράβι ευνοεί το στοχασμ και την αυτοσυγκέντρωση, η θάλασσα, ως κάτοπτρο αθανασίας κι αυτογνωσίας, την ενδοσκπηση και την ανακάλυψη του
στίγματος του χαμένου εαυτού μας.
Θα προσθαλασσωθούμε στη συνέχεια για έναν σύντομο περίπλου
στην πελαγοσύνη της νεώτερης λογοτεχνίας που γράφτηκε εν πλω απ
ναυτικούς και τροφοδοτήθηκε κύρια
απ το θαλάσσιο μύθο, με σύντομες
στάσεις στους κυριτερους σταθμούς. Mύθος που έχει νοτίσει μέχρι
μυελού οστών και πολλούς άλλους
(Kάλβο, Σεφέρη, Eμπειρίκο, Eλύτη,
Σκαρίμπα κ.ά.).

Tάσος Kρφης,
Δημήτρης Γιακουμάκης
Aρχίζουμε ιεραρχικά απ το Πολεμικ μας Nαυτικ που συνδυάζει μάλιστα δυο σπάνια εύσημα: ουδέποτε
έχει ηττηθεί σε ναυμαχία απ καταβολής νεοελληνικού κράτους και
δεύτερον διαθέτει μια ακμαία πνευματική παράδοση (αξιωματικοί καριέρας υπήρξαν οι Nιρβάνας, Παντ.
Xορν, Kαρκαβίτσας, Θ. Ποταμιάνος,
Mρφης, κ.ά.).
O Tάσος Kρφης (1929 - 1994) κυβέρνησε για χρνια τα κύματα φτάνοντας στο ύπατο αξίωμα του αρχηγού στλου, κληροδοτώντας μια θαλασσογραφία άλλη εκείνης λ.χ. το

Δύο συγγραφείς του Πολεμικού Nαυτικού: ο T. Kρφης αριστερά και ο Δημ. Γιακουμάκης δεξιά και στο κέντρο ένας του
Eμπορικού, ο Πάνος Ξένος. Φωτογραφία στο σπίτι του τελευταίου, (Φεβρουάριος 1987). Mία απ τις συνηθισμένες συνάξεις
του Ξένου, λίγο μετά την άφιξη ή πριν την αναχώρηση σε ταξίδι.

Kαββαδία ή Aντωνίου. Oι επτά συλλογές - σχεδίες του («Hμερολγιο I,
II», «Παυσίλυπα», «Tαξίδι χωρίς Πολικ», κ.ά.) ξεναγούν σε κοσμοβριθείς σταθμούς, σ’ ανήσυχες αποβάθρες με την παλίρροια της χαράς,
την άμπωτη της λύπης, σε γέφυρες
πλοίων που οι τσιγγάνοι της θάλασσας Eλληνες βρίσκουν τον προορισμ τους, σε λιμάνια που ξέμπαρκοι
ναυτικοί «προσπαθούν να εξαργυρώσουν με ένταση τη μοναξιά τους»
σε κήπους εδεμικούς. Kύκνειο άσμα
του η τελευταία του συλλογή «Eγκώμια» με την αναπάντεχη ερωτική της
θαλερτητα, υπέρτατη μύηση στην
προπατορική αθωτητα του έρωταα.
Ποίηση καθαρτήρια, υδροχαρής, ιωδιούχος –αφουγκράζεσαι στους στίχους–, κανάλια της το πάφλασμα της
θάλασσας, το σφυγμ του σώματος
της γυναίκας, τον ανεπαίσθητο ήχο
απ το σαράκι της υπαρξιακής φθοράς. Eχει συγκεράσει τη μεσοπολεμική αθωτητα μ’ έναν αρχέγονο
σαρκικ αισθησιασμ.
O ευπατρίδης Kρφης στάθηκε
οικοδεσπτης των «ξυπλυτων ταγμάτων» των άστεγων και χτυπημένων της γενιάς του ’20, αναστυλώνοντας με συγκινητική στοργή και ιδίοις αναλώμασι το σκρπιο έργο
πολλών (Φιλύρα, Παπανικολάου,
κ.ά.). Για τον άνθρωπο και το έργο
του (δοκιμιακ, μεταφραστικ) βλ.
την εμπεριστατωμένη μονογραφία
της Γιολάντας Πέγκλη «Tάσος Kρφης» (1990) και το αφιέρωμα του
«Πρφυρα» τ. 71-72.
O ναύαρχος Δημήτρης Γιακουμά-

κης (1933), ευφήμως γνωστς ως
κριτικς εικαστικών και λογοτεχνίας,
έχει εκδσει το αισθητικ δοκίμιο
«Φασιανς η πολυδαίδαλη πραγματικτητα» (1982, δίγλωσση εκδ.) και τη
μελέτη «Tο βιβλίο στις Eνοπλες Δυνάμεις» 1988. Διευθυντής περιοδικών («N. Tομές», «Aλεβεβαν», «Nαυτική Eπιθεώρηση», «Nαυτική πνευματική καλλιέργεια») έχει συγγράψει
και κείμενα ναυτικής ιστορίας, ενώ
έχει προαναγγελθεί η έκδοση σε δική του επιμέλεια - ανθολγηση
«Aνθολογία θαλασσινής ποίησης»
και δύο λευκωμάτων «Tο πολεμικ
ναυτικ στην τέχνη», «Θαλασσινές
γκραβούρες». Λιγτερο γνωστή είναι η ποίησή του («Historia
Calamitatum», 1979, «Le Millenaire
Mustique» 1981), βαθύτατα ερωτική,
χαρακτηρίζεται απ εκφραστική λιττητα, ειλικρίνεια βιώματος, σκεπτικισμ και εσωτερική αγωνία.
O Nίκος Σταθάκης, α.ε. έχει γράψει
το «Aμνι κι Aρμύρα», «Θωρηκτ
Aβέρωφ» κ.ά.

Γεράσιμος
Λυκιαρδπουλος
O Γεράσιμος Λυκιαρδπουλος
(1936), μεταφυσικς του υγρού στοιχείου, ανανεώνει τη μυθολογία του
ταξιδιού, επανιδρύοντας ένα δικ
του αρχιπέλαγος, εν μέρει συμβατ,
εν μέρει έξω απ χάρτες ναυτικούς,
με κύριους νήσους - σταθμούς τις
συλλογές: «Yπ ξένην σημαία»,
«Aκτή», «Bαρκελώνη», «Λγια στην

Kαλυψώ», «Nστιμον ήμαρ» (νοσταλγίας σημαντικοί λοι οι τίτλοι).
Mυθικ του κέντρο ο άξονας Kεφαλλονιά - Bαρκελώνη που τις αδελφοποιεί. H πρώτη φαντάζει «σαν γυμν
πάθος», η δεύτερη λειτουργεί ως
Συνέχεια στην 22η σελίδα

Σπανίζουν οι πρσφατες φωτογραφίες
του Γερ. Λυκιαρδπουλου. Aυτή είναι
ίσως μια μοναδική, δημοσιευμένη στην
«Eφημερίδα των ποιητών», (Aύγ.
1956). Tτε εικοσαετής, είχε ήδη δημοσιεύσει στίχους σε αρκετά περιοδικά.
Mε θητεία στο Eμπορικ Nαυτικ, φέρνει τη ζωή του ναυτικού και τη φυγή
στη θάλασσα στην ποίησή του. Eξακολουθεί σε αραιά διαστήματα να εκδίδει
ποιητικές συλλογές και συμμετέχει
στο περιοδικ «Σημειώσεις».
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ως μεταφραστής ισπανφωνης ποίησης (Bαλιέχο, Nερούδα), έχει γράψει κι ο ίδιος ποίηση: «Πούντα Aρένας», «Aποχαιρετισμς στον N.
Kαββαδία», «Pεμέτζο». O Λευτ.
Mαρματσούρης «κβει γαρύφαλλα
στον Eιρηνικ με 10 μποφρ», αναζητώντας το στίγμα ενς «λανθάνοντος ελληνισμού» (συλλογές
του: Tαξίδια, Συμπληγάδες, Περιπλάνηση, Στοχασμοί). Mποτίλιες απ το πέλαγος έχουν ρίξει ακμη οι
Π. Bοζίκης, Δ. Mαρκαντωνάτος, A.
Bαρβαρρήγος, Δ. Mαραβέγιας (λοι
εκ ναυτομάνας Kεφαλλονιάς, δεν
κατρθωσαν να απεμπλακούν απ
τη γοητεία του Kαββαδία).

Συνέχεια απ την 21η σελίδα

φορτισμένο ιδεολογικ σύμβολο
(καρδιά δημοκρατικής Iσπανίας
1936-39). Tο 1936 είναι και γενέθλιο
έτος του ποιητή και οι συμπτώσεις ασκούν υποσυνείδητα τη δική τους επιρροή, αλλά και τελευταία αναλαμπή του αναρχικού κινήματος.
Yφέρπει άλλωστε ένας ιδιτυπος αναρχισμς στην ιδεολογική ποίηση
του Λικιαρδπουλου, που είναι προγραμματικά αντίθετη σε κάθε ροπή ή
έννοια γραφικτητας, «κατάρας» ή
φολκλοροποίησης της ναυτοσύνης.
Hδη ο τίτλος «Yπ ξένην σημαία» (που συστέγασε πρσφατα τη συνολική του παραγωγή, «Yψιλον», 1991)
συνιστά κριτική εφ’ λης της ύλης
του πλέγματος του πλοιοκτητικού
συστήματος, υποσημαίνοντας τη
διάσταση βιτρίνας - βάθους.
Aλλά και οι περισστεροι τίτλοι ποιημάτων («Eτοιμη η σχεδία», «Mονάχα
το κρασί και η θάλασσα δεν άλλαξαν», «Oπου κι αν πάω φτάνω αργά μ’
αυτ το σαπιοκάραβο» κ.ά.) διαβάζονται ως άλλο νηολγιο που έχει πλοίο
προς παντού και πουθενά παρά τα
μποφρ έντασης και τους κινδύνους
υφάλων (ποίηση ελλειπτικτητας, υπαινιγμών). Tίτλοι ορσημα μιας ζωής
ξυλάρμενης που έμαθε «τον αποχαιρετισμ σ’ λες τις γλώσσες» και «απ λιοστάσι σε λιοστάσι κατεβαίνοντας στη θάλασσα έβρισκε τα χρνια
της ξερά φιδοπουκάμισα, «βελνισε
το θησαυρ των βιωματικών εμπειριών της σε ποιήματα-τατουάζ. Kυρίως μως ο Γεράσιμος Λυκιαρδπουλος με την «άτμητη» ιδιτητα του
πολίτη-ποιητή συνψισε το δράμα και
το τραύμα της γενιάς του (β΄ μεταπολεμική) μιλώντας την «κοινή» των
βιωμάτων της: «Oταν ήρθαμε/υποχωρούσαν τα μεγάλα οράματα αποδεκατισμένα/στα υπγεια καταφύγια των
στίχων... ανταύγειες απ μια μάχη
που άλλοι δώσανε και χάσανε για σένα», «Xαθήκαμε χωρίς να πέσει ντουφεκιά», ποίημα που κατέχει αντίστοιχη αξονική θέση λ.χ. με εκείνη της
15ης κραυγής του K. Kύρου (α΄ μεταπ.
γενιά).
Aντίποδας του συμπατριώτη του
Kαββαδία ο Λυκιαρδπουλος (ελάχιστα τα κοινά τους σημεία, λ.χ. οι

Oι νετεροι

Συγγραφέας της θάλασσας ο ένας, της ενδοχώρας ο άλλος. O Στεφ. Σταμάτης
(δεξιά) και ο Xριστ. Mηλιώνης με τη σύζυγ του στο Σαϊτάν Παζάρ της Πρέβεζας.

τίτλοι λων των συλλογών αμφοτέρων είναι ναυτολογημένοι απ το
θαλασσιν ιδίωμα) προσπάθησε να
αποκαθάρει το ποιητικ του πρσωπο του Mαραμπού απ ερμηνευτικές προσχώσεις και το δρμο προσέγγισής του απ «τις μπανανφλουδες του εξωτισμού».
Eίναι ο διεισδυτικτερος μελετητής του έργου της ναυτικής τριάδας
(Aντωνίου, Kαββαδία, Λούλη) κι ένας απ τους σημαντικτερους δια-

νοητές, σχολιογράφους, μεταφραστές και δοκιμιογράφους.

Aλ. Mοντεσάντος
O άδικα ξεχασμένος Aλέξανδρος
Mοντεσάντος (Kεφαλλονίτης πως
οι Kαββαδίας, Λυκιαρδπουλος,
Kαπάτος κ.ά.) έδωσε τους «θαλασσοδαρμούς» και το «Bareo Macao»
(εκδ. «Eρασμος», 1990).
O P. Kαπάτος, γνωστς ευρύτερα

Aν η στερά είναι η νμιμη γυναίκα
των ναυτικών, η θάλασσα είναι ερωμένη τους (κατά τον εραστή της,
τον Φ. Φιλίππου). O έρωτας μως
συχνά δεν κρατά πολύ. Tο παιδικ
νειρο ταυτίζεται συνήθως με τα
φτερά του Iκαρου (κι ας σκτωσε το
αεροπλάνο τη μαγεία της φυγής),
το εφηβικ συνηθέστερα προσδένεται σε ένα κατάρτι που υπσχεται
παρατεταμένη δυναττητα διαφυγής στο νειρο.
O Mάκης Aποστολάτος (1948)
διοχέτευσε την αρμύρα της τρίχρονης νεανικής ζωής του στο πλοίο
«Eσμεράλδα» (έχει ομώνυμο ποίημα) στην πρώτη του συλλογή «O
λαιμοδέτης του Aζρ» με τους σεφερίζοντες υπτιτλους Hμερολγιο Πληρώματος A’, B’, Γ’ κ.ά.:
«προσπάθεια διαφυγής εκ των ενντων / μήκος και πλάτος / πρσω ολοταχώς / με κυβερνήτη το νειρο /
προς Mακαρίους νήσους».
O Γιώργος Kακουλίδης (1956)
μπάρκαρε στα 15 του χρνια περνώντας το εφηβικ του νειρο στο
κύμα, εμπειρία που θα καρπωθεί
ποιητικά στην πρώτη του συλλογή
«Λίμπερτυ» (1979) (είδος πολεμικού καραβιού που το ελληνικ δαιμνιο θα στηρίξει το μεταπολεμικ
ναυτικ του θαύμα): «και πήρα το
σήμα σας μέσα απ μωβιά / παράθυρα / στον Πειραιά / ταν η ράτσα
μου έδινε το στίγμα της / στη θάλασσα / τα καράβια γίνονταν μάτια /
και σάλταραν στον ουραν». Aλλά
και στο αφήγημά του «Tο σύνδρομο
του Παρθένη» (1991) εγκιβωτίζει
αυτοβιογραφικά στοιχεία (ο αφηγητής είναι ξέμπαρκος ναυτικς).
H ασυρματίστρια Γεωργία Δαλιανά έχει βραβευτεί με το βραβείο N.
Kαββαδία για ποιήματά της. Δεν έχει εκδσει ακμη συλλογή.

Πεζογραφία

Φωτογραφία, 20 Iουλίου 1988. Aπ’ τις «Γιορτές Λγου και Tέχνης» που οργανώνει κάθε χρνο το περιοδικ ΠOPΦYPAΣ στην
Kέρκυρα. Aπ αριστερά, Π. Zάννας, Π. Nτάλτας, Φ. Δρακονταειδής και T. Kρφης: στον γενέθλιο τπο, την Kέρκυρα.
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O Στέφανος Σταμάτης (Φιλιππιάδα 1932), ευρύτερα γνωστς –ανθολογείται στη σειρά «Mεταπολεμική
πεζογραφία» των εκδ. «Σοκλη»–
εργάστηκε χρνια σε φορτηγά. Aπ
αυτ το βιωματικ υπστρωμα αντλεί στο μυθιστρημά του «Iάσονας ο Ξένος» (1980) που οι μνήμες
στεριάς και θάλασσας εναλλάσσονται παλιροϊκά, αποτυπώνοντας το
στίγμα των ανθρώπων της δεκαετίας του ’50 και ’60. Aφήγηση συ-

ναρπαστική ανθρώπου που έχει «ιστορίες στοιβαγμένες μέσα του»,
δολώνει τον αναγνώστη πως το
παραμύθι το παιδί. Hδη στο διήγημά
του «Aλλαγή πορείας» (1960, β΄ εκδ.
στη συλλογή «Xάρτινοι μύθοι», «Aιγκερως» 1993) είχε δώσει μια λαμπρή φέτα θαλασσογραφίας. Στα
μετέπειτα έργα του («O συνήγορος», «Στην κοιλάδα του Iνάχου,
Nυχτερινή επαφή» κ.ά.) θα απιστήσει στην ερωμένη του θάλασσα θεματογραφικά χι μως κι επαγγελματικά, μεταπηδώντας, στο μεταξύ,
απ τη μοναξιά των φορτηγών στα
κοσμικά σαλνια των τουριστικών.
O πρωρα χαμένος εν ρμω Πάνος Ξένος, ανθυποπλοίαρχος E.N.
(Λουτρ Kορινθίας 1942-1990)
στους «Θαλασσινούς πυράκανθους» (1980) απεικνισε τις μικρές
πλέουσες κοινωνίες και τα προβλήματα, τις ιδιαιτερτητες, τα αδιέξοδά τους, την ιδιρρυθμη ταξικτητα του καραβιού, αποδίδοντας
ρεαλιστικά (κάποτε νατουραλιστικά) τα κοχλάζοντα πάθη, τη νοσταλγία και την ψυχολογία του
ναυτκοσμου. Στα άλλα του έργα
(«Iδεολογικ έγκλημα» εκδ. «Γνώση» 1982, «Tο λουτρ» 1987) αλλάζει θεματικά ρτα.
O Aντώνης Σουρούνης (Θεσσαλονίκη 1942) έχει περάσει απ σαράντα επαγγελματικά κύματα («άλλαξα πάνω απ 40 δουλειές, σο κι αν
ορισμένες απ αυτές τις αγάπησα
–πως τη δουλειά του ναυτικού–
δεν μπρεσαν να με κρατήσουν»).
Tις εμπειρίες απ το σύντομο πέρασμά του απ τη θάλασσα καταθέτει
στα βιβλία του «Συμπαίχτες» και
«Tα τύμπανα της κοιλιάς και του πολέμου» (εκδ. «Nέα Σύνορα») με τη
γνωστή αμεστητα γραφής του και
το πληθωρικ του χιούμορ, ενώ τα
πολλαπλά του κατάγματα απ ατύχημα σε καράβι στη N. Yρκη αξιοποιεί στο «Oι πρώτοι πεθαίνουν τελευταίοι».
O Φίλιππος Φιλίππου (Kέρκυρα
1948), μηχανικς σε φορτηγά, είναι
και θεωρητικς της ναυτοσύνης.
Στο βιβλίο του «Oι εραστές της θάλασσας ή το βιβλίο του άγνωστου
ναύτη», (εκδ. «Nέα Σύνορα» 1992,
β΄ έκδοση) –είδος εγχειριδίου του
καλού ναύτη αλλά και του φιλαναγνώστη– προσεγγίζει με γνώση, αγάπη και κριτική (απ κριτική «ανοιχτής θαλάσσης» έως τα κράσπεδα ηθογραφίας) πρακτικά, θεωρητικά κ.ά. προβλήματα του κσμου
της θάλασσας. Tελευταία έχει
στραφεί με επιτυχία στο αστυνομικ μυθιστρημα.
O ασυρματιστής Bασίλης Iωακείμ
(Aγρίνιο 1953) προκάλεσε αίσθηση
με την πρώτη συλλογή διηγημάτων
του «H Ποταμούλα» (εκδ. «Γνώση»
1989). H κριτική επισήμανε αρετές
που αν καλλιεργηθούν με επιμονή
θα δώσουν εξαιρετικούς καρπούς.
Hδη η β΄ συλλογή του που μλις κυκλοφρησε «O Tάφος του Eλληνα»
(Tραμάκια 1995) δικαιώνει και τις
πιο αισιδοξες προβλέψεις.
Tο μονπρακτ του «Mεσοπέλαγα» παίχτηκε στη σειρά του B΄ προγράμματος της EPA. Eξέδιδε το πολιτιστικ περιοδικ για θάλασσα

«Παλαιά πλοία στα Aμπελάκια», αυγοτέμπερα, του Mιχάλη Γεωργά. Στα έργα του συχνά φντο είναι η θάλασσα. Mια ήρεμη
και ακύμαντη θάλασσα, σχεδν κρυστάλλινη. Tο τοπίο αναδίνει μοναχικτητα, με έντονη την αίσθηση της παρακμής.

«Kανάλι 14» με συνεργασίες, αποκλειστικά ναυτικών, ενώ δείγματα
ταλέντου βρίσκουμε στα ποιητικά
του βιβλία («Eιρηνικς λγος»,
1980, «Δεύτερη παρουσία», 1984).
Aπ τη συντεχνία της θάλασσας
προέρχονται και οι άγνωστοι στο
ευρύ κοιν: T. Mαρκπουλος («Oνομα Λεωνίδας», «Eπάγγελμα ναυτικς»), M. Kαρακατσάνης («Black out», νουβέλα, εκδσεις «Oδυσσέας» 1984), A. Φωτεινς («Kουροσίβο»), Φ. Φαντέμης («Aργ σαλπάρισμα»), H. Σιαμελάς («Pτα»), K.
Δουράλας - Aσίνιος («Πελαγίσια»),
Γ. Kαραμαλάκης («Στη θάλασσα των
θαλασσινών»), Γ. Tσεκούρας, Γ. Mαματάς κ.ά., ενώ η ασυρματίστρια με
ποντοπρα, Aννίτα Kωνσταντοπούλου, ήδη απ τη δεκαετία του ’70
δημοσιεύει κείμενα απ τη ζωή του
καραβιού και των λιμανιών.

χνη κερδίζοντας να τους υπακούει
ένα καράβι» (Aντωνίου).
Aν η θάλασσα «ξεπλένει τις κηλίδες και τις αμαρτίες του κσμου»
ας τους δεχθούμε άσπιλους τους
θαλασσοδαρμένους ναυτικούς στις

βιβλιοθήκες μας, μπαρκάροντας
στα βιβλία-σωσίβιά τους (ταξίδι μέσα στο ταξίδι), στο πλοίο που τους
ταξιδεύει και που «το λένε Aγωνία
’937», γνωρίζοντας καλύτερα τη θάλασσα, το μητρικ μας αρχέτυπο.

Mνο ακροθιγώς
Tο στεν πλαίσιο του άρθρου δεν
επέτρεψε να προβούμε σε μια πιο
προσωπική αποτίμηση, σε επισημάνσεις, συναγωγή συμπερασμάτων, σε λεπτομερή χαρτογράφηση.
Περιοριστήκαμε στους γνωσττερους, στην κορυφή του παγβουνου, ενώ γνωρίζουμε τι γράφουν
πολλοί αποτελώντας «το πλαγκτν» που τρέφεται η ποίηση γενικτερα. Γράφουν ξεκουκίζοντας
τον αρμυρ καημ τους, καλμάροντας το κύμα-σύνδρομο διχασμού
(«ζήσαμε με μισή καρδιά σε στεριά
και σε θάλασσα», Γερ. Λυκαρδπουλος), καθώς ψυχανεμίζονται
πάντα ανάμεσα σε μια προσωρινή
επιστροφή και σε μια βέβαιη αναχώρηση, μετέωροι ανάμεσα γης και
ουρανού, νοσταλγώντας τη χαμένη
εντητα υδάτων και ξηράς πριν απ
το διαχωρισμ, «την κυρίαρχη τέ-

Oι ναύτες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία ανάμεσα στους άλλους νέους που ζωγράφισε ο Tσαρούχης. Eχοντας επίγνωση του πσο βαθιά είναι η σχέση του Eλληνα με τη θάλασσα, παραμένει σταθερ το ενδιαφέρον του. Πρώτος πίνακας μ’ αυτ το θέμα εντοπίζεται το 1938. Oι ναύτες του, γεμάτοι σφρίγος, λάμψη και αισθησιασμ, ενσαρκώνουν κάθε είδους περιπέτεια και τους διαρκείς δεσμούς του
ελλαδικού χώρου με το υγρ στοιχείο.
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Συνέχεια στην 15η σελίδα
KYPIAKH 23 IOYΛIOY 1995 - H KAΘHMEPINH

13

Oι λογοτέχνες του Πειραιά
Tο λιμάνι και η θάλασσα αποτελούν την κύρια πηγή έμπνευσης και δημιουργίας στο έργο τους
Tου Γιάννη Xατζημανωλάκη
Συγγραφέα

H EΛΛAΔA αναδύεται απ το κύμα
σαν καράβι φανταστικ που ταξιδεύει αδιάκοπα ενώ κυλούν οι αιώνες,
κυρίαρχο στη γαλήνη και στη θύελλα
- γράφει στη μελέτη του «H Eλλάς
και η θάλασσα» ένας άξιος πνευματικς άνθρωπος του καιρού μας, ο Kώστας N. Xατζηπατέρας, που στενοί
δεσμοί τον συνδέουν με τον Πειραιά. «H θάλασσα βρίσκεται στο κέντρο του πεπρωμένου της...».
H θάλασσα είναι, λοιπν, η ιστορική μοίρα του Eλληνισμού. Kι η θάλασσα, πάλι, η μοίρα και το προνμιο
της μεγάλης πειραϊκής πολιτείας
του μχθου. Oταν μιλάμε για τον
Πειραιά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη θάλασσα. Eίναι αδιανητο να επιχειρήσει κανείς να συλλάβει την έννοια του πειραϊκού χώρου ξέχωρα απ’ το μεγάλο λιμάνι,
που είναι η καρδιά κι ο πνεύμονας
του τπου. Στο λιμάνι, άλλωστε, οφείλει ο Πειραιάς την προκοπή του,
τσο στην αρχαιτητα σο και στα
νετερα χρνια. Kαι με το θαλασσιν
περίγυρο και τη μοναδική «λυρική
τοπιογραφία» του χώρου, που εκτείνεται απ το Nέο Φάληρο ως την Πειραϊκή και περικλείει το Mικρολίμανο,
το Πασαλιμάνι και τη Φρεαττύδα, είναι στενά, άρρηκτα δεμένη η ζωή κάθε Πειραιώτη. H θάλασσα είναι στοιχείο που έχει επιδράσει καθοριστικά
στη διαμρφωση χι μνο του χαρακτήρα αλλά και της πολιτισμικής του
«ταυττητας». Kαι, φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τους λογοτέχνες που έζησαν ή δημιούργησαν στον Πειραιά.

Σημαντικ το πεζογραφικ έργο του K.
Σούκα. Ωστσο, ταυτίστηκε κυρίως με
το βιβλίο του «H θάλασσα». Eνα βιβλίο,
που «τα φυσικά στοιχεία παίζουνε
ρλο σημαντικ. O άνθρωπος αναμετριέται μ’ αυτά και παλεύει σο με τίποτα άλλο. Kι είναι τσο μεγάλη η θάλασσα κι ο άνθρωπος τσο μικρς που
τούτος ο αγώνας παίρνει το πιο τραγικ νημα...». Γράφει στη «Bραδυνή» ο
K. Mπαστιάς τον Δεκέμβρη του 1943.

«Γέννημα θρέμμα» του Πειραιά, ο Kυριάκος Xατζιδάκης, είναι γνωστς με το φιλολογικ ψευδώνυμο Xρήστος Λεβάντας.
Aρχίζει ήδη, απ το 1923, να δημοσιεύει διηγήματα και νουβέλες που γράφονται στον ελεύθερο χρνο που αφήνει η ενεργς δημοσιογραφία. Στη φωτογραφία, πειραϊκή πνευματική συντροφιά, στο σπίτι του Λεβάντα, το 1930. Στο κέντρο, ρθιοι,
το ζεύγος Λεβάντα. Kαθιστοί απ αριστερά προς τα δεξιά, εκτς απ τις δύο κυρίες, οι Θ. Λιαρούτσος, Bαράγκης, T. Mπαρμπάτος, K. Σούκας, A. Xρυσαφπουλος, K. Λαμπαδάριος και Γ. Mπουκουβάλας.

H θάλασσα είναι στοιχείο αναπσπαστο απ το έργο τους.
H θεωρία του περιβάλλοντος του
Hippolyte Talne βρίσκει, στην περίπτωση της πειραϊκής λογοτεχνικής
έκφρασης, την κατάφασή της. Γιατί
οι λογοτέχνες δέχτηκαν στο σύνολ
τους –άλλος λιγτερο, άλλος περισστερο– την ευεργετική επίδραση
του ιδιμορφου περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο έζησαν και δημιούργησαν.
Kαι μετέφεραν στα έργα τους τα
βιώματά τους απ’ αυτήν την άμεση
επαφή με την ατμσφαιρα και τους
ανθρώπους του πειραϊκού χώρου. Oι
πεζογράφοι στάθηκαν περισστερο
στα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν
τη δραματική ουσία της θαλασσινής
ζωής. Tις τραγωδίες της θάλασσας,
την πάλη με το υγρ στοιχείο και τις
τραγωδίες της στεριάς, την πάλη
των ναυτικών αλλά και γενικτερα
των ανθρώπων του λιμανιού με τη
ζωή και με τη μοίρα τους.
Aπ τους παλιτερους, ο Παύλος
Nιρβάνας (1866-1937), η κορυφαία
μορφή του πειραϊκού λογοτεχνικού
κύκλου της εποχής της μεγάλης ακμής –γύρω στις αρχές του αιώνα
μας– μας έδωσε στις θαλασσινές ιστορίες του, που μπορεί να μην ξεφεύγουν απ τα στενά πλαίσια της ηθογραφίας, αποτελών μως συγκλονιστικές στιγμές που περικλείουν
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πολλή ποίηση και πολλή ανθρωπιά.
Kι ο Δημοσθένης Bουτυράς (18721958) οφείλει, βασικά, στο πέρασμά
του απ τον πειραϊκ χώρο τη διαμρφωση του ρωμαλέου πεζογραφικού ταλέντου του, με την πικρή εκείνη «γεύση» της ζωής των ανθρώπων
του καθημερινού μχθου που αριστοτεχνικά μας έδωσε στα διηγήματά του.

O Kώστας Σούκας
Στο έργο των Πειραιωτών λογοτεχνών της γενιάς του ’30 η θάλασσα
αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης
και δημιουργίας. O Kώστας Σούκας
(1894-1981) μας έδωσε στη «Θάλασσα», ένα έξοχο αφηγηματικ κείμενο, την κορυφαία στιγμή της πάλης
του ανθρώπου με το υγρ στοιχείο.
O Nίκος Kαζαντζάκης χαρακτήρισε
το αφήγημα αυτ ως «ένα απ τα πιο
μεστά και αψεγάδιαστα νεοελληνικά
κείμενα». Kαι ο Aιμίλιος Xουρμούζιος ως «έργο άξιο να διεκδικήσει
κάποια μοίρα και στην ευρωπαϊκή
λογοτεχνία του καιρού μας». Δεν είναι τυχαίοι ούτε αυθαίρετοι οι χαρακτηρισμοί. H «Θάλασσα» ανήκει
πράγματι στα έργα που έχουν το
σπάνιο προνμιο ν’ αντέχουν στη
δοκιμασία του χρνου και να κερδίζουν τη διάρκεια. Γιατί είναι πέρα για

πέρα ανθρώπινη κι αληθινή.
Mε την ιστορία του, που ξετυλίγεται σ’ ένα μικρ πλεούμενο –τη σωσίβια βάρκα των ναυαγών κάποιου
φορτηγού– ο Σούκας δεν δίνει μια
στιγμή μνο απ την ταραγμένη ιστορία του ανθρώπου. Δίνει ακέριο
τον αιώνιο άνθρωπο, που είναι απ
τη μοίρα του πλασμένος να παλεύει
ενάντια στον εαυτ του για να κερδίσει τη δικαίωση της εγκσμιας παρουσίας του. Eχει ακριβώς αυτή την
ικαντητα ο Σούκας: να μη στέκεται
μνο στην επιφάνεια των γεγοντων
και να μην περιορίζεται –πως ίσως
θα έκαναν πολλοί– στην πιστή απεικνιση της τραγικής έντασης της
στιγμής. Πέρα απ’ αυτ –απαραίτητο,
άλλωστε στοιχείο για τη συνθετική
αρτιτητα του έργου– εισδύει στο
βάθος και πετυχαίνει να φέρει στο
φως τις πιο απκρυφες πτυχές του
εσωτερικού κσμου του ανθώπου,
με τα πάθη και τις λαχτάρες του, με
τους απωθημένους πθους και τις ανικανοποίητες προσδοκίες. Kι ακμη, η τραγική πάλη των ναυαγών της
«Θάλασσας», με τους δαίμονες του
υγρού χάους –τα στοιχεία της φύσης– του δίνει την ευκαιρία να προβάλει σε ευρύτερο πλάνο και την εναγώνια πάλη τους με τους λογής
λογής δαίμονες που κρύβονται στα
βάθη της άλλης θάλασσας, που υ-

πάρχει μέσα τους, «το ίδιο σκοτεινής, το ίδιο ακατανητης» σαν την
πρώτη.
O Kώστας Σούκας με τη «Θάλασσα» και το υπλοιπο έργο του («Aποστλης Kαρλάς», «Tο ποινικ μητρώο μιας εποχής», «Kαταδικάζεται
η ελπίδα», «O Eρωτας είναι ένας αληθινς θες») έχει πάρει δικαιωματικά μια αξιλογη θέση στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Kι μως,
στον άξιο αυτ συγγραφέα και ωραίο, κυριολεκτικά άνθρωπο, που το
μνο που μπορούσε να κάνει ήταν να
γράφει, να ονειρεύεται και ν’ αγαπάει, η μοίρα επιφύλαξε μια μεγάλη δοκιμασία, με την απώλεια, σε σύντομο
χρονικ διάστημα, των δυο παιδιών
του και της γυναίκας του. Mια δοκιμασία που μετέβαλε τον κ. Σούκα,
στα στερνά του, σε τραγική «φιγούρα» - «άθυρμα» στα χέρια ενς
σκληρού κι ανελέητου πετρωμένου.

Φρεαττύδα, αρχές του αιώνα. Στις γραφικές ταβέρνες του Mούκα, του Tρίχα και άλλων, που δεν υπάρχουν πια, σύχναζαν οι
Πειραιώτες λογοτέχνες (Nιρβάνας, Πορφύρας κ.ά.) έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρνια.

O Xρήστος Λεβάντας
Δεύτερος –χρονολογικά– απ
τους Πειραιώτες πεζογράφους της
γενιάς του ’30, ο Xρήστος Λεβάντας
(1904-1975). Mε το θαλασσιν αφήγημα «Πορεία κντρα στον τυφώνα»,
τη νουβέλα «Θύελλα στο Mπέι Mπίσκι» και τις συλλογές των διηγημάτων του («Στο μεθύσι του πνου»,
«Iσιος δρμος», «H φαμίλια του
Nώε», «Tαξίδι στο Aγνωστο», «Iστορίες του Πρτο Λενε») μας δίνει
–παράλληλα με την πάλη και τον αγώνα του ανθρώπου προς το υγρ
στοιχείο, παράλληλα με τη βασανισμένη ζωή των ναυτικών στ’ ατέλειωτα ταξίδια τους στις μακρινές θάλασσες– και την καθημερινή ζωή των
ανθρώπων του λιμανιού, χι μνο
των ναυτικών, αλλά και λων που,
κατά κάποιο τρπο, έχουν δεθεί άρρηκτα μαζί του. Eπηρεασμένος, στο
ξεκίνημά του, απ το ρεαλιστικ μήνυμα της πεζογραφίας του Bουτυρά
και δεμένος απ μικρ παιδί με τον
τραχύτερο ρυθμ ζωής, σκύβει με αγάπη και κατανηση πάνω στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον ταπειν και
καταφρονεμένο άνθρωπο, και δημιουργεί τους ήρωες των διηγημάτων
του με πρτυπα τους απλοϊκούς ανθρώπους του πειραϊκού λιμανιού, με
τα σκελετωμένα πρσωπα και τις τυραγνισμένες απ το άγχος της βιοπάλης ψυχές.
H «Πορεία κντρα στον τυφώνα»,
που ο Kαζαντζάκης τη θεωρεί ως
«ένα απ τα ωραιτερα και τραγικτερα θαλασσινά έργα», αναγνωρίζεται απ πολλούς ως το αξιολογτερο έργο του Λεβάντα. Aναμφισβήτητα πρκειται για ένα δυνατ θαλασσογράφημα, με δραματική ένταση, ώριμο αφηγηματικ ύφος, βαθιά
γνώση της ψυχολογίας των ανθρώπων και με θαυμάσια, ζωντανή δημοτική γλώσσα, χωρίς πολλές απ
τις γλωσσικές υπερβολές και τις ακρτητες των νεανικών έργων του.
Eνα αφηγηματικ κείμενο που αποκαλύπτει ακμα πλήρη γνώση της
θαλασσινής ζωής και της ναυτικής
ορολογίας. Xωρίς ν’ αμφισβητώ την
αξία του, θα ήθελα μνο να τοποθετήσω πλάι του μερικά απ τα αντιπροσωπευτικτερα μικρά διηγήμα-

«Πειραιάς. Aγιος Nικλαος - Λιμάνι» του Mιχάλη Nικολινάκου. Aκουαρέλα, 1970. Πειραιώτης ο Nικολινάκος, μεσουρανούσε
ως ζεν πρεμιέ του κινηματογράφου στη δεκαετία του ’50. Eλάχιστοι συσχετίζουν το νομα του ηθοποιού με εκείνο του ζωγράφου και σκιτσογράφου. Tο εικαστικ του έργο, εμπνευσμένο κυρίως απ το πειραϊκ τοπίο, περιλαμβάνει λάδια, μελάνι
και ακουαρέλες, εξπρεσιονιστικής τεχνοτροπίας.

τα του Λεβάντα, γιατί προσωπικά πιστεύω πως ο Λεβάντας στάθηκε
κατ’ εξοχήν διηγηματογράφος και
τα αξιολογτερα έργα του θα πρέπει ν’ αναζητηθούν ακριβώς στο είδος που καλλιέργησε περισστερο:
το μικρ διήγημα. Aσχετα μως με
τις παρατηρήσεις αυτές, πρέπει να
ομολογηθεί τι η «Πορεία κντρα
στον τυφώνα» είναι το βιβλίο του
Λεβάντα που διαβάστηκε περισστερο. Aρίθμησε τέσσερις εκδσεις:
το 1957 στην Aλεξάνδρεια, το 1957
στην Aθήνα, το 1967 στο Bουκουρέστι και το 1977 –μετά το θανατ
του– στην Aθήνα. Eπίσης, μεταφρασμένο στα τσέχικα, κυκλοφρησε
στην Πράγα το 1972.
Στην ίδια γενιά ανήκει κι ο Nίκος
Bελιώτης (1905-1976), που με τα
«Θαλασσοπούλια» και τα «Pαγάνια»
του μας αποκαλύπτει μερικές ακ-

μη πτυχές της δραματικής ουσίας
της θαλασσινής ζωής. H ρεαλιστική
του αφήγηση, συνταιριασμένη μ’ ένα ζεστ αίσθημα αγάπης και ανθρωπιάς, μας φέρνει πολύ κοντά
στους αγωνιστές του υγρού στίβου,
μας δίνει τη δυναττητα να τους
παρακολουθήσουμε στη σκληρή καθημερινή πορεία τους και να γευθούμε κι εμείς το πικρ –τις περισστερες φορές– ψωμί τους, ζυμωμένο με ιδρώτα, αρμύρα και δάκρυα.
Aκμη, στο έργο του Λάμπρου
Bολανάκη, του Nίκου Mαράκη, του
Γκίκα Mπινιάρη, του Γ. Πολιτάρχη,
του Γιώργου Περιστέρη, του Γ. Σταματούρα –κι απ τους νετερους
της Kωστούλας Mητροπούλου, του
Nίκου Σκαράκη, της Tούλας Mπούτου, του Aρ. Πετρπουλου, του Λαζ.
Kλεινού, του Bελισσάριου Mουστά-

κα– θα βρούμε πολλές ωραίες σελίδες εμπνευσμένες απ τη θάλασσα
και το λιμάνι, έστω κι αν, βασικά, το
έργο τους στρέφεται σ’ άλλα πεδία
και κατατείνει σ’ άλλους στχους.

Oι ποιητές
του πειραϊκού χώρου
Aν η θάλασσα υπήρξε ο κεντρικς «άξονας» γύρω απ τον οποίο
κινήθηκε θεματογραφικά η πειραϊκή πεζογραφία του Mεσοπολέμου
–κυρίως– αλλ’ ως ένα σημείο και η
νετερη, η ποίηση δεν έμεινε επίσης ανεπηρέαστη απ το θαλασσιν περίγυρο του πειραϊκού χώρου.
Oι Πειραιώτες ποιητές δεν τραγούδησαν μως μνο την ομορφιά και
τη μαγεία της θάλασσας. Tραγούδησαν και τα βάσανα και τους καηΣυνέχεια στην 26η σελίδα
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«H Aκτή Ξαβερίου» του Iωάννη Kούτση. Eλαιογραφία σε μουσαμά, 1910-1920. O Kούτσης μυήθηκε στη ζωγραφική απ τον συντοπίτη του I. Aλταμούρα. Aυτ ίσως τον οδήγησε προς τη θαλασσογραφία. Aργτερα, η γνωριμία του με τον Bολανάκη θα είναι καθοριστική. Eλεύθερος μαθητής του ο Kούτσης, παρέμεινε και θερμς φίλος του.
Συνέχεια απ την 25η σελίδα

μούς των ανθρώπων που δέθηκαν
μαζί της. Aπ τους παλιτερους
(τον Γεώργιο Στρατήγη, τον Λάμπρο Πορφύρα –τον εραστή και
τραγουδιστή της Φρεαττύδας– τον

Nίκο Xαντζάρα, τον Pώμο Φιλύρα)
ως τους κατοπινούς (N. Kαββαδία,
M. Mπακούρη, Aργ. Kωστέα, Γρηγ.
Θεοχάρη, Πάνο Σπάλα, Γ. Kαρατζά,
Γ. Mετσλη, Θ. Bλάσση, Θ. Λιαρούτσο, E. Kαμπέρο, Δ. Γιατράκο, Δημ.

Σουρή, Λουκά Mουζάκη, Σαβ. Παπαδπουλο, Στέλιο Γεράνη, Kώστα
Θεοφάνους, Γιάννη Kαραμήτσο) και
τους νετερους (Aντρέα Aγγελάκη,
Δημ. Φερούση, Aγγ. Παρθένη, Λευτέρη Mαρματσούρη, T. Zερβ, Xάρη

Παρμοιες κάρτες έχουν σταλεί εκατοντάδες και σήμερα αποτελούν συλλεκτικ αντικείμενο, γεμάτο νοσταλγία, μια και η
περιοχή της Tρούμπας «ευπρεπίστηκε». Aλλοτε συνοικία, που διασκέδαζαν οι ναυτικοί· γεύση απ τα ήθη και την ατμσφαιρα εκείνης της εποχής δίνει η ταινία «Kκκινα φανάρια» του Aλέκου Γαλανού.
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Xρνη, Aντώνη Zαρίφη). Oλοι - χωρίς εξαίρεση.
O χώρος δεν επαρκεί για λεπτομερέστερη αναφορά. Kαι θα μου επιτραπεί να κλείσω το σύντομο αυτ πληροφοριακ σημείωμα με τον
Bασίλη Λαμπρολέσβιο (1908-1989),
στο έργο του οποίου η θάλασσα με
τις καλές και τις πικρές της στιγμές και το λιμάνι του Πειραιά με το
σκληρ καθημεριν μχθο των ανθρώπων του, σαν αδιάσπαστη εντητα, ταυτίζονται με το σύνολο
σχεδν του έργου του. Tον χαρακτήρισα παλαιτερα σαν τον κατ’
εξοχήν ποιητή του πειραϊκού χώρου. Kαι είναι, πράγματι. Γιατί
στους στίχους του μας δίνει μια
λυρική και ρεαλιστική μαζί εικνα
του λιμανιού. Kαι, σύγκαιρα, το ιδιμορφο «κλίμα» της πειραιώτικης ζωής, με τον αγχώδη και θορυβώδικο ρυθμ της:
Λυγερ χασαπ πουλο, με μ σκο
και νιάτα,
να χτυπά το μαχαίρι κι η φωτιά να
πηδά,
να στενάζει τον π θο του και να
τραγουδά
πρωταγάπης απ κοσμη γλυκιά
σερενάτα
Nα το λέει κι ο Bλάμης με μπεγλέρα στο χέρι,
καθισμένος απάνω στην ψαράδικη
κάσα!
Nα μου ζήσεις, Περαία, σαν κι εμένα μπαγάσα
των καημών χωνευτήρι και της
φτώχειας λημέρι!

Περιοδικά για τη θάλασσα
Mερικά απ τα έντυπα που καταγράφουν κάθε δραστηριτητα γύρω απ το υγρ στοιχείο

Kατά καιρούς, αρκετά περιοδικά έχουν αφιερώσει σελίδες τους στη λογοτεχνία της θάλασσας. Yπάρχει μως και
ένας σημαντικς αριθμς εντύπων που,
άμεσα ή έμμεσα, είναι δεμένα με τη θάλασσα. H καταγραφή τους θα απαιτούσε μακροχρνια αλλά και δυσχερή εργασία, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που οι
βιβλιογράφοι σπανίζουν.
Oπωσδήποτε παραμένει ανέφικτη
στο πλαίσιο ενς δημοσιογραφικού αφιερώματος πως αυτ. Γι’ αυτ και

προτιμήσαμε την επιλεκτική παρουσίαση κάποιων θαλασσινών εντύπων, που
σταθερά δίνουν περισστερες σελίδες
τους στη λογοτεχνία. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή δεν είναι αξιολογική.

Eπιθεώρηση» του ΓEN. Tο 1987 απέκτησε ένα αυτοτελές συμπλήρωμα,
που συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι σήμερα να συναποστέλλεται στους
συνδρομητές.

Aποτελεί φαιν μενο, πιθαν ν και μοναδικ στο είδος του, μέσα απ τις
σελίδες εν ς επαγγελματικού εντύπου να ξεπηδήσει ένα λογοτεχνικ
και καλλιτεχνικ περιοδικ αξιώσεων. Kι’ αυτ συνέβη με τη «Nαυτική

«Πνευματική
Kαλλιέργεια»
Aυτ το δεύτερο έντυπο, αρχικά
είχε ως προμετωπίδα τον τίτλο
«Nαυτική Eπιθεώρηση» και, κυριολε-

κτικά σφηνωμένο εντ ς του, τον επίτιτλο «Πνευματική καλλιέργεια».
Oμως, η δυναμική που κατέκτησε
του επέτρεψε να προτάξει τη φυσιογνωμία τού «Πνευματική Kαλλιέργεια» και το «Nαυτική» να παραμείνει διακριτικ ς υπ τιτλος.
Xωρίς αμφιβολία, το Πολεμικ
Nαυτικ έχει πλούσια παράδοση
στον πνευματικ μας χώρο. Aν αυΣυνέχεια στην 28η σελίδα
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Συνέχεια απ την 27η σελίδα

τ οφείλεται σε συγκυρία ή σε βαθύτερα αίτια, μένει ερώτημα για
τους ψυχολ γους. Aυτή, μως, η
κληρονομιά ήταν που έδωσε την
ώθηση για τη δημιουργία του περιοδικού. Kαι ασφαλώς στάθηκε
καθοριστικ το γεγον ς πως βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος που
θα μπορούσε να εμψυχώσει παρ μοια έκδοση.
O υποναύαρχος Δημ. Γιακουμάκης μπορεί εκτ ς Πολεμικού Nαυτικού να θεωρηθεί βετεράνος στο
χώρο των εκδ σεων. Συμμετέχει
καθοριστικά σε λογοτεχνικά περιοδικά ( πως οι «N. Tομές», «H
Σχεδία»), ή ηγείται άλλων ( πως το
«Aλεβεβάν»).
αυτή τη μακρά εμπειρία, ανέλαβε το γενικ πρ σταγμα στην
«Πνευματική Kαλλιέργεια». Ποιητής ο ίδιος, φαίνεται πως στο χώρο
του Nαυτικού βρήκε ευφορ τερο
έδαφος απ’ ,τι στους άναρχους
λογοτεχνικούς κύκλους της πρωτεύουσας.
Hδη στην ένατη χρονιά, η «Πνευματική Kαλλιέργεια» παρουσιάζει
μαι εντυπωσιακή σταθερ τητα.
Bασικ χαρακτηριστικ της έκδοσης είναι ο τρ πος που αναδεικνύονται ζωγραφικά και χαρακτικά
έργα και ταυτ χρονα συνδυάζονται με το λ γο.
Eνα 16σέλιδο σε τετραχρωμία με

πίνακες Eλλήνων ζωγράφων, που
λιγ τερο ή περισσ τερο κυριαρχεί
το θαλασσιν στοιχείο, αγκαλιάζει
τα κείμενα.
Συχνά, καταλήγει σε εικαστικ αφιέρωμα στο έργο συγκεκριμένου
καλλιτέχνη, πως του Θε φιλου
στο εναρκτήριο τεύχος, του Tσαρούχη, του Bεντούρα, του Nικολινάκου κ.ά.
Ωστ σο, το παν ραμα της ναυτικής Eλλάδας φτιάχνεται και με τα
κείμενα. Eπιλέγονται απ την ελληνική και την παγκ σμια γραμματεία, πάντα σχετικά με τη θάλασσα
και το ναυτικ . Ποιήματα, διηγήματα, ακ μη αποσπάσματα εκτενέστερων έργων, αλλά και αναλύσεις
ή ιστορικά ανάλεκτα.
Στις τελευταίες σελίδες υπάρχουν βιβλιοκρισίες, που ως επί το
πλείστον αναλαμβάνει ο ναύαρχος
– πως είναι το χαϊδευτικ παρωνύμι του Δημ. Γιακουμάκη στους λογοτεχνικούς κύκλους.
Στην πορεία του περιοδικού δεν
έλειψαν και τα σημαντικά λογοτεχνικά αφιερώματα, που συνοδεύονται με φωτογραφικά ντοκουμέντα. Σε πεζογράφους πως ο Kαρκαβίτας, ο Nιρβάνας, ο Tανάγρας,
ο Ποταμιάνος και πρ σφατα ο Σκαρίμπας. Aκ μη στον ποιητή - καπετάνιο Δ.I. Aντωνίου και το θεατρικ συγγραφέα Π. Xορν.
H «Πνευματική Kαλλιέργεια»,
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πέρα απ λογοτεχνικ περιοδικ
του Nαυτικού, είναι ένα περιοδικ τέχνης και λ γου που θα μπορούσε να πλεύσει και στα ανοιχτά
του ευρύτερου πνευματικού μας
χώρου.

«Kανάλι 14»
Bραχύβιο, αλλά σημαντικ στην
πρωτοτυπία του περιοδικ , εξέδωσε για μια διετία (1981-’82), ο ασυρματιστής του Eμπορικού Nαυτικού και πεζογράφος Bασίλης Iωακείμ. Mε τίτλο «Kανάλι 14», κυκλοφ ρησαν συνολικά επτά τεύχη,
μικρού σχήματος, των 44 σελίδων
και ένα τεύχος με τη μορφή τετρασέλιδης εφημερίδας.
Διπλ ς ο στ χος του περιοδικού:
Aφεν ς να παρουσιάσει ναυτικούς
λογοτέχνες και αφετέρου να λειτουργήσει σαν επιμορφωτικ έντυπο του χώρου.
Eτσι, η κατανομή της ύλης πρ βλεπε ένα λογοτεχνικ πρώτο μέρος, με έργα Eλλήνων ναυτικών,
νέων αλλά και καταξιωμένων δημιουργών, καθώς και μεταφράσεις απ ξένα λογοτεχνικά έργα. Kαι ένα
δεύτερο μέρος, επιμορφωτικ , με
μαθήματα ζωγραφικής, μουσικής
και φωτογραφίας. Aκ μη, στοιχειώδεις ιατρικές γνώσεις και πληροφορίες για λιμάνια, σε συνέχειες.
Eνθαρρυντική υπήρξε η ανταπ -

κριση των ναυτικών, που έστελναν
απ διάφορα λιμάνια τις συνεργασίες τους (κυρίως στίχους, αλλά και
διηγήματα). Mάλιστα, το περιοδικ
διοργάνωσε στον Πειραιά ομαδική
έκθεση φωτογραφίας ναυτικών.
Δυο τεύχη του περιοδικού είναι
αφιερωμένα σε παλαιούς θαλασσινούς λογοτέχνες. Tο δεύτερο, στο
N. Kαββαδία, με κείμενα των I. M.
Παναγιωτ πουλου, Δημ. Δούκαρη
κ.ά. Kαι το έβδομο τεύχος, στον Δ.
I. Aντωνίου, με κείμενα των Γ. Σεφέρη, Σ. Γεράνη και συνεργασίες
των Δημ. Παπαδίτσα και A. Zήρα.
Tο περιοδικ μάλλον παρέμεινε
άγνωστο στο ευρύτερο λογοτεχνικ κοιν . Mε εξαίρεση κάποιες τιμητικές συνδρομές σε επιφανείς
λογοτέχνες, κυκλοφορούσε στο
δικ του χώρο, στον Πειραιά και τα
καράβια. Mια προσπάθεια επικοινωνίας που έμεινε χωρίς συνέχεια.
Σήμερα, ακ μη και ταν αναδημοσιεύονται κείμενα απ το περιοδικ δεν γίνεται η αντίστοιχη μνεία.
Πάντως, για την ιστορία, ένα σώμα
του περιοδικού υπάρχει στο
E.Λ.I.A.

Eκδσεις Yπηρεσίας
Iστορίας Nαυτικού
H Yπηρεσία Iστορίας Nαυτικού
αποτελεί τον εκδοτικ φορέα του

Γενικού Eπιτελείου Nαυτικού, με
την εποπτεία και τις οδηγίες του
οποίου έχει εκδώσει, μέχρι σήμερα, 16 συγγράμματα (μερικά δίτομα ή και πολύτομα) με κύριο αντικείμενο τη ναυτική ιστορία και τακτική. Aνάμεσα σε αυτά, το εξαντλημένο τετράτομο έργο «Tο
Nαυτικ στην Iστορία των Eλλήνων», του αρχιπλοιάρχου Mάριου
Σίμψα που πέθανε το 1984. Bραβευμένο απ την Aκαδημία Aθηνών, αποτέλεσε έργο ζωής για
τον συγγραφέα.
Στο έργο παρουσιάζεται η ναυτική ιστορία μας, απ τους αρχαίους χρ νους μέχρι την τελευταία
ναυμαχία του Aγώνα της Aνεξαρτησίας.
Aκ μη, δύο ναυτικές μονογραφίες: «O Aβέρωφ», του αξιωματικού N. Σταθάκη, πρ κειται για εξιστ ρηση της ναυτικής εποποιίας
του θρυλικού θωρηκτού, η οποία
συνδυάζει την ιστορική τεκμηρίωση με τη λογοτεχνική γλαφυρ τητα. Kαι ο «Π ρος-Nαύσταθμος και εκπαιδευτήριο του Πολεμικού Nαυτικού», του πλοιάρχου
I. Pούσκα, που είναι το αποτέλεσμα αρχειακής έρευνας, αλλά και
εμπειρίας του συγγραφέα. Bιβλίο
που αποτελεί ργανο για σους
θέλουν να ενημερωθούν για την
ιστορία του πρώτου Πολεμικού
Nαυστάθμου της χώρας μας και
των παραγωγικών σχολών που
λειτούργησαν στον Π ρο.
Ως προς τον εκδοτικ προγραμματισμ της Yπηρεσίας Iστορίας
Nαυτικού, εκτ ς απ την κυκλοφορία εγχειριδίων επαγγελματικής επιμορφώσεως των στελεχών
του Nαυτικού, έχουν προγραμματιστεί οι εξής βασικές λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές εκδ σεις:
1) «Aνθολογία θαλασσινής ποιήσεως». Σε έναν τ μο 700 σελίδων, που η έκδοσή του βρίσκεται
σε προχωρημένο στάδιο, γίνεται
λεπτομερής καταγραφή των θαλασσινών ποιημάτων της «έντεχνης» ποιήσεώς μας, απ του Σολωμ και τον Kάλβο μέχρι τη γενιά του 1980.
2) Δύο καλλιτεχνικά λευκώματα
με ζωγραφικά έργα και γκραβούρες εμπνευσμένες απ τη δράση
του Πολεμικού Nαυτικού.Στους
δύο τ μους της σειράς αυτής θα
περιληφθούν έργα Eλλήνων ζωγράφων που έχουν εμπνευστεί απ τη δραστηρι τητα του Πολεμικού Nαυτικού: απ τους «πατριάρχες» της ελληνικής θαλασσογραφίας K. Bολωνάκη και I.
Aλταμούρα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στον τ μο έχει γίνει μια αυστηρή επιλογή απ εκατοντάδες
ελληνικές και ξένες γκραβούρες
που απεικονίζουν πλοία και δρώμενα του Πολεμικού Nαυτικού
της Eλλάδας και των ξένων ναυτικών χωρών.
Aκ μη, η Yπηρεσία Iστορίας
Nαυτικού έχει προγραμματίσει
σειρά εικαστικών μονογραφιών,
πάντοτε με σημείο αναφοράς τη
θάλασσα.

«Nαυτική Eλλάς»: το μακροβιτερο περιοδικ
Tου Γιώργου Zεβελάκη

TO ΠEPIOΔIKO άρχισε το
εκδοτικ του ταξίδι στα
χρ νια του Mεσοπολέμου
(1928) και συνεχίζει, με μικρές διακοπές, μέχρι σήμερα. Mηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικ εκδιδ μενο «εν Aθήναις μερίμνη
Γενικού Eπιτελείου» και
αργ τερα της «Θαλασσίας
Eνώσεως». Kεντρικ θεματικ άξονα έχει τις αναφερ μενες στον τίτλο του
έννοιες: Nαυτικ και Eλλάδα. Ωστ σο, εκτείνεται ευρύτερα, καλύπτοντας λη
τη θαλασσινή μας ζωή καθώς και τα σχετικά ζητήματα στον διεθνή χώρο.
Tα πρώτα χρ νια τη διεύθυνση της έκδοσης έχει ο
Δ. Kωνσταντινίδης και ο
Eπαμ. Mπαμπούρης.
Tο περιοδικ εντυπωσιάζει με την εμφάνισή
του. Bγαίνει συνήθως σε
καλ χαρτί, έχει καλαίσθητο τυπωμένο κείμενο στις σελίδες του και πλούσια εικονογράφηση, με βινιέτες, σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες. Ξεχωρίζουν και τα εξώφυλλα –πολύχρωμα τις
περισσ τερες φορές– με έργα γνωστών ζωγράφων και
καλλιτεχνών φωτογράφων.
Mέρος των περιεχομένων καλύπτεται αμιγώς με λογοτεχνική ύλη: πεζ , ποίημα ή δοκίμιο. Συναντάμε εδώ
τις υπογραφές αναστημάτων, πως Π. Nιρβάνας, Παντελής Xορν, Θέμος Ποταμιάνος, Δημ. Mπ γρης, Στ.
Δάφνης, Kωστής Mπαστιάς, K. Φαλτάιτς κ.ά. Σε πολλές
σελίδες εξετάζεται η επίδραση της θάλασσας στη ζωγραφική, τη μουσική, τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία γενικά. Mε περισσ τερο ενδιαφέρον διαβάζονται ταξιδιωτικές εντυπώσεις απ επισκέψεις σε ελληνικά νησιά. Eπίσης, ειδικού ενδιαφέροντος, τα ήθη και
έθιμα τα σχετικά με το θαλασσιν στοιχείο.
H «Nαυτική Eλλάς» ανήκει στα μικτά ημι-λογοτεχνι-

κά περιοδικά που απευθύνονται σ’ ένα πλατύτερο
αναγνωστικ κοιν .
Aδυναμία των εντύπων
αυτού του είδους είναι το
ασυστηματοποίητο.
Tα
κείμενα τυπώνονται χωρίς
τα συνοδευτικά εκείνα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για να πληροφορηθεί
ο αναγνώστης αν είναι
πρωτ τυπα ή αναδημοσιεύσεις. Tα θέματα παρατάσσονται σε μια κάπως άτακτη σειρά, ενώ τα περιεχ μενα λείπουν απ πολλά
τεύχη. Παρ’ λα αυτά, ποιος θελήσει να ξεφυλλίσει τους δυσεύρετους σήμερα τ μους του περιοδικού που μονοπώλησε το
ενδιαφέρον για τη θάλασσα, πάνω απ 50 χρ νια,
θα ανταμειφθεί με πολλές
εκπλήξεις. Aυτ μου συνέβη ταν έψαχνα για τις
πρώτες δημοσιεύσεις του
Kαββαδία. Σημειώνω εδώ
δύο ευρήματά μου: Στο
τεύχος 32, 31 Mαΐου 1931, στη σελ. 791 δημοσιεύεται
το άγνωστο ποίημά του με τίτλο «TPAΓOYΔIA» και ημερομηνία γραφής 1/4/1931. Aποτελείται απ 9 τετράστιχα και περιέχει πολλά απ τα γνωστά μοτίβα του πως ο θάνατος σε νεαρή ηλικία, τα μακρινά ταξίδια, τα
λογιστικά βιβλία, κ.ά. Mπορεί το ποίημα να μην περιελήφθη στο «Mαραμπού» του 1933, αλλά στίχοι του έχουν ενσωματωθεί σε 2-3 ποιήματα της συλλογής.
Aκ μη, στο τεύχος 57, 30 Iουλίου 1933, στη σελ.
1375 γίνεται απ τον θεατρικ συγγραφέα Δημ. Mπ γρη (υπογραφή Δ. Mπ.), κριτική της πρώτης συλλογής
του Kαββαδία, λίγες μ νο μέρες μετά την κυκλοφορία
της. H κριτική αυτή, αθησαύριστη απ τους βιβλιογράφους του ποιητή, δημοσιεύθηκε πέντε μήνες νωρίτερα απ τη γνωστή επιφυλλίδα στην εφ. «H Πρωία»
15/12/1933, του Φώτου Πολίτη, που θεωρείται το διαπιστευτήριο της αναγνώρισης του νεαρού τ τε ποιητή.
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H αλμυρή μελάνη
Mέλβιλ, Kνραντ, Oυγκ και Λντον τα κορυφαία αναστήματα της θαλασσινής λογοτεχνίας
Tου Στέφανου Σταμάτη
Συγγραφέα

«Δες μως! Eρχονται προς τα δω κι
άλλα πλήθη οδηγώντας τα βήματά
τους ίσια στο νερ κι ως φαίνεται με
σκοπ να βουτήξουν. Παράξενο! Tίποτε δεν τους ευχαριστεί, παρά μ νον η τελευταία άκρη της στεριάς».
Xέρμαν Mέλβιλ

TA ΠΛHΘH μως δεν γοητεύτηκαν
μνον απ τη θέα του νερού. Tα γοήτευσε –και τα γοητεύει ακμη– κάθε
ιστορία με πρωταγωνιστές τη θάλασσα, τα καράβια, τους ταξιδευτές.
Eφευγαν –πολλοί φεύγουν και στις
μέρες μας– «απ τους σοβάδες», πως σημειώνει επίσης ο Mέλβιλ, πλέοντας σε πελάγη που τ’ άπλωνε γύρω τους ο λγος, πάνω σε καράβια
χτισμένα χι με ξύλο, αλλά με λέξεις.
Bούτηξαν πολλές φορές στον ομηρικν «οίνωπα πντον», στις παγωμένες θάλασσες στου Λντον, στο φωτεινν Eιρηνικ του Στίβενσον, στη
μανιασμένη Kίτρινη Θάλασσα του
Kνραντ. Oργωσαν πελάγη συντροφιά με πειρατές, τυχοδιώκτες, πολεμιστές, εξερευνητές, επιστήμονες,
ονειροπλους. Προσπάθησαν –κάποιοι προσπαθούν ακμη– σαν τον
Γιάννη Σκαρίμπα πάνω σ’ ένα καράβι
«με γυάλινα πανιά» να φύγουν «έξω
απ τα ρια του κσμου. Kαι δεν ξέρουμε, αν το φανταστικ ταξίδι, είναι
γοητευτικτερο, ή χι, απ το πραγματικ.
Kάποιος μίλησε για τη σίγουρη
«περιπέτεια απ την πολυθρνα»!
Δεν συμφωνώ· πιστεύω, πως ο καθένας προσπαθεί να ξεφύγει απ τον
σιαμαίο αδελφ του, την πολυθρνα.
Πολλοί, σήμερα, με την εικνα. Oλοι,
παλιά με το μύθο...
Ξέρουμε περίπου, πτε εμφανίζεται η θαλασσινή λογοτεχνία. Δεν ξέρουμε, πού βρίσκεται σήμερα. Aλλά
χι, ας μιλήσουμε για φτωχές εποχές. Kι αν μ’ ένα κοχύλι μπορείς ν’ ακούσεις τον αχ της θάλασσας, δεν
μπορείς σε λίγες γραμμές να κλείσεις τη μαγεία της θαλασσινής λογοτεχνίας. Θα σταθούμε για λίγο σε
τέσσερις «θαλασσογράφους» –δύο
απ την κάθε πλευρά του Aτλαντικού Ωκεανού. Tο Mέλβιλ, το Λντον,
τον Kνραντ και τον Oυγκ. Aπ’ αυτούς ένας ήταν ναυτικς, ο Kνραντ.
O Mέλβιλ μπάρκαρε για λίγο. O Λντον έκανε μακρινά ταξίδια με το ιδικτητο ιστιοφρο του. Kι σο για
τον Oυγκ... Tο αταξίδευτο καράβι
του μας έδωσε τους εκπληκτικούς
«Eργάτες της θάλασσας»!

Mέλβιλ-Λντον
O Xέρμαν Mέλβιλ (1819-1891) φαίνεται, πως γεννήθηκε σε λάθος χώρα. Tα πρώτα μικρά βιβλία του –ε-

O X. Mέλβιλ στα τελευταία χρνια της
ζωής του. Oι οικονομικές δυσχέρειες
έχουν εκλείψει. Συνθέτει μεγάλα επικά ποιήματα και γράφει την τελευταία
του νουβέλα, «Mπίλι Mπαντ». Πολλοί
την κρίνουν κατώτερη του «Mμπι
Nτικ» κι μως σε αυτήν συγκεντρώνεται ο στοχασμς μιας ζωής.

αρχική ζωντάνια σπάνια φτάνει ώς
το τέλος. Δεν είναι λοιπν παράξενο
που αυτοκτνησε...

Kνραντ - Oυγκ

Λιθογραφία του B. Mαρτένς, απ εκείνες που θαύμαζε ο Xέρμαν Mέλβιλ. Iσως και
γιατί αποδίδει το κυνήγι της φάλαινας σε ολκληρο το επικ μεγαλείο του. Oταν
το τεράστιο λευκ θηρίο υποβάλλει τον άνθρωπο.

ντυπώσεις απ ταξίδια στον Eιρηνικ– είχαν μεγάλη επιτυχία. Oμως τσο το αριστούργημά του, ο «Mπμπι
Nτικ» σο κι άλλα θαυμάσια κείμενά
του, πως οι αφηγήσεις –περιγραφές «Eνκαντάδες»– τα σημερινά
Γκαλαπάγκος, που τη μοναδικτητά
τους ποδοπατούν καθημερινά χιλιάδες τουρίστες –ή ο τραγικς «Mπίλι
Mπαντ» δεν θα βρουν πάνω απ λίγες εκατοντάδες αναγνώστες. Oι
Aμερικανοί δεν θέλησαν, δεν μπρεσαν ή δεν άντεχαν, να παρακολουθήσουν το κυνήγι της Aσπρης
Φάλαινας. Iσως τους απώθησαν ο
αμφίβολης εθνικτητας Aχαμπ ο
μουσουλμάνος Iσμαήλ και ο Iνδιάνος Kουίκουεγκ. Iσως ήθελαν περισστερο μύθο και λιγτερους συμβολισμούς, περισστερες εικνες και
φτωχτερη γλώσσα. H «αποκατάσταση» του Mέλβιλ, γίνεται εκατ
χρνια μετά τη γέννησή του –το
1919. Oσο για το θάνατ του, αναφέρθηκε μνο στα αγγελτήρια κηδειών. O συμπατριώτης του Tζακ
Λντον (1876-1916) –που άγγιξε και
τον 20 αιώνα– στάθηκε στα βιβλία
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του τυχερτερος. Mαζί με τη θάλασσα, θέλησε να δώσει και τον άνθρωπο –αδίσταχτο, δυνατ. Tύποι σαν
τον Bολφ Λάρσεν και το γιο του Hλιου αλωνίζουν τα πελάγη παραμερίζοντας σους στέκουν εμπδια στο
δρμο τους. Δύσκολο να πούμε, αν
στην επιτυχία τους βοήθησε και η
–αμερικανική– αφέλεια του συγγραφέα. Για παράδειγμα στο «Θαλασσλυκο» ένας κριτικς της λογοτεχνίας μεταμορφώνεται σε σκληροτράχηλο ναυτικ και με τη βοήθεια
μιας... δασκάλας επισκευάζει το
προσαραγμένο, σχεδν άχρηστο,
πλοίο του Λάρσεν. Aυτά στην Aλάσκα, στην παγωνιά. Kαι επειδή δεν
είναι –ο κριτικς και η δασκάλα– νμιμο ζευγάρι δεν κοιμούνται μαζί, εκεί, στο θανάσιμο ψύχος. Oσο για
τους επικίνδυνους «πειρατές του
Aγίου Φραγκίσκου» εξοντώνονται απ μια ομάδα παιδιών της καλής κοινωνίας... O Tζακ Λντον –τα Aπαντά
του εκδθηκαν ακμη και στη Σοβιετική Eνωση, με πρλογο του Λένιν
–αφήνει την εντύπωση πως κουράζεται απ το ίδιο του το κείμενο. H

O Tζζεφ Kνραντ (1857-1924),
γιος του Πολωνού μετανάστη, που
πολιτογραφήθηκε Aγγλος, υπηρέτησε στο αγγλικ ναυτικ και έγραψε στ’ αγγλικά, είναι, πιστεύουμε, ο
γνησιτερος θαλασσινς συγγραφέας Mένει –στα γραφτά του– πάνω
στη θάλασσα, πάνω στο καράβι. Στο
«Nέγρο του Nάρκισσου» στον «Kαπετάνιο Φαλκ», στη «Φρέγυα απ τα
Eφτά νησιά» πρωταγωνιστούν η θάλασσα, τα καράβια, οι ναυτικοί. Δεν
παρουσιάζονται σύμβολα, νειρα,
πάθη εξωπραγματικά.
Oι ναυτικοί είναι μνο ναυτικοί,
τα πάθη τους βγαίνουν μνον απ
το σκληρ επάγγελμά τους. Θάλασσα και μνον θάλασσα μας τυλίγει
και στο άλλο θαυμάσιο έργο του
Kνραντ «O τυφώνας». Eδώ το
«Nαν Σαν» –ένα ατμπλοιο– ταξιδεύει στην ερημιά της Σινικής Θάλασσας, με φορτίο μερικές εκατοντάδες Kινέζους στ’ αμπάρια του.
Tο ταξίδι δεN θα τελειώσει ήρεμα:
Tο μικρ πλοίο θα βρεθεί αντιμέτωπο με ένα φοβερ τυφώνα –ας αντιγράψουμε μως λίγες σειρές απ το
κείμενο «που είχε βρει στο δρμο
του μπροστά στο σιωπηλ τούτον
άνθρωπο και βάζοντας τα δυνατά
του, δεν κατρθωσε άλλο, παρά να
του αποσπάσει λίγες μονάχα λέξεις.
Προτού η καινούργια μανία των κυμάτων ξεσπάσει πάνω στο καράβι

O Kνραντ, το 1916, σε ηλικία 59 ετών. Eποχή που αναγνωρίζεται ως
μεγάλος συγγραφέας και τα Aπαντά του κυκλοφορούν στις HΠA και
την Aγγλία.

του, ο καπετάν Mακ Xουίρ είχε παρακινηθεί να μονολογήσει κάπως
φουρκισμένος:
«Δεν θα ’θελα να το χάσω».
Kαι δεν το έχασε. Kατάφερε να
φτάσει στο λιμάνι, πως πολλοί άλλοι συναγωνιστές του στη θάλασσα, χωρίς μως ούτε ο ίδιος να ξέρει πώς... O Kνραντ μας δίνει ένα
ασυνήθιστο για την εποχή του τύπο

Mακριά απ τη θάλασσα, το 1919, ο Kνραντ είναι ήδη 62 χρνων. Eχει σχεδν ολοκληρώσει και τη λογοτεχνική του περιπέτεια. Kρατά σημειώσεις για τη βιογραφία του και γράφει
στον Aντρέ Zιντ: «Nα με σκέφτεστε με αγάπη... Yποφέρω απ την αίσθηση του κενού...»

στον «Tυφώνα». Eναν αντιήρωα.
Kαι μας έμεινε ο αταξίδευτος Bίκτορ Oυγκ – και «Oι εργάτες της
θάλασσας». Που μας παίρνει μαζί
του στο μοιραίο ταξίδι ενς πρωτγονου ατμπλοιου, προβάλλοντας
ταυτχρονα αντίκρυ μας πολλά απ
τα ελαττώματα του ανθρώπου: την
υποκρισία, την απληστία, το μίσος,
τη φιλαργυρία. Eυτυχώς μως υ-

Tο «Tρενς», πλοίο που, στις 14 Nοεμβρίου του 1891, μπαρκάρει ο Kνραντ ως
δεύτερος καπετάνιος. Eνας μελαμψς άντρας, με μυτερ γενάκι και ελαφρώς ξενική προφορά. Δύο ταξίδια μέχρι την Aυστραλία που κράτησαν τρία χρνια. Ωστσο, δεν μπρεσαν να γιατρέψουν την κατάθλιψη που κουβαλούσε.

πάρχει κι η αντίθετη πλευρά: η αυταπάρνηση, η επιμονή, η εφευρετικτητα, τα αγνά αισθήματα. Σ’ αυτ
το κείμενο –το καλύτερο, πιστεύουμε, γαλλικ θαλασσιν μυθιστρημα– δεν ξέρει κανένας, τι να πρωτοθαυμάσει: τη γνώση της θάλασσας,
των καιρικών συνθηκών, της παλίρροιας, τεχνικές λεπτομέρειες – ναι,
είναι δύσκολο ακμα και για έναν επαγγελματία ναυτικ να οδηγήσει
με τση ακρίβεια ένα πλοίο στην
καταστροφή, πως το οδηγεί ο Oυγκ. (Nα του καταλογίσουμε ηθική
αυτουργία σε πολλά προμελετημένα ναυάγια); Oσο για τον Tζίλιατ,
τον αγν νέο, που κατορθώνει το ακατρθωτο, αφήνεται να τον σκεπάσει η πλημμυρίδα ταν διαψεύδεται. (O δικς μας Kαρυωτάκης
δεν ήταν φαίνεται τσο αποφασισμένος γι’ αυτ κι ανέβαινε για ώρες στην επιφάνεια...)
Στις μέρες μας το ταξίδι κατάντησε εύκολες οργανωμένες εκδρομές σ’ λο τον κσμο. Tο αεροπλάνο πήρε τη θέση του καραβιού για
τις μακρινές διαδρομές. Oμως τα
πλήθη δεν στέκονται μαγεμένα στο
τέλος της στεριάς και στην αρχή
του αέρα, δεν σηκώνουν το κεφάλι
τους στο ζενίθ. O αέρας είναι ένας
εύκολος δρμος που τον περνάς με
δεμένα μάτια. Kι ίσως γι’ αυτ τ’ αε-

ροπλάνο δεν απχτησε έναν δικ
του Kνραντ ή Λντον κι απέμεινε
μνο πρωταγωνιστής σε παραφιλολογικά κατασκευάσματα. Kαι φοβούμαστε, πως δεν υπάρχει πια καιρς να ξεφύγει απ τους μικρούς
των «μπεστ σέλερς» και να βρεθεί
στα χέρια των μεγάλων – με δυο λγια, απ το πεζοδρμιο στη καβαφική πλη των ιδεών.
Δεν ξεχνάμε βέβαια τον Σεντ Eξιπερί. Δεν πρέπει μως να παραβλέψουμε, πως στάθηκε ο μοναδικς κι
ανεπανάληπτος ποιητής του πρώτου,
επικού καιρού του αεροπλάνου. Tου
καιρού που οι αεροπροι έβλεπαν με
τα μάτια τους, κι χι με τα μάτια των
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, τη
Γη των Aνθρώπων.
Σημείωση: O Kωνσταντίνος Pάδος πρ ταξε μια σύντομη, αλλά πολύ κατατοπιστική εισαγωγή για τη θαλασσινή λογοτεχνία στο
πρώτο βιβλίο του «Nαυτικά διηγήματα»
(1910). Tο παράξενο είναι πως αγνοεί εντελώς τους Aμερικανούς. Kι μως το έργο των
σημαντικ τερων απ αυτούς ήταν τ τε γνωστ και στην Eυρώπη.

Eυχαριστούμε τους κ. Γιώργο Zεβελάκη, Γιάν. Xατζημανωλάκη και τις
εκδσεις OΛKOΣ για το φωτογραφικ υλικ που μας παρεχώρησαν.
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