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στις), περιεχόμενο (την αγάπη του = αyάπη). .�� Όμως, εκείνο το οποίο στάθηκε το μέγιστο επίτευγμα του αρί-:� 
στου τεχνίτη, αυτού που, μες στην τέχνη πάλι ξεκουραζόταν από· 
τη δούλεψή της, είναι ότι σκέπασε κάτω από την σινδόνη της τρί- , 
της επανάληψης του κατά τες συνταγές αρχαίωv Ελληvοσύρωv μάγωy,), 
τους δύο τελευταίους, τόσον φτωχούς επιφανειακά, στίχους, για να�, 
μην ακούσουν αυτοί τους οποίους ο Χρόνος δεν ετοίμασε, την α..::; 
λήθεια και τον τρόμο τους: 

που, σύμφωvα με τηv αvαδρομήv, 
και τηv μικρή μας κάμαρη vα επαvαφέρει. 

Γιατί, μόνον αυτός είναι ο τρόπος να ξανακερδηθεί ο χαμένος. 
χρόνος. Όχι με το να ξανα6ρούμε τα εικοσιτρία μας χρόνια - δεν . . αρκεί. Ούτε τα εικοσιδύο χρόνια του φίλου μας αρκούν - μ' όλη ;: 
την εμορφιά του, παρ' όλη την αγάπη του. Χρειάζεται (σύμφων� :· 
με την αναδρομήν) και τη μικρή μας κάμαρη να επαναφέρει. Και·:� , , Μ , μετοc την καμαρη, τι; α φυσικα: 

Οικίας περιοάλλοv, κέvτρωv, συvοικίας. 

Γι' αυτό «έκρυψε» ό,τι έπρεπε ο Κ.Π.Κα6άψης. Πώς να φα-, 
νερώσει στους νέους, ότι καθώ� γερνάμε δεν ζητάμε το ξανάνιωμ� ·�; 
ενός κορμιού, αλλά την Ανάσταση ενός Κόσμου; ·· 

/ 
Ο Ηλίας Λάγιος (Άρτα, 1958) είναι ποιητής και οοχιμιογράψος. 

Η JΕΠΚΚΑΙίΡόΤΗΤ Α 
ΤΗΣ ΔΚΝΣΠΟΡ6ι!Σ 

του Βασίλη Λαμπρόπουλου 

ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
του Κα6άφη που το μητροπολιτικό κέντρο 
αδυνατεί να αντιληφθεί, συνήθως μάλιστα 

, ίζ Π' , ουτε καν γνωρι ει. ροκειται για την α-
� 1 1 μεση οιασπορικη του επικαιροτητα. 

Για το μητροπολιτικό κέντρο του εοα-
, �' i i . 1 φοποιημενου και κρατικοοιαιτου εΛΛηνισμου 

(στον οποίο περιλαμ6άνεται και ο κυπρια
κός) ο κόσμος του Κα6άφη είναι οριστι

κά χαμένος, γιατί ανήκει στον απωλεσθέντα αιγυπτιώτη παράοει
σο. Για όσους όμως η ελληνιστική εμπειρία, αποεδαφοποιημένη και 
επαναπροσδιορισμένη, εξακολουθεί να λειτουργεί σε σύγχρονες Αλε
ξάνδρειες, ο Κα6άφης παραμένει κάτι περισσότερο από επίκαιρος -
λειτουργεί ως σύγχρονος. 

Από τότε που ο Λεωνής ανηφόρισε τη ράχη του Υμηττού αι
σθανόμενος πως «η ελληνική γη τον ξαναπαίρνει μέσα της, τον α
φομοιώνει σιγά σιγά», ο μητροπολιτικός ελληνισμός προσκολλήθη
κε ψυχολογικά στις «<χαμένες πατρίδες»' παραμελώντας τη διασπο
ρική του αυτεπίγνωση. (Ακόμα κι ένας Σαραντάρης που, ως ετε
ρόχθων, μπόρεσε να συλλά6ει το μέγεθος της κα6αφικής ποίησης, 
κρίνοντάς την από τη σκοπιά της Αθήνας, τη 6ρήκε «άγονη».) 
.'Εφθασε επομένως να επιδοθεί στη λεπτομερή τεκμηρίωση της μι-



κρασιατικής και bαλκανικής ιστορίας των Ελλήνων, αγνοώνΊdς 
Πλήρω� τις υπάρχ�υσες πατρίοε�, με αποτ�λεσμα το Α�bαλίι� 
Μανσο�pα και η Βαρνα ν� επισκιαζ�υν ως σημερα το ,Τοροντο� ��η 
Μελbουpνη και το Ν τιτροιτ ! Συνακολουθα και ο Καbαφης υπά)'ε
ται σε ένα πολιτιστικό παρελθόν που γίνεται αντικείμενο αναπόλ'iι
σης. 

Στο πλαίσιο της αναπόλησης, ό,τι δεν είναι προσφυγιά (από�&
λιά μεσογειακά λιμάνια) θεωρείται ξενιτιά (προς μείζονα μέτανrf
στευτιχά κέντρα). Με άλλα λόγια, εκτός του μητροπολιτικού, υπάe"
χουν1 ο μείζων �λληνισμός 1 του, παρ�λθόντος και ο απ�δημος ελλή� νισμος του παροντος. Που ανηχει ομως ο διασπqριχος ελληνισμός 
του μέλλοντος; Περί αυτού το κέντρο (και μάλιστα το πολιτισΊi'Ξ. 
κό πολύ περισσότερο από το χυ6ερνητιχό) δεν έχει αίσθηση, ίσ{Q� 
ούτε καν γνώση. Γι' αυτό και ενδιαφέρεται σταθερά για τον ξέγb 
φιλέλληνα συγγραφέα κι όχι για τον Έλληνα λογοτέχνη της τρίτη� .. 
διασποpιχής γενιάς. ')::� 

Για όσους όμως. έζησαν (όπως ο Κάλας, ο Μαυροκορδάτος,.\�· 
Φράιαρ, ο Δανιήλ και ο Σπάνιας) και ζουν μακράν του μητροπό� 
λιτικού χέντpου, η διασπορικότητα του Καbάφη αποτελεί λιγότεpδ 
στοιχείο της .καταγωγής του παρά χομbιχό σημείο του έργου τοιJ:: 
όπου συγκλίνουν ευρύτερα ζητήματα Ιστορίας, ταυτότητας, αγ{J)· '.:ι 1 1 Γ ' 1 Ρ 1 1 1 1 � . γης και εμπεφιας. ι αυτους η χαaαφικη αποσταση απο το χε{ · 
ντρο, από οποιοδήποτε κέντρο, διεκδικεί το μονοπώλιο του νοήμα{: 
τος και της μνήμης, συνιστά τρόπο καθημερινής ζωής, αφού ζου�:: 
μακριά από τα ελλαδικά τεκταινόμενα. Συνιστά επίσης τρόπο στά :: 
σης στον κόσμο, μια και η άμεση ταύτιση με τον ελληνισμό ε�� . 
των πραγμάτων δεν τους επιτρέπεται. Ισχύει γι' αυτούς τους ετε�1 
ρότοπους εχ/.είνο που παρατήρησε για τον Καbάφη το 1999 ο Ν ά-:i� 
νος Βαλαωρίτης. «Βρίσκεται στο περιθώριο και μπορεί να οραματί-
ζ 1 1 1 θ'λ εται το χεντρο οπως αυτος ε ει.» 

Εξυπακούεται πως δεν πρόκειται για κάποιο προνομιούχο τρό-:, 
πο �ίωσης ή γνώσης - απλώς για την ιδιάζουσα πρόσbαση των ς 
Ελλήνων της διασποράς στον κόσμο του ποιητή. Για παράδειγμα, 
όταν επιστήμονες όπως οι Τζον Άντον στη Φλώριδα, Τραϊανός Γά
γος στο Μίσιγκαν, Αντώνης Δραχόπουλος και Βρασίδας Καραλής 
στο Σίδνεϊ, Μάρθα Κληρονόμου στο Σαν Φράνσίσχο, Πατρίσια Κόκ
κορη στη Νέα Αγγλία, ·Μάριος Κωνσταντίνου στη Νέα. Σχολή, 
Παναγιώτης Μποσνάχης στο Σεντ Λούις, Αλέξανδρος Νεχαμάς στο :. 
Πρίνστον, Γιώργος Συρίμης στο Γέιλ, Πίτερ Τζέφρις στο Τορόντο, 

Δ��ήτρης Τζιό6ας στο Μπέρμιγχαμ, Γρηγόρης Τζουσ�άνης στο 0-
χ�ιο και Μιχάλης Τ�ια.νίκα.ς σ;ο Φλίντερς, ιχνηλα.του

λ
ν ;ις μετ�� 

6ρφώσεις της α.ρχαια.ς και νεοτερης ταυτοτητας, μι ουν ;αυτο 
μ'σνα για τη δική τους θέση στον κόσμο, καθώς και πολλων μα.-
�, ' , , , Ν, Β λ , 
θ�.τών τους. Οτα.ν συ�γραφεις 1 οπως οι ποιη;ες α.ν�ς α �ωρι-

', Στάθης Γουργουρης, Δημητρης Δημηρουλης, Ντινος Σιωτης, 

��ήτρης Τσαλουμάς, Χρήστο� Τσιάμης και1 Γιώργος 1Χουλιάρ�ς 
,;"·οι πεζογράφοι Βασίλης Αλεξα.χης και Μιμικα Κρανα.χη συνθε-
1) , , Ελλ, � , 'λ �puν ελληνόγλ�σσα εργα. εχτος , α.οο�, αφομοιωνουν �πο υτα. τον 
rn ο6ληματισμο της ενδογλωσσιχης μεταφρα.σης που διεπει την χα-
�,,ρ , 'Ψ 
ι;(Χφικη σκε η. 1 1 1 1 

·. ;� Υπάρχουν πασιγνωστοι στιχοι που ο χρατυλισμος της ιθα.γενεια.ς 
�\�ξακολοuθεί να εξηγεί κυριολεκτικά, όπως 

«είμεθα Έλληνες κ' εμείς - τι άλλο είμεθα.;» 
«ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας» 
«και της ελληνικής λαλιάς ειδήμονες» 
«Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος» 
«τα "Πού οι 'Ελληνες" κα.ι "Πού τα Ελληνικά" ... » 

. 
'Ομως, σε όποιον άνθρωπο ελληνικής καταγωγής δια6άζει αυ

τές τις αποστροφές σε συλλαbιστό πρωτότυπο ή γλώσσα άλλη, η 
χα6αφική ειρωνεία κι αγωνία. ηχούν πολύ διαφορετικά. Γι' αυτόν, 
όπως και για τον ανώνυμο ομιλητή που τονίζει στον Ραφαήλ 

«Σε ξένη γλώσσα. η λύπη μα.ς χι η αγάπη μα.ς περνούν.» 
1 1 λλ 1 κ λ' 1 1 θ 'λλ ·ξένη γλωσσα ειναι τα. ε ηνικα. α. υτερα. α.πο χα. ε α. ον το γνω-

, ρίζουν αυτό οι δίγλωσσοι μεταφραστές τού π�ιητή Γ ιώf γος Ο ιχ�
νόμου, Θεοχάρης Θεοχάρης και Γιάννης Τσιωλης, α.λλα. κα.ι οι δι
γλωσσες ποιήτριές Πηνελόπη Κα.ρατζώρτζ, Αντιγόνη Κεφάλα, 
'Ολγα Μπρούμα. κα.ι ·Ελένη Σικελιανού. 

Το ζήτημα. τέθηκε καίρια. από το Γιώργο Χουλιάρα ήδη α.πό το 
1983, σε μια μελέτη που δε δια.6άστηκε ποτέ στην Ελλάδα. «Η 
Ιστορία του Κα6άφη ως η Ιστορία της εξορίας στη γλώσσα. χα.ι η 
εξορία του Κα()άφη ως η εξορία του ποιητή στην Ιστορία εκπορεύ
ονται από την κοινή 6άση της δια.σποράς... Στη . δια.σπορά bρίσκει 
την ενότητά της η π.ολλα.πλότητα. των αντιφάσεών του.» r�άρ
χουν τρία. μείζονα. στοιχεία που κάνουν τον Κα.bάφη δια.σπορικα ε
πίκαιρο για όσους συμμερίζονται τις αντιφάσεις του. Πρώτον, οι με
ταιχμιακές καταστάσεις φύλου, φυλής, εθνότητας, γλώσσας, πολι-



τισμού, τάξης κ.λπ., οι οποίες προκύπτουν από το ότι άνθρωποι �ι� 
έρχο'1ται παντοειδή σύνορα και προς τις δύο κατευ_θύνσεις, χωρίς 
να μπορούν να κατασταλάξουν κάπου και να ενταχθούν. Δεύτερον�� 
από τέτοια μεθοριακά bιώματα προκύπτει μια υbριδική υπόσταη) 
και συγκριτική συνείδηση, μαζί με την πεποίθηση πως οι ταυτότη·� 

' λ ' Ι Ι ' θ Ι Τ' τες συνιστουν πο ιτιστικα κραματα παρα γενετικες στα εpες. ε-;; 
λος, η εμπειρία της μείξης δημιουργεί αμφιθυμία για την καταγω'-; 
γή και αμφιbολία για τον προορισμό του ατομικού και συλλογικο�:. . Ι . ·' υποκειμενου. 

Με δυο λόγια, για το διασπορικό Έλληνα ο ελληνισμός δεν εί-.' 
ναι θέμα όιπολικό (μέσα-έξω, εδώ-εκεί, κέντρο-περιφέρεια, ντόπιό.::: 
ξένο, γνήσιο-κίbδηλο), αλλά ζήτημα οριακό -ζήτημα ορίων που·� 
διαρκώς όιεκόικούνται και διακυtεύονται. Αυτή η μεθοριακή επί-_;; 
γνωση γίνεται έκδηλη και σε συνθετικές δουλειές, που συνδυάζουνι� 
περισσότερες από μία όεξιότητες. Ο χώρος επιτρέπει να αναφερ-'f · 

θούν μόνο η συνεργασία του ποιητή Νίκου Στάγκου με τον καλ-� 
λιτέχνη Νταίηtιντ Χόκνυ (1966), εκείνες του φωτογράφου Πήτερt' 
Λυσιώτη με όιάφορους λογοτέχνες, εκείνη της φιλολόγου Άρτεμη� 
Λεοντή με την αρχαιολόγο Λώρη Τάλαλυ για τις τέσσερις εκθέ-: 
σεις Καbάφη του Μίσιγκαν (2002), και η ταινία μικρού μήκους·". 
«Κ.Π.Καbάφης - Από την Ιθάκη στο Τάρπον Σπρινγκς» του· 
Τζαίημς Μπαμπανίκου (1995). 

Δε θα ήταν σωστό να προστεθεί κι ένας «διασπορικός» Καbά- .1. φης στους τόσους άλλους που έχουν ήδη προταθεί. Τέτοιος Καbά- 1: 
φης οεν υφίσταται. Υπάρχουν μόνο διασπορικές ερμηνείες του ποι-:� 
ητή, αναδημι{)υργίες δηλαδή από όσους πιστεύουν πως η διασπορά J· 
συνιστά μία θεμελιώδη διάσταση του ελληνισμού. Εκείνοι που το:'· . 
πιστεύουν ζουν παντού, ακόμη και στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι']� 
λίγοι και σκόρπιοι, τους δυναμώνει όμως η 6ε6αιότητα πως και η'\ 
παγκόσμια Ιστορία έχει πλέον εισέλθει σε μία μείζονα διασπορική .! 
φάση. Κι αυτό τους κάνει επίχαφους. 

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι καθηγητής Νέων Ελληνικών και Συγκριτι- :.�· 
κής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. 

· 

Η r ΛΩΣΣΑ τοΥ ΚΑΒάΦΗ 

του Μ. Γ. Μερακλή 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΚΑΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΒΟ ΚΑΙ 
την ποιητική του γλώσσα είχα αναφερθεί 
και σ' ένα κείμενο του Μιχ. Μητσάκη, εν
θουσιώόους θαυμαστή τού ποιητή των Ωδώv. 

Στον Μ ητσάκη θ' αναφερθώ και τώ
ρα, γράφοντας για την ποιητική γλώσσα 
του Καbάφη, ο οποίος, όπως και ο Κάλ-
6ος, υπερέbη εντυπωσιακά το σχήμα της 

Ι θ / / πόλωσης: δημοτικη-κα αρευουσα, κυριαρ-
χο στα χρόνια του (όπως άλλωστε και στα χρόνια του Κάλ6ου: 
λαϊκή-«χυδαϊκή»,. λόγια-«ελληνική» γλώσσα). , 

Είναι γνωστό, αν και όχι ανάλογα προσεγμένο, το «πεφαμα» 
που είχε κάνει το 1892 ο σπουδαίος και ιδιοφυής λογοτέχνης, πα
ρουσιάζοντας ένα θέμα στη δημοτική �αι στην 1καθαρεύουσα (<;Το 
παράπονο του μαρμάρου», «Του μαρμαρου η θλιψις»), και, προτασ
σοντας μερικές ·θεωρητικές σελίόες για το «Γλωσσικον ζητ�μα εν 
Ελλάδι» που συνιστούσαν και ένα είδος μανιφέστου απευθυνομενου 
προς το�ς λογοτεχνικούς δημιουργούς' το οπ�ίο όμως εκείνοι ε;ν 
έλα6αν διόλου υπόψη. r περασπιζόταν το δικαιωμα «των ποιητων 
και συγγραφέων» της εποχής του να επιλέγουν ε�εύθερα τη μ�ρ
φή, «δια της οποίας νομίζουν, ότι πρέπει να π�ρι6αλλουν τ,

ας ιδ:ας 
των μεταξύ και εξ όλων των γλωσσικών στοιχ ειων, τα οποια υ7:αρ
χ ουν σήμερον εν χρήσει και τα οποία όλα είναι νόμιμα». Ο μονος 


