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ΟΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Μέρες τού Μπέρμιγχαμ, 1979 

Ο Paul Feyerabend τιτλοφορεϊ 
τίς απαντήσεις του ατούς έπικρι τές τού οιολίου Agaίnst 
Method: «Συζητήσεις μέ αγραμμάτους». Αισθάνεται κα
νείς τόν πειρασμό νά χρησιμοποιήσει τόν tδιο αμείλικτο 
τίτλο δταν συζητά μέ τούς ύπερασπιστές τού «φανερού λό
γου» στό χώρο τών έλληνικών ανθρωπιστικών καί κοινω . 
νικών έπιστημών. 'Αλλά εlναι ,rσως προτιμότερο, γιά τίς 
ανάγκες αuτού τού κειμένου τουλάχιστον' νά υίοθετηθεί 
ενας νηφάλιος καί σχετικά απρόσωπος τόνος πού θά μπο -
ρού σε νά έπι τρέψει τήν τοποθέτηση μερικών δασικών θε
μάτων καί νά διευκολύνει τήν αμοιοαία κατανόηση τρε · 
χόντων προολημάτων. Στήν πραγματικότητα, πρόκειται 
γιά μιά χειρονομία καλής θελήσεως καί μιά τελευταία 
απόπειρα έπεξήγησης αρχών καί ύποθέσεων: άν καί αuτή 

μείνει αναπόδοτη, πιθανόν πάντως νά λειτουργήσει ώς προειδ π ί

ηση γιά τούς ρέκτες τής ακριοούς έπιστήμης. 

1 
«Ή φήμη φθονερούς κάμνει. » 

(ΚαΟάφης) 

«lt all seems so stupίd ίt makes me want to gίve up 

but why should ί gίve up when ίt all seems so stupid» 

(Depeche Mode) 

Μιά όμάδα πρόσφατων κειμένων μέ τήν tδια ύπογραφή προκάλεσε μιά 
ασυνήθιστη σειρά ισχυρών αντιδράσεων από 'Έλληνες καί ξένους πανε
πιστημιακούς καί συγγραφείς, 1 καί φαίνεται νά σκανδάλισε δσους ευ
νοούν τό ηπιο κλίμα στίς πνευματικές συναλλαγές. Ό «συγγραφέας» 
τών κειμένων κατηγορήθηκε ανοιχτά γιά «άστοχη έπιδειξιομανία» ( σέ 
αντίθεση προφανώς μέ τήν . ..  ευστοχη τοιαύτη τής κριτικού), ή μέθοδός 
του αποκλήθηκε «παραμορφωτική λεηλασία» (μάλλον σέ αντίθεση μέ 
κάποια λεηλασία πού . ..  σέοεται τό πρωτότυπο, δπως έκεί νη τού κήνσω-
ρος φιλολόγου), καί ή προσπάθειά του χαρακτηρίστηκε «παραπλανητι-
κή» (καί οχι ... καθοδηγητική, δπως αuτή τού ύπηρέτη τών χειρογρά-
φων) . Παρατηρήσεις αύτού τού εtδους εισέοαλαν αναπόφευκτα στά φι
λολογικά σαλόνια καί καταστάλαξαν (προσώρας) σέ μακρό δημοσίευμα 
τό όποίο αποπειράθηκε νά έπαναφέρει τήν αί:σθηση τάξης καί ασφά-
λειας πού οί ύπήκοοι έχουν μάθει νά αγαπούν. Τό καθησυχαστικό αύτό 
δημοσίευμα έλαοε ώς στόχο του ενα χωρίο πού, έστω καί άν κινδυνεύει 
νά γίνει άδικαιολόγητα διάσημο, χρειάζετάι νά έπαναληφθεί ακόμα μιά 
φορά έδώ: «Μάταια θά προσπαθήσει κανείς νά έπισημάνει μέσα στόν 
έρευνητικό στοχασμό καί τήν παράλληλη στοχαστική έρημία τής κρατού-
σης έπιστημονικής σκέψης κάποια δείγματα μεταθεωρητικού. στοχασμού 
πού νά έξετάζουν τίς προϋποθέσεις καί τούς δρους λειτουργίας της. 
Προφανώς τό έθνος έμαθε πλέον νά θεωρεί έθνικόν δ,τι είναι 'Αληθές». 

Τό χωρίο λοιπόν αύτό (πού προέρχεται από παρουσίαση τού οιολίου 
Ours once more τού Michael Herzfeld) έπικρίνει ρητά τήν κρατούσα έπι
στημονική σκέψη καί διαπιστώνει τήν έρημία καί πενία της. Αύτήν ακρι-
οώς τήν κρατούσα, τήν κυρίαρχη, τήν κατεστημένη σκέψη θέλησε νά 
ύπερ�σπιστεί τό πρόσφατο δημοσίευμα, έκθειάζοντας τή δύναμή της. 
'Άν εlχε σκοπό νά προοάλει τήν έναλλακτική έκείνη σκέψη πού έπιμένει 
διωκόμενη -tιά έπιοιώνει καί νά λειτουργεί στά διάκενα τής έξουσίας, στά 
περιθώρια τών κανονισμών καί στήν περιφέρεια τής θεσμοθετημένης 
έρευνας -έκείνη τή σκέψη πού ασχολείται μέ τή συμοατικότητα·τού ση
μαίνοντος καί οχι τήν έλληνικότητα τού σημαινομένου, τότε τά δύο κεί- 729 
μενα θά σι;μμερίζονταν μιά παρόμοια προοληματική. 'Όμως τό δημο
σίευμα τάσσεται απερίφραστα μέ τήν κρατούσα σκέψη καί τήν πνευματι-
κή της έξουσία, δπως φαίνεται καί από τίς κλασικές αναφορές σέ «ϋπο-



Εξάντας / Λογοτεχνία 

Ρεϊνάλντο Αρένας 
Ο Σελεστίνο πριν την Αυγή 

πτους καιρούς>> καί σέ «προανακρούσματα» καί «κρούσματα» διαφω
νιών πού «aρχίζουν νά πολλαπλασιάζονται», καί έπομένως θορυοούν. 
'Όταν μάλιστα ή κριτικός διερωτάται γιά τή νομιμότητα τών aπόψεων 
πού επικρίνει, καθώς καί τής tδιας τής δημοσίευσής των' καί δταν επι
σείει τό σκιάχτρο τού «aναρχισμού» γιά νά φοοίσει -τότε ή επίκλησή της 
σέ κάποιους συνταγματάρχες πού θά σώσουν τήν πνευματική ζωή τού 
τόπου aπό τόν ΕΚ τού εξωτερικού Εχθρό γίνεται απειλητικά αισθητή. 

Ή παρουσίαση τού Herzfeld επεδίωξε νά aντιπαραθέσει τή στοχαστικό
τητα καί τή μεταθεωρητική εγρήγορση τού οιολίου του (τό όποίο εlχε ως 
τότε aγνοηθεί εντελώς ... ) στόν «συστηματικό ( καί στήν καλύτερη περί
πτωση μεθοδικό) χειρωνακτικό εμπειρισμό» πού χαρακτηρίζει «τίς σύγ
χρονες έλληνικέg θεωρητικές επιστήμες». Τό δημοσίευμα τής κριτικού 
διείδε τόν κίνδυνο επιζήμιων συγκρίσεων καί αποπειράθηκε προσφυώς 
νά aμυνθεί, οικειοποιούμενο τό οιολίο καί καθιστώντας το aολαοές: 
οταν τό οιολίο aποκαλείται «Παράλληλη στίς προσπάθειες πού γίνονται 
στήν 'Ελλάδα παρουσία» καί εντάσσεται οίαια στό πλαίσιο τών τρεχου
σών συμοατικών συζητήσεων, ό τελικός σκοπός τής κριτικού εlναι νά 
εξουδετερωθεί ή έτερότητα, ή δια-φωρά, ή aσυμοατότητά του, ώστε νά 
ύπ-αχθεί καί αυτό στήν έγχώρια παράδοση τής aνώδυνης σκέψης καί 
τής ΕΚ τού ασφαλούς κρίσης. Δυστυχώς, τό μόνο πού κατάφερε νά απο
δείξει τό δημοσίευμα εlναι πώς ό χειρωνακτικός εμπειρισμός εξακολου
θεί νά ακμάζει στόν έλληνικό χώρο, απτόητος τώρα πλέον aκόμα καί 
aπό τίς επιφυλάξεις τής στοιχειώδους επαγγελματικής αιδούς: γιατί πού 
aλλού θά μπορούσε τό λεξιλόγιο τής σχολαστικής λαογραφικής κατα
γραφής (π.χ. καρδιά, πέταλα, aμόνια, τσαμπούνες, νεράιδες, κολοκύ
θες, κλιματσίδες, καλλιέργειες, σπορές, ταραγμένες θάλασσες καί κινητά 
χωριά) νά χρησιμοποιηθεί ώς μεταμφίεση τής επιστημονικής aμάθειας 
καί θ"εωρητικής πτώχευσης; Πού aλλού θά τολμούσε κανείς νά aντιπρο
τείνει στίς «όντως σημαντικές προτάσεις πού διατυπώνονται (στή οι
ολιοκρισία γιά τόν Herzfeld] γιά μεταγλωσσική [SIC] ανάλυση τού επι
στημονικού λόγου» ( δπως αναγκάζεται &πρόθυμα νά παραδεχθεί τό δη
μοσίευμα τής κριτικού) τόν «διάλογο κουφών» τής έλληνικής πραγματι
κότητας σάν πρότυπο έπικοι νωνίας σέ ενα πεδίο συνένοχης συνεννόη
σης; Καί πού aλλού' θά aντέτασσε κάποιος σέ μιά σειρά έπιστημολογι
κών διαλογισμών τίς_ δικές του «σουρεαλιστικές σκέψεις», διασύροντας 
ταυτόχρονα καί τό σουρεαλισμό; Μόνο στή χώρα δπου aνθεί ό aπολυ
ταρχικός λόγος τού έμπειριοκρατούμενου φιλολογισμού. Καί πρός αυ
τόν τελικά τόν λόγο (πού έπιτρέπει στήν περιφρόνηση καί στήν aγνόηση 
νά έκλαμοάνονται σάν πνευματική στάση) aξίζει νά στραφεί ή παρούσα 
συζήτηση, γιά νά ζητηθούν τά κύρια χαρακτηριστικά του. 
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11 
«Συγγράφουν οί aντίζηλοι. 'Έχετ' έχθρούς.» 

(ΚαΟάφης) 
«Save me from the people who would Save me from myself» 

(Gang of four) 

Ό κυρίαρχος λόγος τών σύγχρονων έλληνικών «Επιστημών τού άνθρώ
που» (τόν όποίο Εκφράζει τό δημοσίευμα πού άπασχόλησε τίς προηγού
μενες παραγράφους) έχει άποκληθεί δοκιμαστικά ( σέ άδημοσίευτη άνα
κοίνωση) «συμοολιστικός φορμαλισμός». 'Ασκείται κατά κανόνα άπό 
πανεπιστημιακούς, καί ιδιαίτερα άπό φιλολόγους, πού Επιχειρούν νά 
πειραματισθούν μέ κριτικές μεθόδους κληροδοτημένες άπό τό άγγλο
αμερικανικό New Criticism καί τό γαλλικό Structuralisme, άναπόφευκτα 
μέ αίσθητή καθυστέρηση όρισμένων δεκαετιών. Στήν προσπάθειά του νά 
άναζωογονήσει τίς διαψευσμένες Επιστημονικές φιλοδοξίες τής ( γερμα
νικής, aς μή λησμονείται, καταγωγής) φιλολογίας μέ τήν καλλιέργεια 
κάποιας Εμορίθειας (καί αίσθησης «μεγάλης παράδοσης») άντλημένης 
άπό τό χώρο τών English Studies (τού Oxbridge η τού Harvard), ό λόγος 
αυτός Επιδίδεται στήν Επεξήγηση λογοτεχνικών καί δ.λλων «άριστουργη
ματικών» έργων' τά όποία προσεγγίζει σάν αυτοδύναμες καί αυτάρκεις 
γλωσσικές δομές. Χωρίς νά θέλει η νά μπορεί νά φτάσει τήν καθαρότητα 
τών ξένων προτύπων του, προσπαθεί πάντως συχνά νά άγνοήσει τά 
«Εξωτερικά» πληροφοριακά στοιχεία -κυρίως Τjθικά καί οιογραφικά
καί νά Εξετάσει τίς αισθητικές λειτουργίες στό «Εσωτερικό» τών κειμέ
νων. Μέ αvτή τήν προοπτική, ουσιαστικά ή άνάλυση Ενδιαφέρεται πε
ρισσότερο γιά τή «μορφή», καί ή άποτίμηση τής καλλιτεχνικής ποιότητας 
έχει τήν (άνακόλουθη) τάσή νά χρησιμοποιεί κριτήρια πού κατά οάση 
προέρχονται άπό τό γαλλικό Συμοολισμό καί τόν άγγλικό Αισθητισμό", 
παρά άπό τόν κοσμοπολιτικό Μοντερνισμό, δπως θά περίμενε κανείς 
άπό τούς όπαδούς τής μορφολογικής προσέγγισης. Γι' αυτό καί στόν 
συγκεκριμένο γνωστικό λόγο δόθηκε στό όνομα τού «συμοολιστικου 
φορμαλισμού» -ενας δρος πού μέ τήν πρώτη λέξη του προσδιορίζει τήν 
αισθητική του τοποθέτηση καί μέ τή δεύτερη τή μεθοδολογική του κα
τεύθυνση. 

Ό ίδρυματικός χώρος ό όποίος σήμερα Εκπροσωπεί έμφανέστερα καί 
άντιπροσωπευτικότερα αυτό τό λόγο εlναι ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης: περισσότερο άπό όπουδήποτε άλλού, έκεί 
έξασκείται καί διαδίδεται ώς διδασκαλία, έρευνα, συζήτηση, στάση καί 
θέση. Πρίν δμως σχολιασθεί τό φαινόμενο, όφείλονται δύο διευκρινίσεις 
γιά νά προληφθούν καί νέες οίαιες άντιδράσεις. Πρώτον, ή Φιλοσοφική 

732 Σχολή θεωρείται έδώ ώς ϊδρυμα, ώς συγκεκριμένος έγκαθ-ιδρυμένος θε
σμικός χώρος, καί καθόλου οεοαίως σάν τό σύνολο τών διδασκόντων 
καί φοιτητών της δεύτερον, ή Σχολή μέ α�τή τήν έννοια συμπεριλαμΟά
νει καί aτομα -δηλαδή δημόσια πρόσωπu- πού δέν έτυχε ποτέ νά φοιτή-

Δ. Φιλιππίδης, Δρ. αρχιτέκτονας, λέκτορας Ε.Μ.Π. 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Η ιστορία της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής από την Απελευθέρωση (1830) ώς 

σήμερα (1980), με πολλαπλές αναφορές· στο πολιτ•'"''JΙΚό της υιiόβαθρο. Μια πρωτότυπη 

μελέτη της νεώτερης αρχιτεκτονικής και των πηγιι.. της στο παραδοσιακό χτισμένο πε

ριβάλλον, της περιόδου εξάρτησής της από διάφορα ευρωπαϊκά ρεύματα - όπως ο νεο

κλασικισμός, ο εκλεκτικισμός και το μοντέρνο κίνημα - και τέλος της εμφάνισης τοπικών. 

προσπαθε:ών για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, που να εκφράζει την 

ελληνική κοινωνία και το κλίμα. 
• 500 περίπου σελίδες 23 χ 23 εκ., με κείμενα, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία, ευρετήριο. 
• 568 φωτογραφίες, έγχρωμες και ασπρόμαυρες. 

Τιμή χαρτόδετου τόμου 1700 δρχ. 

Η απουσία μιας συστηματικής ιστορίας της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής, κοινή διαπί

στωση όσων ενδιαφέρονται για το χτισμένο περιβάλλον του τόπου μας, δεν είχε ώς τώρα 
καλυφθεί παρά σε ελάχιστο βαθμό, μέσα από συχνά εμπεριεκτικές αν και αποσπασματι
κές δημοσιεύσεις. Αυτό που έλειπε ήταν η ενωτική γραμμή ανάμεσα στα γνωστά μεταπο
λεμικά έργα της και στα πιο μακρινά και περισσότερο αγνοημένο παραδείγματα -όπως 
και ανάμεσα στα έργα μιας επίσημης αρχιτεκτονικής προβολής και μιας άλλης πολυπλη
θέστερης, ακόμα όμως αδιερεύνητης. Η απουσία μιας τέτοιας ιστορίας δεν άφηνε να 
διαφανούν τεκμηριωμένα οι ιδεολογικές βάσεις των κύριων κατευθύνσεων που πάρθη

καν κατά καιρούς, προς την αρχαιότητα, τη μεταβυζαντινή παράδοση και το δυτικό μον

·τερνισμό. 

Εκδοτικός οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ» 
Αθήνα, Ναυαρίνου 1 Ο και Ιπποκρότους 

Τηλ.: 360.08.65 - 361.1 ς.92 
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σουν ή νά· διδάξουν έκεί, συμοαίνει δμως γιά ποικίλους λόγους νά συμ
πορεύονται μέ. τό κυρίαρχο πνεύμα της. Συμπληρωματικά θά έπρεπε νά 
ύπενθυμισθεί πώς γενικά τά κείμενα κατατάσσον,ται στόν εναν ή στόν 
άλλο λόγο μέ οάση τήν έπιστημολογική τους ταυτότητα καί τόν ίδεολογι
κό τους προσανατολισμό, καί οχι τήν ύπογραφή πού φέρουν: έπομένως 
διαφορετικά κείμενα ένός «συγγραφέα» ένδέχεται νά άνήκουν σέ διαφο
ρετικούς γνωσιολογικούς λόγους, άνάλογα μέ τίς κατευθύνσεις πού άκο
λουθούν. 

Τό σημείο «Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης», λοιπόν, χρησιμοποιείται έδώ 
γιά νά δηλωθεί ή φυσιογνωμία ένός έπιστημονικού λόγου πού τά τελευ
ταtα 25 τουλάχιστον χρόνια κυριαρχεί (χωρίς φυσικά νά είναι ό μόνος) 
στή φιλολογική κριτική� άλλά καί γενικότερα στήν πνευματική ζωή τού 
τόπου -κάτι πού μόνο δσοι έλπίζουν νά άποκρύψουν θά άρνηθούν. Θά 
μπορούσε κανείς νά άναφερθεί στούς θεμελιωτές (Γ. 'Αποστολάκης, Μ. 
Τριανταφυλλίδης) καί στούς πρωτεργάτες του (Κ.Θ. Δημαράς, Χρ. Κα
ρούζος, 1. Κακριδής, Ζ. Λορεντζάτος, Λ. Πολίτης) ή στόν πνευματικό 
τους ποδηγέτη (Γ. Σεφέρης), καθώς καί στόν πολύμορφο καί ίδιάζοντα 
έθνικισμό καί άντι-μοντερνισμό τους -πιθανότατα μέ τό άτυχές άποτέλε
σμα νά προσωποποιήσει καί νά έξομαλύνει τό πρόολημα. 'Αντίθετα, θά 
ήταν προτιμότερο νά έπισημανθούν όρισμένες καίριες άφετηριακές θέ
σεις τού λόγου ό όποίος άποκλήθηκε συμοολιστικός φορμαλισμός, δπως 
παρουσιάζονται καί στίς πρόσφατες έπιθέσεις πού μνημονεύθηκαν πα
ραπάνω. 

1. Ή λατρεία τού κειμένου. ΈΚδηλώνεται ώς ρομαντική πίστη στό 
άρχικό, πρωτότυπο καί αυθεντικό κείμενο τό όποίο πρέπει νά άποκατα
σταθεί, νά έκδοθεί, νά συντηρηθεί καί νά προστατευθεί άπό τήν «παρα
νάγνωσψ> τού άμύητου ή κακόοουλου λήπτη. Ή δημιουργία τού έργου 
κατοχίιρώνεται άποδεικτικά καί άποδίδεται ευλαοικά στήν «άριστουρ
γηματική έμπνευση» τού συγγραφέα, τού όποίου ή τιμή (προπάντων 
δταν τήν άποκαλούν «GΑΥ»!)γίνεται άντικείμενο διακρίοωσης καί τελι
κής δικαίωσης. 

2. Ό φετιχισμός τού σημαινομένου. Ή κριτική προσέγγιση τού κει
μένου γίνεται ώς έπεξήγηση τού περιεχομένου μέσα άπό μιά φαινομενο
λογική (καί διακριτικά συγκινημένη .. .  ) περιγραφή τής μορφής, κατά τήν 
όποία οί δποιες δυσκολίες τής άνάγνωσης έξομαλύνονται διά τής άπώ
θησης τής αiιθαιρετότητας καί ρητορικότητας τής γλώσσας. Ή ευθεία, 
άδιατάρακτη άντιστοιχία σημαίνοντος-σημαινομένου (-ή οασιλική όδός 
τού φιλολογισμού) έξυπακούεται άδιαλείπτως, καί τελικά τό άπώτερο 
νόημα τού έργου άποκαλύπτεται καί ή αυθεντία τού κριτικού / ειδικού 
έπαληθεύεται μέ τήν μονότροπη, «κλειστή» έρμηνεία του. 

3. Ή άπώθηση τής θεωρίας. ,;Αν τό κείμενο εlναι (ένίοτε δύσκολο 
άλλά τελικά πάντα) διαφανές, τότε ή διαμεσολάοηση τού φιλολόγου Ι 
λαογράφου/ γλωσσολόγου/ ίστορικού κλπ. άρκεί γιά τή διαφώτιση τού 
κοινού. Δέν ύπάρχει λόγος νά άσχοληθ"εί κανείς μέ τή οαθιά κρίση τών 
άνθρωπιστικών σπουδών στή Δύση, μιά καί οϋτως ή άλλως «ούτε ό με-

ταθεωρητικός στοχασμός ή ή σημειολογία καί ή μεταγλώσσα μάς σώ
ζουν». Τά «ξενόγλωσσα στηρίγματα» είναι περιττά, άν δχι έπικίνδυνα: ό 
«φανερός λόγος» αποτελεί τήν άφανή νεοελληνική όρθοδοξίαi καί ό ίκα
νός μελετητής μπορεί νά άποκαλύψει τήν ο\Jσία του. Τό έθνος πρέπει vά 
μάθει νά θεωρεί έθνικό δ,τι εlναι τού 'Έθνους -κάθε προσπάθεια έπι
στημολογικού καί έπιστημολυτικού στοχασμού ξενίζει (ώς ξένη), φοοί
ζει καί καταδικάζεται ώς «ναρκισσισμός». 

4. Ή ύπεράσπιση τής πρωτοτυπίας. Συνήθως τίς ίδέες «μπορεί νά 
τίς ορεί κανείς πολύ πληρέστερα διατυπωμένες στό πρωτότυπό τους» 
(πού -εlναι κατά κανόνα γαλλικό), καί έπομένως κάθε συζήτησή τους 
θεωρείται περιττή έπανάληψη ή «τυφλό κακέκτυπο». 'Επίσης, οί ιδέες 
(δπως καί τά σπίτια ...  ) προσδιορίζονται άπό κάποια κυριότητα: γι' αυ
τό εlναι κακό δταν μάς τίς (ή τά) παίρνουν· καί μάλιστα δταν άλλοι τίς 
άναπτύσσουν μέ πιό ένδιαφέροντα τρόπο· προπάντων δ€ δταν οί άλλοι 
(πού πάντα άντιμετωπίζονται σάν 'Εχθροί) έχουν δικές τους, διά-φωρες 
tδέες πού άνατρέπουν καί οάζουν μέ τό κεφάλι κάτω τίς δικές μας. Τότε 
αυτοί κατηγορούνται σάν «άντιγραφείς» γιατί δέν συμμορφώνονται μέ 
ι.1ν κρατούσα καπιταλιστική Τjθική τής πνευματικής (καί άρχειακής) 
ιδιοκτησίας. 

5. Ή καθαγίαση τού προοδευτισμού. Οί πεφωτισμένοι έπιστήμονες 
- δσοι πιστεύουν στό άνυπέρολητο κύρος τού κειμένου καί στή διαφά
νεια τής μορφής του, δσοι περιφρουρούν τήν άποκλειστικότητα τών 
ίδεών καί άμύνονται κατά τού φιλοσοφικού κινδύνου- εlναι έκείνοι πού 
άγωνίζονται γιά «τή συστηματική άπομυθοποίηση τής νεοελληνικής 
ιδεολογίας καί ίστορίας» καί ένδιαφέρονται νοσταλγικά γιά τήν αυθεν
τική έλληνική ζωή καί τίς συνθήκες της «ΠΟύ ιδεολογικοποιήθηκαν οά
ναυσα γιά έθνικούς ή πολιτικούς λόγους», άπό κάποιους πολύ κακούς_ 
άνθρώπους, φαίνεται, ίσως άνθέλληνες ...  'Όταν δμως οί στόχοι τών 
«προοδευτικών» έπιτευχθούν καί έπέλθει πολιτιστική κάθαρση, τότε 
προφανώς θά άποκατασταθεϊ ή πραγματική νεοελληνική ιδεολογία καί 
ίστορία - γνήσια, ιθαγενής καί άμόλυντη· ίσως μάλιστα κατορθωθεί νά 
έξακριοωθεί άν ό προϊστορικός Καοάφης προηγήθηκε τού παλαιολιθι
κού καί ό οικονομικός τού έμπορευματικού - πόσα τά άηδόνια στίς 
Πλάτρες, ποιοί οί σύντροφοι στό Νεκρόδειπνο, πού οί άμμουδιές τού 
Όμήρου καί πότε όριστικά θά κάμει ξαστεριά. Τέτοια θά εlναι ή νίκη 
τών προοδευτικών δυνάμεων κατά τού σκότους. 

� 

Αυτές σέ σκιαγραφία εlναι οί οασικές θεωρητικές θέσεις τού συμοολι
στικού φορμαλισμού οί όποίες, άν καί δέν δηλώνονται ρητά ποτέ ( άλλ' 
απεναντίας άποσιωπούνται εύσχημα), φορτίζουν καί διέπουν τά κείμενα 
πού τόν έκφράζουν. 'Επειδή ό ίδρυματικός χώρος τής Φιλοσοφικής 
Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται έδώ σηματοδοτικά γιά νά χαρακτηρίσει 
τήν πιό τυπική θεσμική έκφανση αυτού τού λόγου, τονίστηκε πρί ν πώς 735 
στό ιδεολογικό του περιοάλλον άνήκουν καί ύπογραφές κειμένων πού 
συχνά δέν συνδέονται άμεσα μέ τό ονομα τής Σχολής. Καί εlναι περισσό-
τερο γιά λόγους ιδεολογικής θεώρησης καί κριτικής άπόστασης πού προ-



Η μελέτη του σχιζοφρενι
κού φόνου φανερώνει πό
σο οι αρχέγονες παρορμή
σεις που αναδύονται από 
τον ψυχισμό του σχιζοφρε
νούς είναι αποκαλυπτικές 
στην υπερβολή τους πα
ρορμήσεων κατοχωνιοσμέ
νων στα βόθη κόθε ανθρώ
πι νου ψυχισμού: Η τάση 
συγχώνευσης με τον ά λ -
λ ο ν  , η παλινδρόμηση στη 
μακαριότητα του μη διαφο
ροποιημένου όντος, η 
ανάγκη συντριβής του 
απειλητικού ά λ λ ο υ , το 
λογικό και το παράλογο, το 
εφησυχαστικό και το τρο
μαχτικό, η επιθυμία ζωής 
ολλό και η επιθυμία θανό
του, tτσι όπως εκφρόζον
τοι μ' ένα συνταραχτικό 
τρόπο μέσο οπό τον σχιζο
φρενικό φόνο, ενσαρκώ
νουν απόκρυφο στοιχείο 
που ενυπό''ΧΟυ'} στον κα
θένα μας και αγνοούνται 
οπό όλους μας σχεδόν. 

Μια άλλη ματιά πάνω στο 
έγκλημα και την τρέλα. 

Ένα βιβλίο που συμβάλλει 
σε μία νέα προβληματική 
στον χώρο της εγκληματι
κότητας του ψυχικά ασθε
νούς, απαλλαγμένη από 
μυθολογίες και προκατα
λήψεις. 

Μόλις κυκλοφόρησε 
από τις 

· ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ 

κρίθηκε τό συγκεκριμένο ϊδρυμα ώς σημείο μιάς έξουσίας πού αποπει
ράται έπιθετικά νά νομοθετήσει τόν έγχώριό έiιιστημονικό (καί καλλιτε
χνικό) στοχασμό. Καί είναι ακριοώς αυτή ή εσκεμμένη αποστασιοποίηση 
πού ένοχλεί καί τρομάζει τή Φιλοσοφική σέ οαθμό πού νά έπιδιώκει τόν 
αποκλεισμό της: «'Ωστόσο φοοούμαι πώς δέν ύπάρχει κανένα πεδίο συ
ζήτησης μέ δσους οιώνουν, κατά εναν περίεργο τρόπο έξ αποστάσεως, 
τά φαινομενολογικά αποτελέσματα [s1c) αυτού τού ίδεολογικού λόγου 
περί παράδοσης, περί εθνους καί έθνικής συνείδησης, περί συνέχειας 
καί διάρκειας τής έλληνικότητας». 

Τό δημοσίευμα τής κριτικού από τό όποίο προέρχεται αυτή ή όμολογία 
έπαινέθηκε καί πρίν μερικές σελίδες γιά τήν οξυδερκή του ύπεράσπιση 
τής κατεστημένης, συμοατικής σκέψης καί γιά τήν έπιδεξιότητα μέ τήν 
όποία συμμαχεί μαζί της. Είναι δμως καιρός νά ειπωθεί απερίφραστα 
πώς ό απώτερος στόχος του δέν ήταν άπλώς ή κατάρριψη μιάς οιολιο
κρισίας οlιτε ή εντεχνη οικειοποίηση τού εργου τού ξένου σημειωτικού 
από τόν συμοολιστικό φορμαλισμό: ήταν ή έξουδετέρωση μιάς ά.λλης, 
συλλογικής φωνής πού εχει πρόσφατα στραφεί καθαρά κατά τής έξου
σίας τού κρατούντος έπιστημονικού καί κριτικού λόγου. 

111 
«Κατόπι θαλθονν οί εχθροί μας, οί καινούριοι σοφισταί. » 

(ΚαΟάφης) 
« Whίte riot j wanna riot -

whίte rίot, α riot of my own» 
(The Clash) 

Πρόκειται οέοαια γιά τούς έρμηνείς τής διασποράς. Τό γεγονός δτι στήν 
όμάδα αυτή ανήκουν νεοελληνιστές πού συνέδεσαν κάποιο μέρος τής 
παιδείας, τής δημιουργίας καί τής προσωπικής ζωής τους μέ γνωσ�ή ό.γ
γλική οιομηχανική πόλη τής εδωσε σέ κάποια συγκεκριμένη περίπτωση 
τήν επωνυμία «ή Μαφία τού Μπέρμιγχαμ», σέ προφανή παραλληλισμό 
μέ τή διαΟόητη ό.ποδομητική κίνηση τών θεωρητικών τού Πανεπιστη
μίου τού Γαίηλ (Derrida, Le Man, Bloom, Hartman, Hillis, Miller) . 
'Όμως τό όνομα «έρμηνείς τής διασποράς» (πού είναι οέοαιο πώς σύντο
μα θά στρεολωθεί από μνησίκακους αντιρρησίες) συνδηλοί ακριοέστερα 
τό χαρακτήρα τής όμάδας, γιατί αναφέρεται στίς δυό δασικές της θέσεις 
- έκείνες τής εξορίας καί τής έρμηνείας. 2 

Πολύς λόγος έξακολουθεί νά γίνεται γιά τούς αυτοεξόριστους τής ό.πρι
λιανής δικτατορίας καί τήν αναγκαστική τους αναχώρηση από τήν έπι
τόπια ανελευθερία. Ύπάρχει έντούτοις μιά ά.λλη κατηγορία διανοουμέ-
νων, τής όποίας οί τάξεις οαθμιαία πληθύνονται -οί αυτοεξόριστοι τής 
ιουλιανής μεταπολίτευσης αλλά κανείς δέν φαίνεται διciτεθειμένος νά 737 ό.ναφερθεί στήν έθελούσια ό.ποχώρησή τους ό.πό τήν έγχώρια παθητικό-
τητα. Ή παρουσία τής απουσίας τους αγνοείται συστηματικά μέ τήν έλ-
πίδα πώς, ά.ν τό δέλεαρ η ή ανάγκη κάποιας αποκατάστασης δέν τούς 
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φέρει πίσω, ( στόν «διάλογο κουφών» καί στούς «παράλληλους μονόλο
γους» ), τό έργο τους θά λησμονηθεί. Γιατί άν τό έγκλημα τής δικτατο
ρίας επιρρίπτεται άκοπα στήν παράνοια ολίγων, ή συλλογική ευθύνη τής 
μεταπολίτευσης είναι ζήτημα άν ποτέ αφεθεί νά τεθεί ώς πρόολημα σέ 
δημόσιες συζητήσεις. Συνεπώς δσοι επέλεξαν τή διασπορά τού εξωτερι
κού από τήν εξορία τού εσωτερικού' ακριοώς επειδή μιά τέτοια μεταπο
λίτευση διαδέχθηκε μιά τέτοια δικτατορία, καταδικάζονται στή σιωπή. 

Τό πρόσφατο αυτό φαινόμενο επαναφέρει δραστικά στή σκηνή τού 
νεοελληνικού πολιτισμού τό πιό απωθημένο του πρόολημα -εκείνο τής 
πνευματικής διασποράς. Ή νεότερη Έλλάδα εδώ καί δέκα αιώνες (καί 
μέ ιδιαίτερη οιαιότητα από τήν εποχή τής ϊδρυσης τού Κράτους) προσ
παθεί νά αγνοήσει καί νά λησμονήσει τίς κοινότητες τών παροικιών καί 
τούς δια .'Οούμενους τής διασποράς, επιδιώκοντας νά ταυτίσει τόν έλλη
νισμό μέ τήν έλληνικότητα καί νά θέσει τά έλληνικά ύπό έλεγχο εντός 
τού έλλαδικού χώρου. Ή καταστροφική επιτυχία αυτής τής εξαιρετικά 
συστηματικής προσπάθειας «καθαρισμού>> μαρτυρείται σήμερα από τήν 
πλήρη εξαφάνιση τών τρόπων ζωής, γνώσης καί γραφής πού καλλιεργή
θηκαν στίς ήγεμονίες τών Βαλκανίων, στή Μικρά 'Ασία, στή Βόρειο 
Άφρική καί στήν Ευρωπαϊκή Μεσόγειο, καί από τή διαρκούσα περι
φρόνηση πού επιφυλάσσεται σέ δσους τρόπους αναπτύσσονται αλλού. 
Ό λόγος εlναι ευνόητος: ή αταυτοποίητη παρουσία, δράση καί γλώσσα 
τής διασποράς κρίνει τήν Έλλάδα τών Έλλήνων μέ τή ριζική της έτερό
τητα (- καί οχι οέοαια λόγω κάποιας εγγενούς ύπεροχής)· καί οί ποιητές 
της πού «δέν ήξεραν έλληνικά» (καθώς καί εκείνοι, από τόν Σολωμό ώς 
τόν Καπετανάκη, πού προτίμησαν νά τά ξεχάσουν) παραμένουν σχεδόν 
οί μόνες φωνές πού δέν εγκλωοίστηκαν στόν ασφυκτικό Παλαμισμό πού 
σφράγισε τή λογοτεχνία τών τελευταίων έκατό ετών. Ή ιδιόρρυθμη πα
ράδοση τής διασποράς, χάρη στήν κριτική της απόσταση, δέν κομματί
στηκε ούτε μέ παρατάξεις ούτε μέ επιστήμες αλλ' αντίθετα παρέμεινε πα
ράδοση τής έλληνικής πολιτείας (καί οχι τού έλλαδικού κράτους): πολι
τική, ρητορική, έρμηνευτική. Άκόμη ώς σήμερα οί (<«Ελληνικοί», κατά 
κάποιον Καοάφη) διανοούμενοι τού εξωτερικού ασχολούνται μέ τή γρα
φή, ενώ οί 'Έλληνες συγγραφείς κάνουν (καί οί φίλόλογοι/κριτικοί θε
σμοθετούν) «λογοτεχνία». 

Σέ αντιδιαστολή πρός τήν εξηγητική φιλολογία τής Φιλοσοφικής Θεσσα
λονίκης, ή προσέγγιση τών έρμηνέων εlναι σαφώς έρμηνευτική: δέν εν
διαφέρονται γιά «κείμενα» -πολύ λιγότερο μάλιστα γιά «αριστουργήμα
τα»- παρά γιά τούς δρους καί τίς προϋποθέσεις τής παραγωγής καί κα
τανόησής των. Σέ αντιπαράθεση πρός τίς μεθοδολογικές ( στήν καλύτερη 
περίπτωση) ανησυχίες τού συμοολιστικού φορμαλισμού, πού κατευθύ
νονται πρός ερωτήματα δπως: τί σημαίνει ενα ποίημα ή γιατί εlναι αι
σθητικά άρτιο, ή έρμηνευτική θέτει μιά άλλη προοληματική: πώς έρμη
νεύουμε, δηλαδή πώς αντιλαμοανόμαστε ενα ποίημα, καί πρώτα πρώτα 
γιατί τό αντιλαμοανόμαστε σάν ποίημα. Ή προοληματική αυτή έχει ρι
ζικά διάφορες συνέπειες γιατί αρχίζει μέ παρατηρήσεις πού αναφέρον-

ται στήν πρόσληψη τών κειμένων, προχωρεί δμως σέ μιά ξ 
tδιας τής όντολογικής τους ύπόσ'τασης: γιατί άν τό κείμ ν �τ ν π ντα 
ενα καί τό αυτό, τότε καί οί προσλήψεις του θά ήταν σχετικά rδι ς fι θ 
εlχαν τουλάχιστον κάποιους κοινούς παρανομαστές επειδή δμως συμ
οαίνει οί διαδοχικές προσλήψεις τού ύποθετικά «Lδιου» κειμένου νά δια
φέρουν αισθητά (καί συχνά νά αλληλοαναιρούνται), ή έννοια ακριοώς 

,1τού tδιου, τού σταθερού καί απάράλλακτου κειμένου διακυοεύεται. 
'Από τό σημείο αυτό, ή έρμηνευτική πρέπει νά διευρυνθεί καί νά συμπε
ριλάοει στοιχεία σημειολογίας, θεωρίας τής γλώσσας, φιλοσοφίας, κ.ά. 
πού θά οοηθήσουν στήν ανατροπή τής παραδοσιακής αισθητικής (καί 
τών Μεταφυσικών τής γραφής) καί στήν εισαγωγή μιάς ρητορικής τού 
κειμένου ώς πολιτισμικού φαινομένου. 

Λεπτομέρειες σχετικά μέ τίς αντι-οντολογικές καί αντι-λογοκεντρικές 
απόψεις τών έρμηνέων μπορεί νά ορεί κανείς στά δημοσιεύματά τους. 
Έδώ �ρκεί νά ύπενθυμισθεί πώς ή συνήθης απόληξη τής προοληματικής 
τους είναι ενας σκωπτικός καί σοφιστικός σκεπτικισμός -ύπεύθυνος γιά 
τήν αγάπη τους πρός τήν αγγλική- πού απορρίπτει τήν έννοια τής «αντι
κειμενικής» ϋπαρξης τού κειμένου καί τίς θετικιστικές διεκδικήσεις τής 
γνωσιολογίας εν γένει γιά νά στραφεί στό χώρο τής πολιτικής (δηλαδή 
τών Πολιτικών) τής έρμηνείας: πώς τά κείμενα συγκροτούνται σέ / σάν 
λογοτεχνία (ή ίστορία ή φιλοσοφία ή λαογραφία ή ... ) μέ Οάση Πολι τισμι
κά δεδομένες (αλλά καί διαρκώς μεταοαλλόμενες) έρμηνευτικές συμΟά
σεις, καί ποιά συμφέροντα εξυπηρετούν αυτές οί διαδικασίες. Ή μετα
θεωρητική άυτή προοληματική αρχίζει μέ μιά επανεξέταση τών παραδο
σιακών (ιδεαλιστικών) μεθοδολογικών αποριών καί δείχνει δτι εlναι φύ
σει ανεπίλυτες: τά κείμενα παράγονται (δημόσια) από τούς διάφορους 
λόγους τής γνώσης πού κατά περιόδους τά οικειοποιούνται, καί δέν 

�ρά�οντ�ι (ιδιωτικά) από ταλαντούχους καλλιτέχνες, άγνές ψυχές ή τόν 
απλο λαο. 

Ό ιδεολογικός προσανατολισμός τών έρμηνέων τούς έχει όδηγήσει σέ 
μιά σειρά επιλογών πού διαγράφουν ήδη εναν ιδιάζοντα χώρο ενδιαφε
ρόντων, μιά εκ-κεντρική προσέγγιση τών φαινομένων καί ενα συνακό
λουθα αναγνωρίσιμο ϋφος γραφής πού προσδιορίζεται (μεταξύ άλλων) 
από: τήν προτίμηση γιά τό περιφερειακό, τό ασύνηθες καί τό παράδοξο· 
τήν αγάπη γιά τό humour τής παιγνιώδους αυτογνωσίας πού δέ διστάζει 
κάποτε νά φτάσει ώς τό σαρκασμό· τήν εντρύφηση στήν αγγλική γλώσ
σα, πού αποδεικνύεται αποφασιστικά προσφορότερη από τή «νέα» έλλη
νική γιά εναν έλληνικά γλωσσοκεντρικό στοχασμό· τό ενδιαφέρον γιά τίς 
ποικίλες εκφάνσεις τής Pop Culture, καί ιδιαίτερα τή μουσική της μετά 
τό 1976· τήν καλλιέργεια θεωριών λογοτεχνίας, καί γενικότερα τέχνης 
καί επικοινωνίας, σέ άμεσο διάλογο μέ τίς σύγχρονες εξελίξεις στά «δυ
τικά» πανεπιστήμια καί έντυπα· τέλος, τή μεθοδική παρέμοαση στούς 
χώρους τού νεοελληνικού πολιτισμού δπου ή επικράτηση κάποιου συγ
κεκριμένου λόγου έχει παραλύσει τή σκέψη καί τή θέληση γιά επανεξέ
ταση. 
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�� ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

Ή σύγχρονη tκδοτική παρουσία στά έλληνικά γράμματα 
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΡΙΤΙΚΉ ΣΚΕΨΗ 

Λουκάς Κούσουλας 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 
(8οκιμια) 

Σπύρος Τ σακνιfiς 

ΔΑΚΤΙΛΙΚΑ ΑΠΟΤΙΠΩΜΑΤΑ 
(κριτικα κειμενα) 

Χριστόφορος Μηλιώνης 

ΙΠΟΘΕΣΕΙΣ 
(8οκLμια) 

Γ. Δ. Παγανος 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΣΙΓΧΡΟΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

(κριτικα μελετήματα) 

Τάκης Καρβέλης 

ΔΕΙΤΕΡΗ ΑΝΆΓΝΩΣΗ 
(8οκιμια) 

Κώστας Γεωργουσόπουλος 

ΜΕΤ Α ΤΟ ΘΕΑ ΤΡΟ 
(8οκιμια) 

Τί είναι λοιπόν αυτό πού κάνει τούς έρμηνείς τής διασποράς καλύτερους από τούς θιασώτες τού συμοολιστικού φορμαλισμού (η κάποιου άλλου λόγου)' θά αναρωτηθεί κανείς ή απάντηση είναι άπλή: απολύτως τίποτα -αλλ' είναι ή έπίγνωση αυτού ακριοώς τού γεγονότος πού τούς κάνει διαφορετικούς. Οί απόψεις τους δέ διαθέτουν περισσότερη έγκυρότητα από έκείνες πού κρίνουν, οίJτε ύπάρχει λόγος νά τίς αντικαταστήσουν. 'Όμως οί έρμηνείς γνωρίζουν πώς τό παιχνίδι κάθε πολιτικής (έξηγητικής, έρμηνευτικής ή άλλης) είναι τό παιχνίδι τής έξουσίας, καί παραδέχονται πώς κανείς δέν έξαιρείται από αυτό τό παιχνίδι -πώς ό αγώνας γιά περισσότερη δύναμη διεξάγεται διαρκώς σέ δλα τά έπίπεδα καί μέτωπα καί από δλες τίς παρατάξεις, καί γι' αυτό θεωρούν κάθε ισχυρισμό περί απομυθοποίησης, απελευθέρωσης η αποκατάστασης ηχηρό καί έπίοουλο. Γνωρίζουν ακόμη πώς ή έπικράτηση μιάς μεθόδου, ένός προτύπου, μιάς ανάγνωσης, ένός συστήματος, συνεπάγεται (καί ταυτόχρονα οφείλεται σέ) οία, καταπίεση, απαγόρευση καί αποκλεισμό. Γι' αυτό δέν αποφεύγουν ύποκριτικά τό παιχνίδι-(έν ονόματι καλών προθέσεων) οίJτε δμως απατώνται πώς τό παιχνίδι είναι «πραγματικό» καί σταθερό. 'Η στάση τους διαφέρει κατά τό δτι, ένώ οί φορμαλιστές παίζουν γιά τή νίκη -τήν έπιοολή τής «σωστής» έξήγησης- οί i:διοι πιστεύουν δτι ό αγώνας τελικά είναι γιά τό ποιός θεσμοθετεί, ποιός θέτει τούς κανόνες τού παιχνιδιού -ποιός αποφασίζει ποιά έξήγηση είναι σωστή. Καί δέ νομίζουν πώς οίαδήποτε έξήγηση δικαιούται νά έπιοληθεί σάν σωστή. Οί έρμηνευτές δέ θέλουν νά κερδίσουν τό παιχνίδι, θέλουν ενα άλλο, καινούργιο, πιό ανοιχτό παιχνίδι, δπου περισσότεροι θά μπορούν νά συμμετάσχουν -ώσπου καί αυτό νά θεσμοθετηθεί καί νά ζητήσουν τήν ανατροπή του. 

Τό παράδοξο τής στάσης τους γίνεται λοιπόν φανερό: συμμετέχουν αναπόδραστα στό παιχνίδι τής έξουσίας, όχι δμως απαραίτητα γιά νά τό κερδίσουν αλλά γιά νά τό αλλάξουν· συμμετέχουν χωρίς νά μπορούν νά τό καταργήσουν, έπιδιώκουν δμως νά τό αναθεωρήσουν γιά νά τό διευρύνουν· δέν εχουν τή μεταγλώσσα γιά νά τό κρίνουν, καί γι' αυτό τό ύπονομεύουν έκ τών εσω· δέ συμφωνούν μέ τούς ισχύοντες κανόνες αλλά δέν προτίθενται νά τούς αντικαταστήσουν μέ άλλους. Είναι, ένδεχομένως, έπειδή εμαθαν γράμματα (καί «τά δποια έλληνικά τους») μέ τόν Wittgenstein καί τόν Γοργία, όχι μέ τόν Καζαντζάκη -μέ τόν Ροίδη καί τόν Περικλή Γιαννόπουλο, καί όχι τόν Ταχτσή. Τότε γιατί γράφουν, θά απορήσουν όί έπαγγελματίες τής καλλιέπειας καί πάλι ή απάντηση είναι (έπίπλοκα) άπλή: γιά νά αντισταθούν· ή στάση τους είναι τής κριτικής απόστασης καί αντίστασης. Οί έρμηνείς διαφωνούν ριζικά, γνωρίζοντας πώς καί οί rδιοι δέν εχουν δίκιο, αναγνωρίζοντας πώς δίκιο εχει μόνο δποιος έπιοάλλει τό δικό του δίκαιο· διαφωνούν έπίσης ριζοσπαστικά, δεχόμενοι πώς οί δικές τους έρμηνείες δέ� είναι καλύτερες η ορθότερες από όποιουδήποτε άλλου' πώς οί απόψεις τους δέν είναι προοδευτικότε- 7 41 ρες η σοφότερες από όποιεσδήποτε άλλες. 
Φυσικά δέν οάλλουν έκ συστήματος κατά τών πάντων. 3 'Η πολυρυθμία 



τών ιδεών καί ή πολυτυπία τών ύφών μόνο κίνδυνο δέν αποτελούν, καί 

χρειάζονται αντίθετα διαρκή ενθάρρυνση. 'Όμως οί έρμηνείς γράφουν 

γιά νά αντισταθούν στήν ισχύ καί τή θεσμικότητα τών κατεστημένων έρ

μηνειών πού επικαλούνται τό φάσμα τής αληθείας γιά νά διατηρήσουν 

τό κύρος τους καί τήν κυριότητα τών κειμένων. Ή δική τους εΙναι μιά 

αρνητική έρμηνευτική, δηλαδή μιά σοφιστική: δέν μιλούν γιά δσα ξέ

ρουν -αφού δέν δέχονται κάν τό ερώτημα: τί μπορώ νά ξέρω- αλλά κατά 

δσων οί φορείς τής εξουσίας ( ώς θεματοφύλακες τού ορθού λόγου) θέ-

λουν νά �άς μάθουν. 
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Οί πιθανότητες τών έρμηνέων τής διασποράς νά επικρατήσουν παρου

σιάζονται ευτυχώς ελάχιστες. Πρώτον, διότι ή ελλειψη θετικών (καί θε

τικιστικών) ΠQότάσεων στό εργο τους προκαλεί στόν αναγνώστη πού συ

νήθως επιζητεί λύσεις δυσφορία καί ανασφάλεια: πώς μπορεί κανείς νά 

επιζήσει μέ τά ερωτήματα διαρκώς ανοιχτά; 'Ύστερα, διότι ό κρατών 

λόγος δέν μπορεί νά καταργηθεί εντελώς παρά μόνο νά αντικατασταθεί 

μέ κάποιον άλλο· καί οί έρμηνείς δέν φαίνεται νά εχουν κάποιον 

εναλλακτικό νά αντιπροτείνουν' αφού ακόμα δέν μπορούν καλά καλά νά 

συμφωνήσουν μεταξύ τους. Θεωρείται μάλιστα οέοαιο (καί ελπίζεται) 

πώς τό δοκίμιο αυτό, δπου γίνεται μία πρώτη προσπάθεια συνοπτικής 

περιγραφής τών απόψεών τους (καί τό όποίο εγράφη χωρίς τήν συγκα

τάθεσή των), θά απορριφθεί από δλους τους σάν αστήρικτη καί αδικαιο

λόγητη απόπειρα συστηματοποίησης ένός διαλόγου πού εξακολουθεί νά 

ορίσκεται σέ πλήρη εξέλιξη καί διαρκή μεταμόρφωση. Θά παραμείνει 

λοιπόν αδύνατο νά συνυπογράψουν κάποιο μανιφέστο καί νά κυριαρχή

σουν στήν έλληνική πνευματική ζωή, μιά καί συνειδητά επιμένουν όχι 

μόνο νά μήν παρέχουν απαντήσεις, αλλά καί νά ρωτούν κιόλας φορτικά: 

πώς ρωτούμε, πότε καί γιατί. 

'Εξάλλου, ό κυρίαρχος «φανερός λόγος» τού συμοολιστικού φορμαλι

σμού, πού εκπορεύεται από τή Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, εχει αναπτύ

ξει ίκανούς μηχανισμούς κατασκόπευσης, καταπίεσης, κατασιώπησης 

καί κατευνασμού ώστε νά μεριμνά αποτελεσματικά γιά τά συμφέροντά 

του. Πρόσφατο ενδεικτικό παράδειγμα αποτέλεσε τό αφιέρωμα Καοάφη 

τού αμερικανικού περιοδικού Journal of the Hellenic Diaspora, ενα τεύ

χος μέ διαπεραστική απήχηση πού σκανδάλισε τούς Καοαφολόγους -

τούς όποίους κιόλας απέκλεισε- αλλά καί άλλους πού ασχολούνται μέ τά 

έλληνικά γράμματα: ύπαινιγμοί, ύπόγειες αναφορές καί Μριστικά σχό

λια παρουσιάστηκαν στίς σελίδες τού καθημερινού καί περιοδικού τύ

που χωρίς κανείς ώς τώρα (27 'Απριλίου 1984) νά τολμήσέι εστω καί νά 

μνημονεύσει τό όνομα τού περιοδικού. Αυτή ή συμπαιγνία απώθησης 

καί οστρακισμού εξηγείται (σύν τοίς άλλοις) καί από τήν παρουσία σέ 

αυτό πολλών από τά επίμαχα ονόματα τών έρμηνέων' πού εδωσε καί τόν 

καθοριστικό ( αλλ' όχι αποκλειστικό) χαρακτήρα του στό τεύχος. Καί 

προολέπεται δτι ή συμπαιγνία θά κορυφωθεί μέ τήν εκδοση αυτό τό χρό

νο μιάς άλλης συλλογικής δουλειάς, πού θά κυκλοφορήσει σέ οιολίο μέ 

1 ' 

τίτλο Post-Structuralist Approaches to Modern Greek Literature (New 
York: Pella). Έκτός καί άν οί αμυντικές μέθοδοι τής Φιλοσοφικής προ
σαρμοσθούν σέ εκτακτες ανάγκες ... 
Ποιοί εΙναι οί σκοποί τών έρμηνέων; Οί i:διοι θά θεωρούσαν εξ αρχής 
τ�ν ερώτηση άτοπη ( καί ύστερόοουλη)' αφού αποφεύγουν συστηματικά 
να 

,
π�οσω�οποι�σου; τ� προδ�ήματα ερωτώντας γιά προθέσεις, κίνητρα 

και επιδιωξεις (η για την ποιοτητα .. .  ) · ακόμα καί ή εννοια τού ύποκει
�ένου απο�τά 

,
στ? �ργο του

,
ς �ντονα π�οοληματικό χαρακτήρα. Μπορεί 

ομως κανεις να εικασει απο τις τακτικες πού ακολουθούν πώς αποολέ
πουν στήν πρόκληση παραμελημένων συζητήσεων καί ανταλλαγής από
ψεων' στήν επανεξέταση αρχών καί τήν αναθεώρηση αξιών: δέν προτεί
νουν καλύτερες απόψεις παρά μάλλον διαφορετικά θέματα, ώστε νά πα
ρ�μείνουν πολλά παιχνίδια δυνατά καί ανοικτά, καί ποικίλοι γνωστικοί �ογο

,
ι δια�έ�ιμο�, κα� νά μήν εγκλωοισθεί ή σκέψη στή θεοκρατική 

ασφαλεια ενος μονον εξηγηματικού συστήματος. 
Τό αντιθετικό ζεύγος εξηγητικής-έρμηνευτικής αναπαριστά i:σως μέ 

Το καλύτερο 8ι8Αίο του 

8 ΤΖ. Κ. ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ 

Ο άνθρωπος που τον έλεγαν Πέμπτη 
Ο �έμπτη, Ο · Ανθρωπος που τον έλεγαν Πέμπτη, 

<;Χνηκει σε μι� μυστική οργάνωση αναρχικών που 
εχουν ορκιστε� να κατασ;ρέψουν ;ον κόσμο. Τα μέλη 

;ου Κεν;ρικου Συ.μβουλιου αυτης της οργάνωσης 
εχου� παρει, για λογους ασφαλείας, τα ονόματα των 
ημερων τ':lς εβδομάδας. Είναι ο Δευτέρα, ο Τρίτη κ.λ.π., 
με αρχηγο τον Κυριακή. 
Το �υστικ� του Π�μπτη μας αποκαλύπτεται από τις 
πρ<;ι>τες κιολ<;ις σελιδες 

.
του βιβλίου: είναι ένας αστυνο

μικος :της Σκο;λ�ντ Γυαρντ. Από κει και πέρα η δράση 
ξε

.
τυλι':'εται μ ε

.
ν�ν ιλιγγιώδη ρυθμό κι ο Πέμπτη, κα

θως πε�τει απο. εκπληξη σ' έκπληξη, από μυστήριο 
σ� μυστηρι?, φτανει στο μεγαλύτερο απ' όλα: ποιος 
ειναι ο αλλοκοτ?ς, ο υπέροχ<;>ς, ο φοβερός Κυριακή; 
Μι� γοητευτικη, φαντασιακη ιστορία, με πραγματικά 
ασυλληπτη πλοκή. 

ΑΣΤΑΡΤΗ πρωnv «ΑΣΤΕΡΙ,, 
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(σχηματική) ενάργεια τίς διαφορές μεταξύ έλλαδικού χώρου καί διασπο

ράς, η μεταξύ εθνικιστικής ταυτότητας καί μετα-μοντερνιστικής (τί λέ

ξη !) δια-φωράς. Παρατηρήθηκε μάλιστα μέ τή μορφή ευφυολογήματος 

πώς τό ιδεολογικό καί πνευματικό στίγμα τών έρμηνέων ορίσκεται κά

που στό σημείο δπου συγκλίνουν Post-Modernism , Post-Anarchism καί 

Post-Structuralism· καί πώς οί απόψεις τού Fish ή τού Rorty, οί δίσκοι 

τών Culture Club, τά θεάματα τής Anderson , οί εκθέσεις τού Schnabel ,  
τό New Musίcal Express, τό Crίtίcal Inquίry καί οί τηλεοπτικές διαφημί

σεις τούς ενδιαφέρουν περισσότερο από τά δνειρα τού Μακρυγιάννη καί 

τίς ονειρώξεις τής «γενιάς τού '70» . Οί επιμέρους προτιμήσεις τους, 

όμως, δέν εχουν καμιά σημασία. 'Εκείνο πού ενδιαφέρει είναι ή δποια 

συνεισφορά τους στή συνέχιση ένός γόνιμου διαλόγου πού αναπτύχθηκε 

καί συνεχίζεται στά περιθώρια ( καί παρά τίς νουθεσίες καί απειλές) τού 

κρατούντος λόγου. Όπωσδήποτε, δέν είναι οί μόνοι πού δέν διαοάζουν 

Σινόπουλο γιά νά παρηγορηθούν, δέν ερωτεύονται μέ Χατζιδάκι, δέν 
μαθήτευσαν στή γλαφυρότητα τών Δ οκιμών, καί δέν απολογούνται γιά 

τό πόσο τούς αρέσουν τά έλληνικά (αφού άλλωστε δέν τούς αρέσουν): ή 
διάθεση τής ουσιαστικής αμφισοήτησης καί τής συνεπούς αντίστασης 

κατά τών θεσμοθετήσεων τής αληθείας ώς γνώσης εκδηλώνεται μέ άλ

λους τρόπους καί σέ σύγχρονα Εργα4 , πού φυσικά ή Φιλοσοφική Θεσσα

λονίκης δέν εχει κανένα συμφέρον νά προσέξει. Στό κάτω κάτω, οί έρμη

νείς τής διασποράς δέν είναι παρά μόνο μιά ασήμαντη όμάδα φίλων πού 

οί περιστάσεις καί οί συγκυρίες τούς εφεραν κάποτε κοντά -καί ή κοινή 

δυσαρέσκεια μέ τή φιλολογική καί λοιπή σχολαστική εξουσία εδωσε μιά 

σχετική ένότητα στόν επιστημολογικό προσανατολισμό τους. Μέ τόν δι

κό τους μικρό τρόπο συνεχίζουν νά καλλιεργούν τή δασική προοληματι

κή γύρω από τίς σχέσεις έρμηνείας καί εξουσίας, γραφής καί πόλης. 

Προολέπεται πώς δέν πρόχειται νά αναμειχθούν σέ προσωπικές διενέ

ξεις. 'Επίσης, δέν σχεδιάζουν νά αποσυρθούν αλλ' ουτε καί νά διαρκέ

σουν· σκοπεύουν μόνο νά συνεχίσουν. 
(έκ τού aγγλικοϋ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Μιά πρόχειρη καταγραφή δείχνει πώς σέ έκείνους πού άντέδρασαν θετικά περιλαμοάνον
ται οί Μαντώ Άραοαντινού (Αύγή, Δ ιαοάζω) καί Νάνος Βαλαωρίτης (Σχολιαστής)" στούς 
άλλους, οί Roderick Beat'Jn (Journal of the Hellenίc Dίaspora), Ξενοφών Κοκόλης (Διαοάζω),  
Μιχάλης Πιερής (Διαοάζω), Νόρα Σκουτέρη-Δ ιδασκάλου (Δεκαπενθήμερος Πολίτης) καί ό 
κ. Μαρωνίτης άπό τή Θεσσαλονίκη (Βήμα, Χάρτης). Ή άπάντηση στή μόνη έπίκριση πού 
παρουσίαζε ένδιαφέρον έχει ήδη δημοσιευθεί. 
2. Παρά τόν κίνδυνο νά άπογοητευθούν δσοι δέν συζητούν πρίν έλέγξουν τίς ταυτότητες τών 
συνοι.ίιλητών τους, κρίθηκε προτιμότερο τά όνόματα τών «έρμηνέων» νά παρασιωπηθούν έδώ 
γιά νά διαοασθούν εύκρινέστερα πάνω άπό τά κείμενά των. 
3. Συμοαίνει νά διαφωνούν π.χ.  έντονα μέ άπόψεις πού Εχουν έκφράσει μελετητές δπως οί 
'Αλέξανδρος 'Αργυρίου, Peter Bien, 'Αλέξης Ζήρας καί Peter Mackήdge. Κρίνουν δμως 
πώς, έφόσον ό στόχος καί ό τόνος τών άπόψεων αύτών δέν εlναι άπολυταρχικοί άλλά μάλλον 
διαλεκτικοί καί διαπραγματευτικοί, τόσο ή άμοιοαία κατανόηση δσο καί ό παραγωγικός διά
λογος δέν παρεμποδίζονται. 
4. Στήν κατηγορία αύτή συγκαταλέγονται έργασίες τών Έλ. Βακαλό, R. Bancroft-Marcus, Ν. 
Βαλαωρίτη, L. Danforth,J. Haldon, Β. Joseph Γ. Καλιόρη, Ν. Καλταμπάνου, Δ. Καψάλη, Π. 
Κονδύλη, Ρ. Κοσέρη, Μ. Λαμπρίδη, Β.  Λεοντάρη, 'Α. Λεοντή, Γ. Λυκιαρδόπουλου, Μ.Μαρ
κίδη, Άν. Μυλωνά, .G. Nagy 'Αλ. Νεχαμά, Κ. Παπαγιώργη, Στ. Ροζάνη, Μ. Σετάτου, Μ. 
Τσιανίκα καί Γ. Τσιώλη. Ό κατάλογος οέοαια αυ.ός Εχει άρκετή μεροληψία καί θά άξιζε νά 
έπιμηκυνθεί. 

Χ.Λ.  Καράογλου 
ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 
ΤΟΥ 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 

Στό τεύχος 3 (30 Μαρτίου 
1 924) 1 03- 104 τού 6ραχύ6ιου ήμιλογοτε

χνικού περιοδικού Μηνιαία . Είκονογραφημένη 'Ίρις δημοσιεύτηκε ενα aρθρο τού 
Κωστή Παλαμά μέ τίτλο «Θαυμασμός καί διασυρμός» πού δέν περιλαμοάνεται 
στίς 6ι6λιογραφικές έργασίες γιά τόν ποιητή . 1  Τό άρθρο αναφέρεται σέ περιπτώ
σεις γνωστών λογοτεχνών, κυρίως ξένων, τήν αξία τών όποίων «αρνούνται» καί 
«Ποδοπατούν» όρισμένοι μελετητές. Ό Παλαμάς θεωρεί δτι αuτό τό γεγονός «εί
ναι ή μοίρα τών περίφημων καί ό φόρος πού πληρώνουνε στή δόξα». 

'Εσωτερικές ένδείξεις οοηθούν στήν ασφαλή καί σχετικώς ακριοή χρονολό
γηση τού aρθρου . Συγκεκριμένα, στό κείμενο τού Παλαμά αναφέρεται κάποιο 
άρθρο τού Pierre Gauthier γιά τό Δάντη, δημοσιευμένο στό περιοδικό La Revue 
de France· πρόκειται γιά τό aρθρο «Lettres italiennes: Ι' etude de Dante en Jtalie» 
πο� δημοσι�'ύτηκε στό

_ 
τχ. 3 ( 1 .2 . 1 922) 643-650. 2 'ξπομένως ή γραφή τού aρθρου 

του Παλαμα τοποθετειται ασφαλώς ϋστερα από τόν Φλεοάρη τού 1 922. Δεύτερη 
Ενδειξη αποτελεί ή άναφορά ένός 6ι6λίου τού «Καρόλου Μωρίς» πού έκδόθηκε 
«πρό τριανταπέντε απάνου κάτου χρόνων>» πρόκειται προφανώς γιά τόν Charles 
Maurras _( 1 868- 1952) , στόν όποίο ταιριάζει ό χαρακτηρισμός τού Παλαμά ώς 
«κριτικου απολογητή τής Σχολής τών συμοολικών ποιητών», καί γιά τό 6ι6λίο 
του Jean Moreas, Paris , Plon, 1 98 1 3. Ή εκδοση τού 6ι6λίου τού Mauras απέχει 33 
χρόνια από τή δημοσίευση τού άρθρου τού Παλαμά («τριανταπέντε απάνου κά
το�»

: 
λέγει ό ποιητής) , γεγονός πού μάς έπιτρέπει νά τοποθετήσουμε τή γραφή 

του αρθρου πιό κοντά στή χρονιά τής δημοσίευσης από δ ,τι ή προηγούμενη ενδει
ξη . vlσως μάλ�στα νά μήν είναι τυχαία καί ή αναφορά στόν Μπάμπη VΑννινο, τόν 
διευθυντή του περιοδικού, ό όποίος θά ζήτησε τή συνεργασία τού Παλαμά· καί 
είναι λιγότερο πιθανό νά τού εδωσε ό ποιητής ενα άρθρο πού τό κρατούσε αδη
μοσίευτο δύο χρόνια στό συρτάρι-του . 4 

Τό άρθρο τού Παλαμά αποκτά, μέσα στά ίστορικά - του συμφραζόμενα, μιά 
άλλη , ειδικότερη , διάσταση πού δέν είναι άμεσα αντιληπτή : αποτελεί, πιστεύω 
εμμεση ό.λλά σαφή απάντηση στούς έπικριτές - του . VΑς προσέξουμε τό γενικό 745 
συμπέρασμα δτι ό «διασυρμός» «είναι ή μοίρα τών περίφημων καί ό φόρος πού 
πληρώνουμε στή δόξα» καί, l,δίως, τήν κατακλείδα τού άρθρου: «Καί τί νά εl,πού-
με γιά τούς ασήμαντους καί τούς αστείους πώς έκφράζονται συχνότατα γιά δια-


