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Μεθοριακή λογοτεχνία και κριτική 

�!;�:δεκαετία του 1990αποτέλεσε μια τόσο ριζική τομή στα ελλη
.i:���ά,.γράμματα που σύντομα δημιούργησε όχι μόνο τον κανό
;�(:ϊτης αλλά και μια ομοφωνία σχολιαστών, κριτικών και ανα
,:.&Υοοστών .σχετικά με τη σημασία της. Πριν καν τελειώσει αυτή 

·;:η _· δiκαετία, είχε κληροδοτήσει τη βεβαιότητα πως στη διάρκειά 
;ϊτης_η λογοτεχνίά είχε κάνει μια αξιοσημείωτη στροφή. Το μέγε
{��ρς;,:και η _ποιότητα της αλλαγής ήταν τέτοιες που συμπαρέσυ
;;1;Qαν,κ�ι :εην αναλυτική σκέψη. Ενώ η ελλαδική νεοελληνική φι-
·,;"ΉΆ λο�ογία (με. την ενθουσιώδη συμμετοχή Βρετανών συναδέλ
) ':ψων) .()'την περίοδο 1970-90 έδωσε μια ανηλεή, μετωπική και 
·(,_τελικά επιτυχή μάχη κατά της λογοτεχνικής θεωρίας και γενι
λ ·· κά �ου μεταμοντερνισμού, ματαιώνοντας την ανάπτυξή τους 
}' · σ�ην: .. Ελλάδα (και σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κέντρα νεοελ
/!.' · ληνικών σπουδών), ξαφνικά γύρω στο 2000 βρέθηκε αναγκα-� · . . /.: . σμένη να συζητά έννοιες ταυτότητας, ετερότητας, φύλου, κει-. 

μενικότητας, υβριδικότητας, πολλαπλότητας, ιστορικότητας 
και παγκρσμιοποίησης που ώς πρόσφατα λοιδωρούσε στο 
�ρόσωπο. κάθε σύγχρονου στοχαστή. Αποτέλεσμα ήταν ο Φε-

. ρίκ πασά να συμβάλει στη διάδοση του μεταδομισμού περισσό
τερο από ολόκληρα πανεπιστημιακά τμήματα. Κατά παράδοξο 
τρόπο, ενώ σε άλλες δυτικές χώρες εδώ και δυο αιώνες η λογο
τεχνία ακολουθεί την κριτική, στην Ελλάδα ακόμη η κριτική 
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έπεται της λογοτεχνίας. Όπως διαπίστωνε το 1999 ο Δημοσθέ-:�� νης Κούρτοβικ: «Οι περισσότεροι κριτικοί υποτάσσονται πο� ; ;· λύ εύκολα στα βιβλία και στο πνεύμα των συγγραφέων τους»;:,':/� Η τρέχουσα κριτική αποτίμηση της συναρπαστικής δεκαε.:? τίας του. 1990 έχει κυρίως εστιαστεί στην έννοια του Άλλου, η · . , ,, οποία έχει γίνει δικαιολογημένα ιδιαίτερα δημοφιλής. Οπωσ- ·. (1 δήποτε το ενδιαφέρον της λογοτεχνίας για το θέμα αυτό είναι::{�� .. έκδηλο και μαρτυρεί τη γενικότερη ενασχόλησή της με επίκαι-•.�,;. ρα θέματα συλλογικής -εθνοτικής, φυλετικής, θρησκευτικής,-< σεξ�υαλικής, γλωσσικής κ.λπ.- ταυτότητας. Ό�ως φαίνεται ::!-� 
ιδιαιτερα στην ιστοριογραφική μεταφήγηση, το μεταμοντέρνοΉ/ μυθιστόρημα εξετάζει συστηματικά. τις· μεταμορφώσεις της{ ταυτότητας στη διάρκεια περιόδων της τοπικής, εθνικής και'Ά·:,_ παγκόσμιας ιστορίας. ..,_ · · " -� Παράλληλα με το λογοτεχνικό ενδιαφέρονΎια την ιστορία · / 
των ταυτοτήτων, έχει αναπτυχθεί και η διερεύνηση της γεω..; .; γραφικής τους κατανομής. Η παραδοσιακή, στατική θέαση του\"' ελλαδικού χώρου, διεσπαρμένου με παλιά ή πρόσφατα ερείπια·�;. και μαρμαρωμένου σε ένα αέναο, αυτόνομο παρόν έχει·' ξεπε��,; ραστεί. Το τοπίο διαδέχθηκε ο τόπος - γεωγραφικός,· κειμενι5/. κός, ρητορικός, πολιτιστικός. Πρόκειται για μια διάτρητη πε;,:(�.: ριοχή με ανοιχτούς ορίζοντες όπου διασταυρώνονται συμφυ�i� ρονται ή συγκρούονται κινούμενοι πληθυσμοί, ταξιδιωτικέςψ; τροχιές, μεταναστευτικές περιπλανήσεις, οριοθετήσεις περιο'�'ϊ χών. Ο γεωγραφικός αναπροσανατολισμός της λογοτεχνίας> έδειξε τι μεγάλο, αν και βαθύτατα παρήγορο, μύθευμα αποτέ.:.:ϊ λεσε ο ισχυρισμός πως «Ο τόπος μας είναι κλειστός» στην ·ποί'���: 

. ητική, μουσική, εικαστική και κάθε άλλη εκδοχή του.· . '. : --.: :,-:;,_> Με την ανάδυση του τόπου, εγκαταλ'είφθηκαν οι· εσωτερι-?? κές περιπλανήσεις του μοντερνισμού στον. ιδιωτικό χώρο τηςg· προσωπικής αναζήτησης και μυθολογίας. Ο χώρος αύτός-είχε�:φιλοξενήσει για αρκετές δεκαετίες ποιηtικά κaι πεζοyραφίκάt, έργα που δραματοποιούσαν τη διαμόρφωση και ανάπτυξr)ς,,: ενός ευαίσθητου υποκειμένου, κατά κανόνα καλλιτεχνικών τά�Γ:>:. σεων, το οποίο τελικά ανακάλυπτε μέσα σε οικογενειακά καιϊΞ 
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�3\κ .. ά.�Ερείπια τη δυνατότητα έκφρασης και ολοκλήρωσης του 
ϊού;Και τηςομάδας που εκπροσωπούσε. Καθώς όμως στη με

tl�έωtερική εποχή το συμπαγές υποκείμενο κερματίσθηκε και 
!εmαύρωμένος καλλιτέχνης απομυθοποιήθηκε, η εσωτερικό
.'1'"ΉCΧ:�.,τους έχασε το βάθος· και την αξιοπιστία της. Έτσι, στη 
'tάδοχη:λογοτεχνική τάση, το τοπίο του μαρτυρίου διαδέχθηκε 
·��πος)ης μαρτυρίας.· · · · . 

"'Κ.ά.τϊ;αντίσl:οιχο παρατηρήθηκε με την παράλληλη εξάντλη
��τ.ο-ύ;κομματικού οράματος. Όσο το Κόμμα (το μόνο κόμμα) 
· 'ιζό:ι;αν._με την εξέγερση, την αριστερά και γενικά μια άλλη 
JQίδα;��η \αφήγηση της, εμπλοκής με αυτό, όσο κι αν ήταν 
·ρβληματική ή άδοξη; εξακολουθούσε να εμπνέει ελπίδα, 

Κόiitϊ:�και:�την. ελπίδα της ήττας� Όταν όμως το κιβώτιο της 
�"(iyάστασης αποδείχθηκε·άδειο, τότε την αρχική απογοήτευση 
1aδέχθηκε·ένα πολύπλευρο ενδιαφέρον για τη γενεαλογία της 
:.-.. ; Qaγωγής κιβωτίων - πώς κατασκευάζονταν, πότε κυκλοφο
·χ;vσαv;\;'Πού ταξίδευαν, τι εξέφραζαν. Το πολιτικό όραμα δεν 
'•·έλi#ε?qλλά: μετατοπίστηκε από τον κομματικό προορισμό 

δηλ<:ίδΤ1.το:κόμμα ως προορισμό) στον ιστορικό προσδιορισμό 
'\10ε1ϊδΕολογίας του προόρισται). Και ήταν ακριβώς στον χώ-

·�τοu�τόπου και στον χρόνο της ιστορίας που, από τη δεκαε
,Ui��ο�;19sο,� άρχισε βαθμιαία να παρουσιάζεται ξανά η μορφή 
"ο1J�Πάντωστοίχειωνε κάθε δήθεν αιωνόβια αλήθεια - ο άγνω
��!ος�:�σήμαντος, ανώνυμος Άλλος. 
...... ΩΟ:εόσο/πάρά την αναμφισβήτητη εμβέλειά του, ο κίνδυνος 
�Λ ·-:;εμφιλοχωρεί . σε μια .γενικευμένη υιοθέτηση του Άλλου ως 
������κο� ·όρου··· σήμερα είναι όχι μόνο να συντηρηθεί το αντί
.: διχο-::αίτ.ημα του εαυτού, του ταυτόσημου, αλλά επίσης να 
�Qα�iείνει=:η .αναλυτική σκέψη εγκλωβισμένη στο παραδοσιακό 
···, μ#�;τamότητας-ετερότητας αλλάζοντας απλώς την ισορρο-
·ι.μ�tώy::όρων ::του. Θα μπορούσε δηλαδή ο Άλλος να παραστα
�Ά�;b>ς�'imλώς·� ένας εξωτερικός εαυτός και η διαφορά να υποβι
σ:teί{σ:ε�;αντιπαράθεσψ Επίσης, καθφς έχει δείξει η πρόσφατη 

:Qdκτ�χή,-. η έννοια του Άλλου μπορεί να καλλιεργήσει συνωμο
-� ιόλογικές ερμηνείες της ιστορίας (σκοτεινές δυνάμεις που 
::.�;; ,.. . . -.,.,ι·γ, �� 

}(·,/�?
· · · . 
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χρησιμοποιούν την ετερότητα για καταπιεστικούς σκοπούς):; 
και θυματολογικές αντιλήψεις περί ταυτότητας (γενοκτονίες"•: 
που καθορίζουν το ποιόν και τα δικάιώματα κοινωνικών.ομά< 
δων). Μια εναλλακτική προσέγγιση η οποία-απορρίπτει.,το διaΞ 
λεκτικό σχήμα μπορεί να επισημανθεί στις τάσεις της ίδιας',τnξ: 
πεζογραφίας όσο και της διεθνούς κριτικής. . , . .  · ,; .:\�{;� 

Η ελληνική πεζογραφία της δεκαετίας του, 1990.(η οποίcϊ 
εξακολουθεί να προηγείται κατά πολύ της κριτικής της)�'όπως

· 
και η ομόλογή της ξένη, προσεγγίζει τα ιστορικά, γεωγραφικά. 
και πολιτικά της ενδιαφέροντα με βάση. την αμφίδρομη· ιδέct .. 
της διάβασης - της διαρκούς ροής . ατόμων και .. ομάδω:ν .προζ 
τις δυο κατευθύνσεις συνόρων τα οποία δημιουργήθηκαy .για 
να τους καθορίζουν και να τους χωρίζουν. Γενικότερα� έyα: με-�: 
γάλο μέρος της σημερινής τέχνης (ποίησης, : κινηματογράφοv·� 
μουσικής κ.λπ.) εμπνέεται όχι τόσο από τη διαφορικότητα τού.�:
Άλλου όσο από την εμπειρία της διακίνησης από περιοχή. σε};. 
περιοχή, από ταυτότητα σε ταυτότητα και από προσδιορισμό.::! 
σε προσδιορισμό κάθε είδους ορίων, μια μετατόπιση που πα;�:ν 
ραβιάζει τα προστατευτικά τους διαφράγματα.,.��· .. , .. ,1�t . .<::,;:�,;;z 

Μερικές φορές η διακίνηση είναι γεωγραφική και διασχίζiι·:· 
πολλές πόλεις, ακόμη και χώρες. Στο μυθιστόρημα -Τα :νερά ·τηςΊ 
χερσονήσου (1998) του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, ένας Άγγλος δη:.;1' 
μοσιογράφος, ένας Έλληνας διερμηνέας και ένας Μο-Uσουλμά�� 
νος σπουδαστής ταξιδεύουν προς την Κωνσταντινούπολη μέσα;·· 
από το φυλετικό μωσαϊκό της Θράκης του 1906."·Ηανατροπή 
(2000) του Νίκου Θέμελη παρουσιάζει ένa ζευγάρι ·:της: ελληνρ(. 
κής διασποράς στα τέλη του 19ου αιώνα1 να διασχίζει· την Κε-<. 
ντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς οι: τρεις αυτοκρατορίεςϊ 
της περιοχής καταρρέουν. Το εργοσrάσιο: των μολυβιών (2000)} 
της Σώτης Τριανταφύλλου �αρακολουθεί, τρεις γενιές μιας'άλ-.< 
λης διασπορικής οικογένειας από το Κάιρο του .1866 ·μέσω .έυ��� 
ρωπαϊκών μετακινήσεων ώς την Αθήνa των παραμονών.του;ΒfiΆ!l 
Παγκόσμιου Πολέμου. Μεταξύ αυτώy τωy. βιβλίων θα,μποραό-�7_\ 
σε κανείς να ξεχωρίσει εκεί να που τοποθε;cούν τους ήρωές τους}. 
στο πλαίσιο μιας μακράς αναζήτησης στην. Ενωμένη Ευρώπη/} . i ·� 

. ·�-.� 
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'��t�ό·�Όσες φορές αντέξεις (1998) της Αμάνtας Μιχαλοπού
�·.�::�·�:1:0', Μπαρ Φλωμπέρ (2000) του Αλέξη Σταμάτη και Η νο
-�ο/,{α;.των δράκων. (2000) του Δημοσθένη Κούρτοβικ. Σε όλα 

_! ti��μ"�ργα�·. οι πρωταγωνιστές αναμειγνύονται με ανθρώπους 
. . . :zt5ί.QόΈλευ(rης καθώςοι ίδιοι αναζητούν τη δική τους κατα

. :,��,.;t,χαί� κατεύθυνση. Για λόγους που αξίζει να συζητηθούν αλ-
�η�Jελειοψηφία των έργων αυτών προβάλλει μια Ελλάδα πε-
9i.€Qό:;βαλκανική παρά. μεσογειακή, κεντροευρωπαϊκή παρά 
ι��-�ο'ρεινή�παρά παραλιακή. Έτσι ο σημερινός Οδυσσέας 
;;:;{jζe'ι' σύχνότεQα σε ποταμούς παρά πελάγη. 

·�i.άλλες� περιπτώσεις, τα σύνορα που διασχίζουν οι ήρωες 
_ .;tίvαι�τόσο ;γεωγραφικά όσο εθνοτικά και φυλετικά. Τα έργα 
��·ά�δLερ\υνούν-τη σύγκλιση παραδόσεων η οποία προσδίδει δι
�ή�iάUτότητα��Στο Ο βίος:τον Ισμαήλ Φερίκ πασά ( 1989) της 
:�Ήξ�Γαλανάκη;=.ένα αγόρι από την Κρήτη απάγεται στην Αίγυ
�,·�:όπου:·τελικά γίνεται υπουργός Πολέμου και οδηγεί τον αιγυ
ίΡ.Κ6ϊστρατό .κατά της =Κρητικής Εξέγερσης του 1866-88 την 
"'�ι�ίεϊΧε ·�χρηματοδοτήσει ο αδερφός του που είχε μείνει και �·-tr .. �-' , ·.' 
''αλοοοει·�στο.νησί..Εις· Το ελάχιστον της ζωής τον (1999) του 
' 'ji<ivr� ;;Αξιώτη; ο Μοχάμεντ Άλι (άλλη ιστορική μορφή, πιθα-

.-;;:: .{�vικής καταγωγής); ο περίφημος πασάς και Α ντιβασιλέ
·�της:ιΑιγύπτου,:· διαθέτει διπλή κληρονομιά, ελληνορθόδοξη 
·τr·μωαμεθανική.·.Η Α ντοβιογραφία εν6ς βιβλίον ( 1994) του Μι
, �:�φάίς εικονογραφεί παραστατικά τις εντάσεις που αναπτύσ-

· i·' ·aι•.:μέοά· σε μια.ελληνοεβραϊκή συνείδηση και ιστορία. 
&πά·ρχουν ·ακόμη μυθίστορήματα που αποδίδουν τη ζωή 

�.erυ:νορα.κρατών με όλες.τις αντιφάσεις και.τους κινδύνους 
-�::i)\,ct1Jτή; δημιουργεί. Το ηχομνθιστόρημα τον καπετάν .Α γρα 
·9�)Ίτου:Πάvου:Θεοδωρίδη αφηγείται τη ζωή και τον θάνατο 
-·: ·��{ιξίrοματικού στη. Μακεδονία στο γύρισμα του 19ου αιώ-
�Ά'§iο�Ονδtτερη, ζώνη (1995) του Μάνθου Σκαργιώτη παρου

i .
·
ζειϊέyaν�Ελλήνοαλβανό που, όταν το βρίσκει αδύνατο να ζή-1�(-pεϊ-μιcϊ Οπό τις δυο χώρες, εγκαθίσταται στο σύνορό τους. 

ϊΒ(iόχή ·στσ·μνήμα (2000) του Τηλέμαχου Κωτσιά επικεντρώ.
,,:�ι:};σε·::· έναν άλλο Ελληνο"αλβανό που ψάχνει για τον τάφο 

-���3(?1ί'>γ, .:·: 
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ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε πριν από σαράντα πέντε χρό
νια καθώς διέσχιζε τα ελληνοαλβανικά σύνορα. 

Από την άλλη μεριά, έχουν πυκ.νώσει .τα· έργα τα οποία 
αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε·αντίθεση:όμωςμε ,·_: 
παλιότερες χρήσεις αυτού του υλικού, το θέμα τώρα δεν είναι Ι 
το παραδοσιακό (και συχνά μυθοπλαστικό) εκείνο της ξενι-·ϊ 
τιάς, όπως μας ήταν γνωστή από τον Παπαδιαμάνtη ώς την.� 
Αξιώτη, αλλά περισσότερο η σύγχρονη ιδέα της διασποράς:· 
και πιο συγκεκριμένα ενός μεταιχμιακού ελληνισμού που δεν 
εδράζεται σε ένα ξεκάθαρο μέσα ή έξω αλλά·. βιώνει :διαρκώς 
μια αμφίθυμη οικουμενικότητα η οποία ασφυκτιά μέσα στη .· 
συμβατικότητα των συνόρων. Παραδείγματα υπάρχουν. στα:.:, 
έργα Φιλέλληνες - Είκοσι τέσσερα γράμματα μιας Οδύσσειας·!' 
(1992) της Μιμίκας Κρανάκη, Αθήνα-Παρίσι (1993) του Βασί- . 
λη Αλεξάκη, Πατρίδες (1992) της ΔήμητραςΣιδέρη, Το ίδιο καί 
τα άλλα: Σαν μυθιστ6ρημα (1995) του Γιάννη Κιουρτσάκη και.; 
Οι δυο πατρίδες (1997) της Σοφίας Δαγκλή-Παναγιωτίδου�:�t 
Παρόμοιο προβληματισμό εκφράζει ?"αι η:επάνοδος στο μυθιJ:� 
στόρημα, ύστερα από μακρά απουσία," του. πιο·· απωθημένου:: 
συγγενούς, του Ελληνοαμερικανού n;ου ·· επιστρέφεί ,σε ·μια;·Ελ�\ 
λάδα η οποία αδυνατεί να τον περικλείσει,·όπως-συμβάίνεί:.: 
στα έργα Οιδιπ6δειο 46-47 (1994) �ου:,πέτρου.Χ�ρτοΚόλλη;� 
Δέκα μύθοι και μια ιστορία (1995} τdυ Νίκου Παπaνδρέου;/ΤΟ 
ανύποπτο rαλάζιο της μνήμης (1999).τηςΑργυρώς. .Κεφαλά: και Κουστούμι στο χώμα (2000) της 1ωάννας·καρυστιάνη;<•Ά .. /;,1�: 

Μια διαφορετική κατηγορία αφηγημάτων .προβάλλει�:τη'δι<:χπί-:; 
δυση γλωσσών και ιδιωμάτων: Τόσο -Cα μυθιστορήματα :Το. ασrj�_ 
μ6χορτο ανθίζει (1992) του Βασίλη Γκουρογιάννη και·Ν' ακούω:., 
καλά τ' 6νομά σου (1993) του Σωτήρη Δημητρίου .όσο και·το;.· 
εκτενές διήγημα «Μουχαρέμ» στην ομώνυμη συλλογή (1999):.του�!: 
Μάρκου Μέσκου ενσωματώνουν λεξιλόγιο και ηχοχρώματα. το�-·�� 
πικών διαλέκτων που σννυπάρχούν, και με αυτόν .τον ·.τρόπο ,τ&:� 
έργα αυτά δείχνουν πως οι ντόπιοι συναντούν στην καθη�ρινήfi� 
τους ζωή πολλών ειδών σύνορα, χωρίς καν να μετακινηθούν από:.';; 
τη μικρή περιοχή που συχνά μοιράζονται. 

:-. ... - . .  
;,,�\·.' .. 
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:\i,:i{!Vfε παρόμοιο τρόπο τίθεται και το θέμα της σεξουαλικής 
Ά�υτότητας (που κάποτε περιλαμβάνει και θέματα παρενδυ

. ϊriC;) σε βιβλία όπως Στο κάτω κάτω της γραφής είναι ένα ψέ-
. (1997) .το'υ Κώστα Ακρίβου, Ο Τούρκος στον κήπο (2001) 

]i\J:�Γιάννη Ξανθούλη και Το παρτάλι (2001) του Θεόδωρου 
.·'QfιΥοριάδη. Όταν κανένα φύλο δεν αποτελεί σταθερά, είναι η 
. ί,άβαση ή η υπόδυση ·που αποκτούν πρωταρχική σημασία και 
;ψ · aβάλλονται σε φιλοσοφικό αίνιγμα η κοινωνική κριτική. 
<, ':·.:ΗΊιστορική εστίαση πολλών αφηγήσεων στο τέλος του l 9ου 
.. Ά'��±Lς αρχές. του 20ού αιώνα μαρτυρεί επίσης το ενδιαφέρον 
'ΤάJjlεταιχμιακές (παρά μεταβατικές) εποχές όπου η λογοτεχνία 
�:ϊ.ο(.}εί να εξετάσει όχι ποια γεγονότα οδήγησαν, με κάποια νο
�;;)έλεια, . στα, επόμενα, αλλά ποιες πιθανές εξελίξεις βραδυπό
�η'S<lν��εκτροχιάσθηκαν ή ματαιώθηκαν εντελώς. Η διαφορά 
�t]:αξίζε.ι να τονιστεί επειδή συχνά δημιουργείται η εντύπωση 
·�t�το),ιστορικό. μυθιστόρημα αναβίωσε στη δεκαετία του 1990. 

.t&.pτ6αποτελεί μια·αληθοφανή γενίκiυση, με κανέναν τρό7tο 
'�ψς�δεν : συλλαμβάνει τη ριζικά καινούργια αποεδαφοποιη
�·�ψtοεθνικοποιημένη, αντιγραμμική, αντιεξελικτική, βαθύ
":.tWt<>σπ;ασμ<ιτική και μικρο'ίστορική αντίληψη περί ιστο
��Πό� :: δίατρέχει τη ό'ημερι νή πεζογραφία και την οδηγεί σε 
,,q���ές�οχές, περιοχές και προσωπικότητες. 
',�t@θa : πρέπεί"να_,aναφερθούν βιβλία με μετανεωτερικούς 
. "�L.Κ'ο'\Jς:πειραματισμούς όπου συμφύρονται παραδοσιακά 

-�$Εχνικά και:μη είδη σε βαθμό που, μέσω της μείξης, της πα
)qς��-ΚaιΞ άλλων απαιτητικών ρητορικών τεχνικών, τίθενται 
:ίδ(.)&ΟτιΚή 'αμφισβήτηση όλοι οι ορισμοί της λογοτεχνίας και 
��}(Ιλλή ς�γλωσσικής τέχνης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 

,, .. εία·για:τη δΕκαετία του '60 (1989) του Θανάση Βαλτινού, 
;tλ/rι;;ιστόρlα. (1991) ·του Δημήτρη Καλοκύρη, Πεζά κείμενα 
i�δ�.αρχαιολοyικαί·μελέται (β' έκδοση 1993) του Χαράλα
}Μπακιρτζή, Βλληvικ6 σταυρ6λεξο (2000) του Θωμά Σκάσ
. ·· ασμtvα ελληνικά (2001) του Θανάση Χειμωνά και Η μονή 

·:;}!;\σωμάτων (2001) του Ξενοφώντα Κομνηνού. 
,-,' ξοελίδες όλων των· βιβλίων που μνημονεύθηκαν (και τα ι� ;� ·: . . -� . � :i�·���·;.� 

Ι.::!(�,1 > 
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.� Ίf. ) 
οποία αναφέρθηκαν για δειγματοληπτικούς παρά αξιολογίΞ1 · 
κούς σκοπούς) είναι γεμάτες από' εμπόρους και ταξιδιώτεζ(' 
ντόπιους και τυχοδιώκτες, νομάδες και πρόσφυγες,.διαyοο'\): 
μενους και βοσκούς, μεταφραστέ� και ερμηνευτές,. Αφρικcί' 
νούς και Ευρωπαίους, Βαλκάνιους και Ασιάτες οι· οποίοι_·"έQ 
χονται αντιμέτωποι με μια κεφαλαιώδη ανακάλυψη της.ύστ( 
ρης νεωτερικότητας - τον ασταθή, 9υγκρητικό χαρακτήρα; τη'· 
ταυτότητας. Όπως και αν τους χαρακτηρίσει,κανείς,�λλους� 
ξένους, μειονότητες, περιθωριακούς, .διασπορικούς-· κ)��i,;ο�. 
ήρωες αυτοί αποτελούν δυναμικά dτοιχεία στο θεαματικό' πο�1 
λι τιστικό αμάλγαμα που συνιστά �ον ορίζοντα της μεταμ. 
ντέρνας ελληνικής πεζογραφίας. · · 

Η μνημειακή αφήγηση της οργανικής ,.ανάπτυξης και εσωτεQ( 
κής περιπλάνησης ενός εθνικού, κοι νωνιΚού ή προσωπικού.�υπο: 
κειμένου, αν και δεν έχει εκλείψει, δεν μονοπωλεί πλέον. το f:\;:' 
διαφέρον συγγραφέων και αναγνωστών.: Τη θέση. του υποκειμέ'. 
νου εκείνου παίρνει η διχασμένη ή υβριδική πολιτιστική.ταυτό» 
τητα, η μιγαδική καταγωγή, η συγκρητική:κληρονομιά; Είναι��::; 
δεικτικό ότι η μεταστροφή αυτή επέτρεψε να αναγνωριστεί ΠΕ 
ρισσότερο το έργο πρόσφατων πρωτοπόρων όπως ο· Νάνος�Βa 
λαωρί της, ο Γιώργος Χειμωνάς και η Έρση Σωτηροπούλο 
(Μακάρι να προστεθούν σύντομα ο Αλέξανδρος ·Σχ�νάς;,η-,Τc( 
τιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ και ο Πάρις Τακόπουλος.) Ακόμη·:πϊ 
εντυπωσιακά, τροφοδότησε (και πάλι στη δεκαετία του -19.90);μϊ'· 
αναθεώρηση του πεζογραφικού κανόνα. όπου πρώιμες. μορφέξ� 
όπως η Ελισάβετ. Μουτζάν-Μαρτινέγκου, ο Ιάκωβος::Πιτζιπιός� 
ο Γρηγόριος Παλαιολόγος, ο Πάνος Καλλιγάς·και.ο:.Γεώργιος� 
Βιζυηνός, διαβάζονται πλέον ως σύγχρονοί μας . .'Οπως στα έργ· ·, ·· 
τους, έτσι και στον ορίζοντα της μεταμοντέρνας πεζογραφίας;ό_ 
άνθρωποι διασχίζουν προς κάθε κaτεύθυνση: διαδοχικά .. ,σύνο ; . 
ζώντας στο μεταίχμιο συλλογικών ταυτοτήτων. Διαβαίνόυν�Πϊ 
δία καταγωγής και μνήμης, κατοικούν.-επάλληλες περιοχές; ;d(i 
φισβητούν όρια και διαπραγματεύονται τον δικό:τους .τοποΎρα' 
φικό προσδιορισμό. Συνακόλουθα, .η έκβαση της διαπραγμάτευ� 
σης αυτής παραμένει ακροσφαλής και· οπωσδήποτε προσωρινή>ί; 

65 
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:Ό�Π.ολυπολιτισμική αυτή τάση που τονίζει στοιχεία κράμα-
. �α.��επιμειξίας αποτελεί μια σημαδιακή ανέλιξη της ελληνι-

. ·· ψηγηματογραφίας για πολλούς λόγους. Πρώτον, όπως εί
·;�:Uιif3άλλει ·σε· μια.·ριζική αναθεώρηση του λογοτεχνικού 
�:·:'\Κότερου . πνευματικού και καλλιτεχνικού) κανόνα που 

νη;:tηςη ελληνόγλωσση θεωρία της λογοτεχνίας δεν μπ6-
.&,fΠιφέρει πριν από είκοσι πέντε-τριάντα χρόνια. Έτσι το 

�(&ΠΙ.Κό'φάσμα εμπλουτίζεται σημαντικά και τα στενά όρια 
��ό.ν/qτα χρόνια 1930-60 καταργούνται από άποψη και 

.:1f�(iϊ:μεθόδων.Άυτό · μάλιστα που αρχίζει να γίνεται κοινή 
. ··�η(rη.είvάι : πως η μεθοριακή λογοτεχνία έχει παλιές και βα'�ib'ά;�ς:στην 'ελληνική γραφή και μάλιστα συνιστά μια ειδική, 
�:-"ρ���παράδοση ηλικίας δύο αιώνων που μερικές φορές μπο-

·. liτtριθωριοποίεί ται αλλά δεν μπορεί να καταργηθεί. 
_-:�ΕQΟν,'.μαρτυρεί .τον διαρκή διάλογο αυτής της μακράς 
'��οοης με· παράλληλες ξένες τάσεις. Η πεζογραφία των 
�?:ιανίων; της Ανατολικής Ευρώπης, της Λατινικής Αμερι-
"":·.-ϊς� �Καράϊβικής και της Νότιας Ασίας είναι επίσης γεμάτη 

(iόοφατα, � έργα ·τα οποία, υπερβαίνοντας τους περιορι
'·:�.ttl.ζ{εθνικής λογοτεχνίας όπου κάθε πολιτικός, κοι νωνι
Ψ.υ'λε1:ικός κ.λπ. ρόλος είναι αυστηρά καθορισμένος και 
θ,ώC;!μονοσήμαντος, τονίζουν την απροσδιοριστία και 

.J-δiητα0.των tαυτοτήτων. Όπως είναι γνωστό, συγγραφείς 
··��;t�ς:�i κaταγωγi)ς στη Γερμανία, πακιστανικής καταγωγής 
.:.'Υ,ΥΧίa,� ασιατικής καταγωγής στην Αμερική ή μαροκινής 

... ·�rίlς:·:στη : Ταλλία είναι σήμερα εκείνοι που αμφισβητούν 
. .,.ί,��Οjατα"τις, ιδέες μιας καθαρά εθνικής ή αλλότριας, αυ-. &yης·�:ψ:ετερόχθονης, αρσενικής ή θηλυκής, ρεαλιστικής ή 

:ι-tQίΚής.γραφής. · .  · · 
���ιτ&ν�;:επιiρέπει στην .πρωτοπορία (καλλιτεχνική, φιλοσο

;"C�λιiική :κ.λπ�) να πλησιάσει ένα ευρύτερο κοινό και να 
. \aεϊ�περϊσσότερα λογοτεχνικά στρώματα. Η παλιά διά-

. :;' "''fμtταξύ·, συντήρησης και πρωτοπορίας γίνεται πιο περί-ϊ�'?.�· · ·.. . . 
··'• '_ήΥεJtειδή καινοτόμοι συγγραφείς δεν διστάζουν να ενσωμα-ι , ;.ι..�: .· . · ..... . .. . . ·ουν;·παραδοσιακά στοιχεία στο έργο τους και οι παραδο-
,.:;t�(·,> : ·  . . �.; .. � 
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σιακοί αισθάνονται μεγαλύτερη ελευθερία να .καινοτομήσο .:,· 
Έτσι δοκιμάζεται με καινούργιους ·τρόπους η αντοχή των υλt�· 
κών και των ταξινομήσεων. ,' .; . . 

Τέταρτον, η πολυπολιτισμική τάση φέρνει στην! επιφά��� 
προς συζήτηση και διερεύνηση τις αποικιοκρατικεςαπαρχέζ: 
του νεότερου ελληνισμού. Το παγκόσμιο κύμα της μεταποικιο� 
κρατικής λογοτεχνίας, ιδιαίτερα αγγλόφωνης κ.αι γαλλόφω\ιηζ1!i 
είναι τόσο ισχυρό ώστε έχει δημιουργήσει δική του, ομώνυμη 
οχολή κριτικής, ιστοριογραφίας, ανθρωπολογίαςκ�λπ .. Αν σuι:ϊ 
βεί το ίδιο και στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να· μελετηθούν · " 
καταβολές του νεωτερικού ελληνισμού στην Οθωμανική, Βρ' 
τανική, Ρωσική και άλλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα ή ν · .  
ρίτερα. Για παράδειγμα, θα άξιζε να·διαβαστούν δημίουργό 
όπως ο Σολωμός, ο Αρ. Βαλαωρίτης, ο Καζαντζάκης ή ο. Σεφ' 
ρης ως μεταποικιοκρατικοί ·συγγραφείς στο φως παράλληλ '� 
μελετών για Ιρλανδούς, Ινδούς, Αλγερινούς, Νοτιοαφρικανο�' 
συναδέλφους τους. . . · · . . .::;·. " :· ; ; �·;;;;;, 

Πέμπτον, βοηθά να παραμεριστούν αντιλήψεις �σισμένες;:·':, 
ένα μονόδρομο εκσυγχρονιστικό πρότυπο και . οι · οποίες:ανaξΤ11 
τούν στον ελληνικό πολιτισμό παραλλαγές.της κοραϊκήςΌ«μετ<i� 
κένωσης» - επιδράσεις, καθυστερήσεις,. τροποποιήσεις.ή απο1}; 
σίες δυτικών επιτυχιών. Αντίθετά, υπενθυμίζει πως οι.πιο: ωτ�· 
φασιστικές και παραγωγικές διαπραγματεύσεις (κατήγοριών,; .•. 
νοιών, προϋποθέσεων) λαμβάνουν συχνά,χώρα σε μεθοριαΚ@' 
αιχμές όπου οι ταυτότητες μπορούν ευκολότερα να γίyουν αViί,� 
κείμενο (κριτικής ή θεατρικής) ερμηνείας και όχι απλώς εισαy� 
γών-εξαγωγών. Καιρός λοιπόν. να μελετηθεί. και. η. ελληνική μέ;.;.. 
θοριακή λογοτεχνία όχι ως αντιφώνηση/αντίδραση σε κάπc)ιa 
ξένη, αλλά ώς ισότιμος συμμέτοχος στη διεθνή. συζήτηση Π{
του τι ακριβώς συνιστά μια τέτοια λογοτεχνία, και πότε. , .... 'i\;,1: 

Ο πιο πρόσφορος τρόπος για να μελετηθεί'·. αυτή .. η λογο:ί\� , ' ' . ..· -· '.'l χνια των ανοιχτων προοπτικων και των αμφισβητούμενωy/.σi). 
νόρων είναι μια κριτική του μεταιχμίου, μια συγκρητLκή-.κρίit�: 
κή που αναλύει τον συμφυρμό και τη διάχυση των. ταυτοτήτ�. 
πέρα από τα διαλεκτικά στεγανά εαmού;..άλλου. Αυτό .τ ο :εί S\,: 
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λ;6yίας μπορεί να· αποκληθεί μεθοριακή κριτική καθώς 
"�·ολείται .. όχι με διακριτές, αυτόνομες ταυτότητες αλλά με 
'Κ:Uμάνσεις και διαβαθμίσεις ταυτισμού και ετέρωσης που συ
�λ�ύνται �στον φευγαλέο χώρο των συνόρων, τα οποία τόσο 
r(μο'�(ϊ J και συνταρακτικά παρέστησε ο Θόδωρος Α γγελόπου
�ς:;&�ς>tαι νίες του. Η μεθοριακή κριτική ασχολείται με οριακά 
�ϊ\ίόi!ενα.;..., με(ξεις εθνοτήτων, γλωσσών, φυλών, πεποιθήσεων, . ,,1. · . · . · . ίμων� : θρησκειών, τεχνών, πολιτισμών κ.λπ. Εστιάζεται στον 
,"» '>Qόνο . μεiαιχμιακό χώρο που, αντί να χωρίζει, φέρνει πιο ;. . . .. . 

Q,ν;t�\5a\ιτί .:να. απομονώνει, αναμειγνύει· αντί να καθορίζει, 
:'t·' :,,.-.: έΕιΑπό μια άποψη, πρόκειται για μια διεύρυνση και γενί
·f�·"·" · :·αmού που από τη δεκαετία του ..1960 ονομάστηκε «Περι
··,;,,y .. :ϊο»? και το 'Οποίο διεκδικεί ·σήμερα έναν πιο κεντρικό Η.αι 

,;.,.tό;'Qόλο:στο ιστορικό γίγνεσθαι, τούτη τη φορά όμως ως ένα 
·:'>; :Έ�ιΚό;: αν και απωθημένο, παρά ως εξωτερικό και ανοίκειο, 
:tΧ�ϊ<»5Από. μια άλλη ά.πΟψη, πρόκειται για τη δυναμική πο-

�ιΚο'itοίηση. κοινωνικών φαινομένων που διαμορφώθηκαν στο 
, .. �·:gρο: Τίιοό . του2Οοίi αιώνα. Και από μια τρίτη, πρόκειται για 

"λλό.:�ΠQόοωπο της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης - εκείνο 
.�'GΧ.ΎΚοοίlιοποιεί όχι πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά πολυε
,��ηiοόφώματα τα· οποία διασπούν (χωρίς βεβαίως να κα
�·:·οw) .το.Κράτος-έθνος της νεωτερικότητας. 
•. ��:�χωρος: της μεθορίου, όπου λειτουργεί μεγάλο μέρος της 
::1 ·:ρ9:νης λογοτεχνίας και τέχνης γενικότερα και ο οποίος 
�·:τΈλΗ ''' -tο';κομβικό σημείο της παγκόσμιας σκέψης και κουλ
���ξ�d.mή tην ιστορ�κή στιγμή, δεν είναι ένας ειδυλλιαι(ός 

· Π"Q(;�άρ'μονικής συνύπαρξης. Αντίθετα, συνtίθεται από αντι-
'·qεcς; Ά'aνiιφάσεις και αντιπαλότητες. Είναι τόπος προβλημα-

-�
.
ξ�aφής, οχι οργανικής ανάπτυξης. Ούτε αποτελεί σταθε

. :δLCiΚριτό 'σημείο αναφοράς αλλά μάλλον ασταθή, μεταβλη--.. �'� , ... · ,  . .. ., . '  .. . ... tιεστ.ίφ:δίαφοράς που αλλάζει διαρκώς χαρακτήρα και δυνα-��, .. , .. ,. , · ,� Κfιf :'Τέλος� δεν συνιστά κατάσταση διαμονής αλλά δίοδο ρο-. ι�:k.-·� ·;.ι · .. :·.1; .. ··· · · . �οπού διακυβεύονται· σταθερότητα και αυτονομία. 
�:-:9,μένώζ; δεν υπάρχει λόγος ρομαντικοποίησης ή εξιδανί
.· 'ξ1tης:•·μtθοQίου, όπως έγινε παλαιότερα με το «Περιθώ
�:;t ·;'-: F;.:? ·,.:.�. · ·  
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ριο» ή την «αντίσταση». Η ζωή στη μεθόριο είναι και δΊ)σκολη 
και αβέβαιη και συνήθως προσωρινή. Βιώνει μια αντινομία και 
ζητά μια διάβαση .- δεν διεκδικεί έναν ηρωισμό ούτε διέπεται-·' 
από μια τελεολογία. Τα μέτρα της είναι πολύ πιο συγκεκριμένα{�.:; 
και τα σταθμά της κι αυτά συνειδητά συμβατικά. Τελικά αποτε-}· · 
λεί μια ηθική στάση (και μόνο. σπάνια πολιτική.πράξη) που� 
υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,_το δικαίωμα στη_ 
διαφορά. Και η θεαματική στροφή της μετανεωτερικής λογοτε- .i; 
χνίας από την ψυχολογία στην ηθική και από. τα αισθήματα ι, 
στις αξίες εκφράζει το ενεργό ενδιαφέρον της-για μια τέτοια : "j4� 
στάση και τη διάθεσή της να προβάλει ένα τέτοιο δικαίωμα. . ·, . :{'f�· 

Σήμερα στην Ελλάδα ανθεί μια αξιόλογη λογοτεχνία, ·πε
ρισσότερο γνωστή από τις πεζογραφικές. εκφάνσεις της, η 
οποία εδώ και δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια επιμένει να δεί:
χνει πως το χαμένο κέντρο και η αναζήτηση της υποτιθέμενης · 
ουσίας του συγκρότησαν την αυτιστική ιδεολογία ενός εθελού
σιου αποκλεισμού στον ναρκισσισμό·της υπερουράνιας ταυτό
τητας. Καθώς ο ελληνισμός αρχίζει ξανά ·να ανακαλύπτει τα 
πολλά του κέντρα και τον εκ-κεντρικό του χαρακτήρα, καθώς_ 
αναγνωρίζει πως δεν χρειάζεται τα δεκανίκια της οποιασδήπο- · 
τε ουσίας, καθώς αντιλαμβάνεται πως _τα σύνορα· λειτουργούν. 
καλύτερα ως περάσματα παρά τέρματα, -και. καθώς. διευρύνει. 
την πολυφωνική επικοινωνία του με τον,υπόλοιπο κόσμο, μα-.· 
θαί νει και μέσα από τη μεθοριακή λογοτεχνία του ότι οι μεί
ξεις του μεταιχμίου αποτελούν τον κανόνα.παρά την εξαίρεση 
της ιστορίας του, και συχνά δείχνουν τη διάβαση της μελλοντι
κής πορείας του. 
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