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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΙΟ ΧΑΚΚΑ

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ γεννήθηκε
στή Μακρακώμη τής Φθιώτιδας κι
έζησε καί μεγάλωσε στην Καισαριανή. Τίς σπονδές τον στην Πάντειο
τίς διέκοψε ή σύλληψή του γιά πολι
τικούς λόγους τό 1954 καί στή συν
έχεια ή καταδίκη του σέ τετραετή φυ
λάκιση, την όποια καί έξέτισε.

• Άπό τό 1952. έγινε μέλος τής
Ε.Δ.Α., ενώ τήν ίδια εποχή συμβάλλει
αποφασιστικά στην ίδρυση
τής
Φ.Ε.Ν. (Φιλοπροοδεντικής "Ενωσης
Νέων), ατούς κύκλους τής οποίας
ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα,
κυρίως εκπολιτιστική, γύρω στά
1963.
9 Τό 1964 έκλέχτηκε δημοτικός σύμ
βουλος Καισαριανής, θέση πού δια
τήρησε μέχρι τό 1967. Τό 1965 δημο
σιεύει τό πρώτο τον βιβλίο, ποιητική
συλλογή, «"Ομορφο καλοκαίρι», γιά
ν' άκολουθήσει λίγο αργότερα τό
πρώτο τον πεζογραφικό βιβλίο «Τνφεκιοφόρος τού έχθροϋ».
9Τό 1966 κορυφώνεται ή διένεξή
του μέ τήν επίσημη αριστερά, διένεξη
πού είχε άρχίσει νά προοιωνίζεται
ήδη άπό τό 1962.
• Τό 1967, μετά τή σύλληψη τού δη
μάρχου τής Καισαριανής, άνάλαμβανει αυτός τά καθήκοντα τού δημάρ
χου, ώσπου συλλαμβάνεται κι δ ίδιος.
9Τό 1969 άρρωσταίνει άπό καρκίνο
κι αρχίζει νά καταρρέει.
9Τό 1971 εκδίδει τό δεύτερο πεζο
γραφικό του βιβλίο «Μπιντές κι άλ
λες ιστορίες», καί τό 1972τό τρίτο καί
τό τελευταίο του,τό «Κοινόβιο», τού
οποίου μόνο τίς τυπογραφικές διορ
θώσεις πρόλαβε νά δει.
9Πέθανε τό καλοκαίρι τού 1972
στήν Αθήνα, σέ ηλικία 41 χρόνων.

"Έχουν περάσει κιόλας πέντε χρόνια άπό τόν πρόωρο χαμό τού Μάριου
Χάκκα, καί ή σιωπή πού κάλυψε άπό τότε μέχρι σήμερα τόσο τόν άνθρωπο
όσο καί τό έργο του, έκτος πού θά μπορούσε νά κριθεϊ καί σάν άναλόγως
άντίστροφη σέ σχέση μέ τό θόρυθο, έντυπο καί προφορικό, που έγινε λίγο
πριν καί λίγο μετά τό θάνατό του, γεννά καί κάποια εύλογα ερωτήματα: ”Αν
δηλαδή αυτή ή όμολογημένη σιωπή - μέχρι κι αυτές οϊ τυπικές έπέτειοι έλειψαν - οφείλεται στήν ένδεχόμενη γνώμη πώς είναι άκόμη πρόωρο νά έξεταστεϊ τό τελεσίδικα ορισμένο έργο του, κι ίσως στό γεγονός πώς υπάρχουν
μερικές υπόνοιες ότι τά μέχρι τώρα γνωστά βιθ|ία του δεν ολοκληρώνουν τόν
κύκλο τής τελεσιδικίας του. Κι άκόμη, μήπως οί παρούσες κοινωνικές καί πο
λιτικές μας συνθήκες δεν εύνοούν, αντίθετα έξοστρακίζουν κάθε ουσιαστική
πρόθεση προσέγγισης, όχι μόνο τού συνόλου έργου τού Χάκκα άλλά καί κάθε
λογοτεχνικού έργου γενικότερα. 'Επειδή όμως, άπό όσο είμαστε σέ θέση νά
γνωρίζουμε, δέν υπάρχει άγνωστο έργο τού Χάκκα ικανό νά συντελέσει σέ
άνασκευές γνωμών καί άπόψεων ήδη σχηματισμένων· κι ότι αύτό πού υπάρ
χει καί που μεγάλο μέρος του παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά στό παρόν
άφιέρωμα, μόνο ποσοτικά θά μπορούσε νά έπιλειτουργήσει στό προηγούμε
νο. Κι επειδή, άναφορικά μέ τό δεύτερο ένδεχόμενο έρώτημα, είναι γεγονός
άναμφισβήτητο πώς οΐ έπικρατούσες σήμερα συνθήκες στό χώρο τής κοινωνικοπολιτικής μας πραγματικότητας όχι μόνο δέν μπορούν άλλά καί δέν πρέ
πει νά έπιδράσουν μέ όποιοδήποτε τρόπο άνασταλτικά στήν όποια πρόθεση
νά καλλιεργηθεί σέ Βάθος ή εύαισθησία τού άνθρώπου μέσα άπό τή λογοτε
χνία καί τήν τέχνη, καί μάλιστα όταν πρόκειται γιά λογοτεχνία μέ έντονα κοι
νωνικό καί Βιωματικά ιστορικό ύπόθαθρο, όπως αύτή πού στά πλαίσιά της
κινήθηκε ό Χάκκας. Τέλος,έπειδή ύστερα άπ’ όλα αύτά διόλου δέν θά ήταν
άβάσιμη ή δημιουργημένη σέ κάποιον υποψία ότι ό όλος θόρυβος καί άποθόρυβος πού έγινε κάποτε γιά τό Χάκκα ίσως καί νά ήταν ύπερθολικός σέ
σχέση μέ τό άντικείμενό του κι ότι ίσως νά συντελέσανε σ’αυτόν άλλοι παρά
γοντες κι άλλες αιτίες.
Γιά τούς λόγους αύτούς καί μέ σκοπό τήν αποτροπή τέτοιων άθάσιμων,
στό βάθος, υποψιών κι ερωτημάτων, άποφασίστηκε τό άφιέρωμα τούτο τού
« Αντί», πού άν δέν καλύπτει όλο τό κενό τής σιωπής, πάντως μπορεί ν’ άποτελέσει μιάν άρχή γιά τήν κατάλυσή της.
Πρίν κλείσω αυτό τό προλόγισμα θά ήθελα νά έκφράσω τίς ευχαριστίες μου
πρός τήν κ. Μαρίκα Χάκκα, γιά τήν πολύτιμη βοήθειά της σέ τούτο τό άφι
έρωμα καί γιά τά άνέκδοτα κείμενα καί τίς φωτογραφίες πού είχε τήν καλο
σύνη νά παραχωρήσει.
ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γιά τό Μάριο Χάκκα γράφουν
(κατά άλφαβητική σειρά):
• Άλέξης Ζήρας : Μιά πρώιμη
καί μιά όψιμη κατάθεση γιά τό Μά
ριο Χάκκα.
• Μανόλης Λαμπρίδης :Ή άρ
νηση τών άξιων τού συστήματος
στό έργο τού Μάριου Χάκκα.
• Ann—Margret Meltberg—Ladopoulos: Γιά τό Μάριο Χάκκα.
• Στέφανος Μπεκατώρος : Μά
ριος Χάκκας. ή ήττα καί ή άξιοπρέπεια τού άνθρώπου.
• Κώστας Γ. Παπαγεωργίου : Ή
κριτική άπέναντι στό Μάριο Χάκκα.
• Ήλίας X. Χιλιώτης : Τό σύν
τομο πέρασμα τού πεζογράφου

Μάριου Χάκκα.
Γενική επιμέλεια τού άφιερώματος:
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου
ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ περιλαμβάνει δύο
μεγάλα άνέκδοτα κείμενα τού Μά
ριου Χάκκα:
• -Τά κόκκινα μερμήγκια».

• Τό θεατρικό μονόπραχτο έργο
Στόν αστερισμό τών Διδύμων».
Καί 8 μικρά:
• Πώς γράφεται ένα διήγημα.
• Ένα όνειρο.

• Ό γαλατάς.
• 4 άτιτλοφόρητα
• 'Ένα ποίημα, άτιτλοφόρητο
έπίσης.
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Γιά τό Μάριο Χάκκα
Άν ξεκινήσουμε μέ τήν αρχή δτι ένα έργο τέχνης είναι καί παραμένει
μιά κοινωνική λειτουργία, θά πρέπει νά εξετάσουμε τίς πολιτικές καί κοι
νωνικές συνθήκες πού συνετέλεσαν στή διαμόρφωσή τον στή δική μας
περίπτωση, τίς συνθήκες τής σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Θά πά
ρουμε σά δοσμένο δτι τό έργο άποτελεΐται άπό ένα σύνολο αντιπροσω
πευτικών λειτουργιών καί παρουσιάζεται σάν ένα υποσύστημα μέ δικές
του λειτουργίες στό μεγάλο κοινωνικό σύστημα. Θά αναζητήσουμε δη
λαδή τή σχέση ανάμεσα στό έργο καί τή συγκεκριμένη ελληνική πραγμα
τικότητα.
Γιά νά σχηματίσουμε μιά πιό ολοκληρωμένη εικόνα πρέπει νά πάρουμε
υπόψη μας στοιχεία έξω άπό τό κείμενο πού υπάρχουν στή ζωή καί στίς
σκέψεις τού συγγραφέα. 'Ακόμα, νά εξετάσουμε κάτω άπό ποιες αιτίες
ξεπήδησε τό έργο του καί ποιά ήταν ή λογοτεχνική άτμόσφαιρα μέσα στήν
οποία ζοϋσε. Τέλος, ποιά άνταπόκριση βρίσκει άπό τή μεριά τοϋ κοινού
τό έργο τοϋ Χάκκα. Αυτού τοϋ είδους δμως ή έρευνα, βρίσκεται άκόμα
στό στάδιο τού πειραματισμού. Δηλαδή ή άμεση ή έμμεση επίδραση πού
ασκεί τό λογοτεχνικό έργο, μπορεί νά διαπιστωθεί μέσα στή διαδικασία
τής κοινωνικής εξέλιξης.

--------------- -------Τής Ann-Margret Mellberg-Ladopoulos.-----------------------

Διάλεξα ν’ άναλύσω τό έργο τοϋ Μ.
Χάκκα, γιατί πιστεύω ότι, παρόλο τό μι
κρό του όγκο, έχει παίξει σημαντικό
ρόλο στή διαμόρφωση μιας νέας διάστα
σης στήν έλληνική λογοτεχνία. Σταθμό
αποτελεί ή «άρνησή» του καί ή «άπόρριψή» του. Μέ τόν κριτικό του τρόπο,
μάς προτρέπει νά πάρουμε θέση απέ
ναντι στίς ίδεαλιστικές συναισθηματικές
τάσεις τών πόλων τής κατεστημένης άρχής. Θά μπορούσε νά πεϊ κανείς ότι
παρασυρμένοι άπό τό άβέβαιο ρεύμα τής
εποχής, υιοθετούμε τίς εύκολες λύσεις
γύρω άπό τά πολιτικά καί κοινωνικά
προβλήματα παραβλέποντας τήν άναγκαιότητα τής άνάλυσης καί, πριν άπ’
όλα, τήν άναγκαιότητα τής άναθεώρησης. Παραμένουμε στατικοί κάτω άπό
συνθήκες πού διαρκώς μεταβάλλονται.
Ό Χάκκας συνειδητοποίησε σάν πρώτο
στάδιο γιά μιά υπεύθυνη στάση άπέναντι
στά προβλήματα τής εποχής μας, τήν
άπόρριψη. Γιά νά μπορέσει κανείς μέ νέο
κριτικό μάτι ν’ άντιμετωπίσει τίς πρα
γματικές συνθήκες, είναι άναγκαϊο ν’
άμφισβητήσει τόν ιδεαλισμό πού τόν δέ
νει συναισθηματικά μέ τίς κατεστημένες
κοινωνικές άξιες.
Πριν προχωρήσω στήν άνάλυση θά
έκφράσω ορισμένες άπόψεις πού άφορούν τήν καταχώρηση τών άφηγημάτων
σέ θέματα. Πρόθεσή μου δέν είναι νά
μοιράσω τό έργο σέ μικρές ένότητες άλλά
νά τό πραγματευτώ σά σύνολο πού άντιπροσωπεύει μιά ολοκληρωμένη περίοδο.
Γενικά θά μπορούσε κανείς νά άρκεστεϊ
ατούς τρεις πρώτους διαχωρισμούς πού
έκανε ό ίδιος ό συγγραφέας στήν πράπη
του συλλογή διηγημάτων «Ό τυφεκι
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οφόρος τοϋ έχθρού» καί είναι τά εξής
θέματα: «Τοϋ στρατού», «τής φυλακής»,
«τής ζωής». 'Υπάρχουν καί άλλα διηγή
ματα πού μπορούν βέβαια νά συμπεριληφτούν στίς τρεις μεγάλες κατηγορίες,
άλλά έχουν δμως έναν ιδιαίτερο χαρα
κτήρα. Είναι τής Καισαριανής, τής γει
τονιάς τοϋ συγγραφέα, πού τόσο δέθηκε
μαζί της, καί τά αφηγήματα πού άναφέρονται στήν εμπειρία τής πολιτικής του
δραστηριότητας.
’Απομένει ξεχωριστά «Τό κοινόβιο»,
τό τελευταίο του έργο, έντονα σημαδε
μένο άπό τήν άγωνία τοϋ θανάτου. Στό
διήγημα «Τά τελευταία μου» τής ίδιας
συλλογής, άγγίζει πιά τό τέλος. 'Ο Μ.
Χάκκας ζεϊ τήν τελευταία φάση τής άρρώστιας του. Έχοντας επίγνωση τής
κατάστασής του, καταβάλλει μιά μεγάλη
προσπάθεια νά κερδίσει τόν καιρό πού
απομένει. Διαπραγματεύεται μέ τό θά
νατο γυρεύοντας μιά παράταση.
Πικραμένος πού δέν προλαβαίνει ν’
άποτελειώσει τό έργο του, άνοίγεται
στόν αναγνώστη σάν ν’ άπευθύνεται σέ
κοντινό πρόσωπο. Τό διήγημα, μέ τή
μορφή τού γράμματος ή φύλλου ήμερολογίου, είναι ή συλλογή τών τελευταίων
αναμνήσεων. Περιστατικά άπό τή ζωή
του, ταξίδια...

Τό κείμενα αυτό τής Ann-Margret
Mellberg-Ladopoulos, είναι άπόσπασμα άπό μιά ευρύτερη μελέτη
της, πού έγινε γιά τό Μάριο Χάκκα
τό 1974, στά πλαίσια μιας σειράς
σεμιναρίων γιά τή νεοελληνική λο
γοτεχνία, στή Σουηδία.

Εκφράζει τίς σκέψεις του έπιχειρηματολογιόντας μέ τόν εαυτό του καί ό ίδιος
δίνει άπάντηση στά έρωτήματά του. Δέν
άκουμπά σέ καμιά ελπίδα. Μονάχα έξωτερικεύει ένα παράπονο στήν άδικία
πού κανένας νόμος δέν μπορεί νά τιμω
ρήσει.
«Γιατί πρέπει νά πεθάνω στά σαράντα
μου δταν άλλοι φτάνουν εβδομήντα κι
ογδόντα;»

"Αλλες πάλι στιγμές γίνεται πιό σκλη
ρός. Ό συγγραφέας άλλάζει στάση καί
εκμεταλλεύεται τήν περίπτωσή του σά
μοναδική. Σά νάχει κάτι τό αναντικατά
στατο ή κάθε στιγμή τής μοναξιάς του.
«...στό κάτω κάτω δε θέλω νά γίνω
καλά, άς πούμε πώς μ' αρέσει τό στήθος
μου νά βράζει τσουκάλι, ένα γατάκι πού
τονθορίζει στήν άγκαλιά μου, μιά συν
τροφιά μέσα στή νύχτα κι δταν ξυπνάω
μέ παραστέκει».
Έγραφε μέχρι τό τέλος. Πέθανε δμως
χωρίς νά προλάβει νά δεϊ τό «Κοινόβιο»
τυπωμένο, πού ήταν καί επιθυμία του...
Ό συγγραφέας, όπως άνάφερα στό βιογραφικό σημείωμα, έζησε καί μεγάλωσε
στήν Καισαριανή, πού είναι μιά άπό τίς
φτωχότερες συνοικίες τής ’Αθήνας. Οί
άρχικοί της κάτοικοι ήταν πρόσφυγες
πού ήρθαν άπό τή Μικρά ’Ασία ύστερα
άπό τήν καταστροφή τού 1922. Τά
πρώτα σπίτια ήταν πρόχειρες καλύβες
φτιαγμένες μέσα στό ρέμα τού «Ήριδανού». Τό χειμώνα οί καλύβες παρασέρ
νονταν άπό τά νερά τών βροχών καί
μόνο τό καλοκαίρι μπορούσαν νά τίς ξαναστήσουν. Μέ τίς πλημμύρες πολλοί
πρόσφυγες έχασαν τή ζωή τους. Αργό
τερα χτίστηκαν προσφυγικοί οικισμοί
καί σταδιακά δημιουργήθηκε ή συνοικία
τής Καισαριανής στούς πρόποδες τοϋ
'Υμηττού.
'Η Καισαριανή έγινε γνωστή καί γιά
τό Σκοπευτήριό της. Γιά τούς παλιούς,
όσους έζησαν δηλαδή τήν κατοχή, τό
Σκοπευτήριο είναι στενά συνδεδεμένο μέ
πικρές μά καί ήρωικές αναμνήσεις. Τό
Σκοπευτήριο είναι ό τόπος πού διάλεξαν
οί Ναζί γιά τίς έκτελέσεις τών Ελλήνων
αγωνιστών.

Έδώ θ’ άναφερθώ στό όμώνυμο δι
ήγημα «Σκοπευτήριο Καισαριανής», σελ.
J30, άπό τή συλλογή «Τό κοινόβιο». Τό
διήγημα αύτό, μπορεί νά πεϊ κανείς, άφιερώνεται στόν άγνωστο άγωνιστή πού
έδωσε τή ζωή του γιά κάποιο ιδανικό.
Είναι άκόμα μιά διαμαρτυρία γιατί σή
μερα τό Σκοπευτήριο Καισαριανής δε
θυμίζει τίποτε άπό όλα αύτά στόν άνύποπτο διαβάτη. Μιά προσπάθεια μετονομασίαςτού χώρου άπέτυχε. 'Η ύπαρξη
μιας συγκεκριμένης μαρτυρίας πού νά
σφραγίζει τή μνήμη έσβησε. Άπό τό
χρονικό τής εθνικής άντίστασης «Στ’ άρ
ματα στ’ άρματα» διαβάζουμε δτι στίς
21 τ’ ’Απρίλη τού 1944, Γερμανοί καί
τσολιάδες έπιτίθενται κατά τών άνατο-

λικών συνοικιών τής ’Αθήνας. Στις 22
τοϋ ’Απρίλη ή ’Αθήνα παρουσίαζε άπεργιακή όψη γιά τήν υπεράσπιση τής Καισαριανής καί τήν Πρωτομαγιά τοϋ 1944
οί Χιτλερικοί έκτελοϋν 200 κομμουνιστές
στό Σκοπευτήριο Καισαριανής. Τήν έπομένη ό δρόμος τοϋ Σκοπευτηρίου γέμισε
άπό λουλούδια καί ή άσφαλτος καί τά
ντουβάρια μέ συνθήματα: «Αυτός είναι
ΔΡΟΜΟΣ ΗΡΩΩΝ, τόν διαβήκαν οι λε
βέντες τοϋ έθνους. Χτές τόν διάβηκαν
200 παλληκάρια». ’Από τά γεγονότα
εκείνα σήμερα άπόμειναν μονάχα (άπό
τό διήγημα):
«...κρυφά σημάδια πού τό έμπειρο μάτι
ανακαλύπτει: Είναι τά πουλιά πού φεύ
γουν έντρομα άπ’ τό δασάκι, πετάγονται
κοπαδιαστά σά νά ξαφνιάζονται άπό
κάποιες μυστικές ριπές...»

।

Ό Μ. Χάκκας έξωτερικεύει τό παράπονό του μέ μιά ευαισθησία πού δέν
αφήνει καμιά λεπτομέρεια νά χαθεί...
’Ανάμεσα στά κιτρινιασμένα σκουπιδόχαρτα μπορεί νά κρύβεται τό τελευταίο
μήνυμα πού πρόλαβε νά πετάξει ό άγωνιστής, ενώ τόν μετέφεραν στόν τόπο έκτέλεσης. Στό άφήγημα ό συγγραφέας
γράφει υποθετικά ένα τέτοιο γράμμα καί
τό φαντάζεται νά βρίσκεται άκόμα έκεί
ανάμεσα στά σκουπίδια τοϋ Δήμου. Εί
ναι αλήθεια όμως δτι υπήρξαν πολλά τέ
τοια γράμματα, δπως π.χ. τό γράμμα τοϋ
Σπήλιου Άμπελογιάννη (άπό τό χρονικό
«Στ’ άρματα στ' άρματα»), λίγες στιγμές
πριν τήν εκτέλεση όταν τ’ αυτοκίνητα
τούς μετέφεραν στό Σκοπευτήριο οί
ήρωες βρήκαν τόν καιρό, λίγο χαρτί καί
ένα μολύβι καί τά λίγα λόγια.
«Έτσι πεθαίνουν οί άξιοι Έλληνες.
Πεθαίνω περήφανος. Ζήτω ή λευτεριά.
Διαβάτη Έλληνα, τό ρούχο τούτο νά τό
πάς στήν παρακάτω διεύθυνση. Είναι ή
στερνή επιθυμία ενός άνθρώπου πού πε
θαίνει γιά τή λευτεριά. Ζήτω ό ελληνικός
λαός...»
Επίσης τό σημείωμα τοϋ μικρού Άντρέα Λυκουρίνου, 14 χρονών, πού πρό
λαβε καί έγραψε:
« Μπαμπά, μέ πάνε στήν Καισαριανή
γιά εκτέλεση μαζί μέ άλλους 7 κρατούμε
νους. (’Ακολουθούν τά ονόματα τών
συντρόφων του). Σέ παρακαλώ πολύ, ει
δοποίησε τά σπίτια τους. Μή στεναχωρηθεϊτε. Πεθαίνω γιά τή λευτεριά τής
Πατρίδας. Άντρέας. (Τεύχος 37, «Θέ
ατρο» 1974. Τό γράμμα άποτελεϊ κομ
μάτι τής μουσικής σύνθεσης τού Λουίτζι
Νάνο «II Canto Sospeso»).
Άπό τό διήγημα:
«Κάποτε πρέπει νά φτάσουν τά μηνύ
ματα, έστω καί μέ καθυστέρηση τριάντα
καί σαράντα χρόνια, άς είναι παλιά καί
ξεχασμένα, οί παραλήπτες πεθαμένοι...»
Ανάμεσα στους νεκρούς υπήρξαν καί
άνθρωποι πού δέν «καλύπτονταν» άπό
ένα κόμμα πού θά μνημόνευε άργότερα
τό θάνατό τους. "Ανθρωποι πού Οδηγή
θηκαν στήν τάφρο στή θέση κάποιου άλ

λου ή άκόμα άπό ένα τραγικό λάθος.
'Απλοί όμως καί τίμιοι. 'Ο συγγραφέας
άναφέρει π.χ. τήν περίπτωση τών σαλτα
δόρων.
«Τώρα περπατάω μέσα στή μάντρα
πρός τήν τάφρο... Δέν έκανα μεγάλες
πράξεις στή ζωή μου, ιδέες καί τέτοια
δέν τά σκέφτηκα ποτέ, τουλάχιστον τίς
τελευταίες στιγμές μή βλάψω έστω τό
χορτάρι»...
’Ακολουθούν οί έπιτροπές, δέν έχει
σημασία ποιοι τίς άπαρτίζουν, πού άναλαμβάνουν τήν τυπική διαδικασία τών
τελετών. Μιλούν γιά «τούς τιμημένους
νεκρούς μας», καί οί φράσεις αύτές κα
τέληξαν νά γίνουν τόσο τυποποιημένες
άφαιρώντας κάθε αίσθηση χρόνου καί
χώρου. Μέσα άπ’ αύτές τίς διαδικασίες
όπου «καμιά ομιλία δέν πρόκειται νά
μεταβάλει τό πρόγραμμα, καμιά πρόταση
δέν πρόκειται νά εισακουστεί όσο σοφή
καί νά είναι...» σελ. 133, χάνεται κάθε
αυθόρμητη συμβολή. Ένα ή δυό στοι
χεία. Κάτι ίσως παραπάνω νά έβγαινε
στό φως... Τό Σκοπευτήριο Καισαριανής
ζεί στή μνήμη τών άνθρώπων πού έζησαν
τά γεγονότα. "Οταν χαθούν όμως καί οί
τελευταίοι αΰτόπτες μάρτυρες τί θ’ άπογίνει; Στό τέλος ό συγγραφέας συλλογί
ζεται μέ πίκρα τήν αυριανή Καισαριανή.
’Αναρωτιέται άν κάποτε θά σβήσουν έν-

Τό καφενείο σίγουρο· είχε ταμ
πέλα «Ή ουνάντησις» άλλά ήταν
γνωστό οάν τού Κιορπέ. Ήταν γέ
ρος πολύ, είχε χάσει κι 'ένα γιό προ
πολεμικά κάν στήν εξορία κάν φυματικός στή Σωτηρία. Ήταν δεμέ
νος μ1 αυτή τήν υπόθεση. Τά τρα
πεζάκια κατάμαυρα άπό τό κάψιμο
τών τσιγάρων, καί τή λέρα, οί
περισσότερες καρέκλες βουλιαγμέ
νες κι άλλες κουτσές μπαταρισμένες,
ψάθα.
Πίσω άκουμπούσε στά
ρέμα-γκρεμός, δεξιά ένας κηπάκος
φυτεμένος σφαίρες. Θυμάμαι πού
σκάλιζα καί τίς ξέθαβα, τίς ζύγιζα
στό χέρι καί μετά ξανά τίς παρά
χωνα στό ίδιο μέρος Από δώ ξεκί
νησε αυτό πού άργότερα ονομά
στηκε θρύλος τής Καισαριανής κι
Αντίσταση. Άπό δώ ξεκινούσαν
όταν γίνονταν ντού, μοίραζαν
μεταξύ τους τίς σφαίρες καί τρύπω
ναν στά στενά γιά τίς μάχες. Πάλι
εκεί έπιστρέφαν, κάναν άπολογισμό
καί καθόριζαν τά περίστροφα.
"Ενα άπογευματάκι είδα έξω άπό
τό καφενείο τού Κιορπέ νά κρατάει
τό λαβωμένο του μπράτσο τόν Μαραμπέτα - Κουπωνιώτης αυτός, τόν
έκτελέσανε έπειτα στήν Κέρκυρα. Οί
άλλοι νά τόν πάνε σέ κανένα γιατρό
κι αύτός έβριζε, δέν ήθελε, μόνο τό
ζουλούσε κι έβγαζε λίγο μαύρο αί
μα. «Θά σιάξει άπό μόνο του» έλεγε
καί δέν πήγε πουθενά. Σκληρό παλ-

τελώς άπό τή μνήμη τά ιστορικά γεγο
νότα πού συνδέθηκαν τόσο στενά μέ τό
όνομά της.
Στό διήγημα «'Η τοιχογραφία», σελ.
55 τής συλλογής «'Ο μπιντές καί άλλες
ιστορίες», δ συγγραφέας δίνει μιά εικόνα
τής Καισαριανής δπως τήν έζησε στά
μετακατοχικά χρόνια. Ή παλιά Καισαριανή μέ τούς άπλούς άνθρώπους, μέ
τούς γραφικούς γυρολόγους άρχισε σιγά
- σιγά νά δίνει τή θέση της στούς άσφαλτόδρομους καί στίς πολυκατοικίες. Τό
χρώμα τής συνοικίας έχει άλλάξει. Στή
μικρή γειτονιά μέ τίς αυλές όπου οί σχέ
σεις τών άνθρώπων ήταν πιό ζεστές κυ
ριάρχησε σταδιακά τό μπετόν επιβάλ
λοντας στή ζωή ένα νέο ρυθμό.
Πιό συγκεκριμένα, στή σελ. 57 τοϋ δι
ηγήματος άναφέρει:
«...καινούριες καταστάσεις έρχονται
καί καβατζάρουν τίς παλιές, τό ραδι
όφωνο, ή τηλεόραση, ό λογαριασμός τοϋ
ρεύματος καί τοϋ τηλεφώνου. Τά παρα
τσούκλια σιγά — σιγά λείπουν. Πολυκα
τοικίες φυτρώνουν στή λεωφόρο καί
άσφαλτοι ζώνουν τά σοκάκια.»
Παράλληλα μέ τόν έκμοντερνισμό,
διαφοροποιήθηκε καί ή σύνθεση τοϋ
πληθυσμού. Ένας μεγάλος άριθμός άπό
εργάτες, πήρε τό δρόμο τής μετανάστευ
σης. Στή θέση τους πήγαν καί έγκατα-

ληκάρι μέχρι τό τέλος κι όταν τόν
στήσανε μπροστά στό απόσπασμα
λένε πώς έβριζε άκόμα.
Άλλον πού θυμάμαι άπό τόν Κιορπέ είναι ό Κυριάκος ό Κεφάλας τόν λέγαν καί Κουράντη- ήταν ορ
μητικός καί κλάδευε όπως ό μπάκ
τού Παναθηναϊκού - μεταξικός δηλωσίας, μά μόλις δόθηκε ή εύκαιρία
πάλι αύτός τό βιολί του, οργανώ
θηκε, μπήκε πάλι στό κομμά μέ τή
μεγάλη καλάδα κι έφτασε μέχρι κοβίτης. Τότε περίπου φόρεσε κι ένα
ρεμπούμπλικο Γκαμπέλος. "Ετσι νο
μίζω τό πρωτόπε ή γριά-Χιώτισσα:
«αύτός ό Γκαμπέλος πήρε στό λαιμό
του τό παιδί μου- πές πές ώρες τόν
είχε στή γωνιά καί τόν πιπίλιζε». Θά
ήθελε φαίνεται ν’ άποτραβηχτεϊ καί
πού νά τόν αφήσει ό Κυριάκος. Ό
Κώστας έζησε τότε, κρύφτηκε μετά
τό Δεκέμβρη, μετά πήγε στό δεύτερο
άντάρτικο καί σκοτώθηκε. Ό Γκαμ
πέλος έπέζησε. Πήγε φυσικά εξορία
κι έκεί υπόγραψε γιά δεύτερη φορά.
"Επειτα μέ τά χρόνια τής νομιμότη
τας ξαναμπλέχτηκε, λιγάκι άργά καί
χωρίς μεγάλο πόστο είναι άλήθεια.
Μέ τό πραξικόπημα ύπόγραψε πά
λι. Τώρα δέν πιστεύω νά ξανανακατευτεϊ άν παρουσιαστεί ή εύκαιρία,
έχει χάσει καί τό ψώς του, μόλις
βλέπει, άν καί δέν ξέρεις καμιά φο
ρά, μπορεί νά ’χει κουράγιο άκόμα.
Μ.ΧΑΚΚΑΣ

25

στάθηκαν υπάλληλοι,
μικροέμποροι.
άστοί. "Ανθρωποι ουσιαστικά συντηρη
τικοί. πού δέν είχαν κανένα ιστορικό δε
σμό μέ τόν τόπο. Καθένας από αυτούς
έτρεφε τήν ελπίδα πώς θ’ άποκτούσέ
περισσότερη ευημερία καί πώς θά συμΓ
μετείχε στή γενική ανάπτυξη μέσα στήν
κοινωνική κατάσταση όπως σύτή δημιουργήθηκε μετά τόν εμφύλιο. Ήταν άν
θρωποι τής «κοινωνικής τάξης» καί όχι
τής «ανατροπής».
Γι’ αυτούς τούς νέους της κατοίκους,
τό ιστορικό παρελθόν τής περιοχής είναι
ένα ταμπού. Όπως είναι γνωστό, ή Καισαριανή στήν περίοδο τού εμφυλίου πο
λέμου ήταν μιά «κόκκινη » συνοικία καί
άργότερα. μέ τή λήξη του, μετά τό 1950.
όταν άρχισε ή έντονη-άντικομμουνιστική
προπαγάνδα, ή περιοχή θύμιζε δυσάρε
στες καταστάσεις καί είχε αποκτήσει,
ύποπτη φήμη. Ό Χάκκας, θυμάται άπό
τή μιά τήν παλιά Καισαριανή, άπό τήν
άλλη τή σημερινή πραγματικότητα καί
γράφει:
«Κάποτε Καισαριανή ήσουν ε'να άστέρι ■ ελαμψες γιά μιά στιγμή στό στερέ
ωμα καί χάθηκες γιά πάντα στό χάος τής
ιστορίας.
Τώρα γριά τσατσά, τρως σάμαλι καί
τουλούμπα, μασάς μπατιρόσπορους στό
θερινό σινεμά καί φτύνεις τά τσόφλια
στό σβέρκο ευυπόληπτων καταστημα
ταρχών, έμπορομανάβηόων, χασάπηδων,
πού θέλουν ν’ απαλλαγούν άπό τή
ντροπή σου», σελ. 59.
Προτού άναφερθώ στά διηγήματα πού
πραγματεύονται γεγονότα άπό τήν πολι
τική δραστηριότητα τοϋ συγγραφέα, θά
προσπαθήσω νά πώ δυό λόγια γιά τήν
ιστορία τής Τρίτης Διεθνούς (Κομιντέρν), πού έπαιξε σημαντικό ρόλο στή
διαμόρφωση τής οργανωτικής δομής καί
τής πολιτικής τού Κ.Κ.Ε. (Κομμουνιστι
κού Κόιιιιατο; Ελλάδα;).

Ή πολιτική τής Κομιντέρν περνάει,

άπό τή δημιουργία της τό 1919 μέχρι τή
διάλυσή της τό 1943, μιά σειρά άπό άλλαγές καί άνακατατάξεις πού έξωτερικά
δίνουν μιά χαώδη καί γεμάτη αντιφάσεις
έΐκόνα. Τό πέμπτο συνέδριο πού έγινε
τό1924 οδηγεί στή μπολσεβικοποίηση
τών κομμουνιστικών κομμάτων, πού ση
μαίνει έναν αύξημένο συγκεντρωτισμό
μέσα στά Κ.Κ. καί μεγαλύτερες εξουσίες
γιά τίς Κεντρικές Επιτροπές. ’Από τό
1928 ή Κομιντέρν άρχισε νά χρησιμοποι
είται στήν πραγματικότητα άπό τό Στάλιν σάν όργανο γιά τήν έξωτερική του
πολιτική. ’Αποτέλεσμα ήταν γιά τό
Κ.Κ.Ε. νά βάζει τήν ταχτική του μέσα
στά πλαίσια τής πολιτικής τού Στάλιν.
Τό Κ.Κ.Ε. διαμορφώθηκε τελικά σ’ ένα
γραφειοκρατικό μηχανισμό μέ δογματικό
ιδεολογικό περιεχόμενο.
Ό συγγραφέας, όπως άναφέρθηκε στό
βιογραφικό σημείωμα, έχοντας μιά μα
κρόχρονη έμπειρία στούς κόλπους τού
κόμματος, πήρε κριτική στάση άπέναντι
σέ θέματα πού άφορούν τό δογματισμό,
τήν προσωπολατρεία, τήν καθοδήγηση
κ.τ.λ. Ό Μ. Χάκκας σέ λογοτεχνική
μορφή κατήγγειλε πολλές λειτουργίες
σάν αυταρχικές. Πάνω σ’ αυτό θίγει τήν
καθημερινή ζωή τών στελεχών στό επί
πεδο πού αυτή άντανακλά καταπιεστικές
άρχές.
Στό διήγημα «Οί κουφοί» τής συλλο
γής «Ό τυφεκιοφόρος τού έχθρού», σελ.
127, ό Μ. Χάκκας άναφέρεται στό θέμα
τών στελεχών. ’Ανάλογα μέ τή θέση πού
κατέχουν καί τίς ευθύνες πού άναλαμβάνουν, τά στελέχη χωρίζονται σέ άνώτερα.
μεσαία καί κατώτερα. Τά κατώτερα δέ
χονται αποκλειστικά καθοδήγηση άπό τά
άνώτερα μέσω τών μεσαίων. Ό συγγρα
φέας έθιξε τήν άπομόνωση τών στελεχών
μεταξύ τους, πού ήταν άποτέλεσμα αυτής
τής σχέσης. Πολλές φορές δημιουργόταν
καί σύγχυση. Ή γραμμή πού ξεκινούσε

"Ενα όνειρο
Ξύπνησα κάποια στιγμή. ‘Εξω άκούγονταν μεγάλος
θόρυβος άπό χιλιάδες άρβύλες νά τσαλαβουτάνε στις
λάσπες. Ξεχώριζαν στριγγιά παραγγέλματα. Πετάχτηκα
έξω. Δέν μοϋ ’δώσε κανείς σημασία, μολονότι διέφερα
έγώ μέ τά σώβρακα καί όλοι εκείνοι, χιλιάδες, μέ πράσι
νες χλαίνες, χιλιάδες βαθυπράσινα αξύριστα πρόσωπα
σιωπηλά, κοιτώντας τίς λάσπες, σχημάτιζαν στίχους πυ
κνούς κατά μήκος αυτής τής καζάρμας, δυό φορές σάν
τό μπόι τους, χαμηλότερη ’ίσως, ένα μακρυνάρι πού
μπορεί νά ’ταν καί όρχις, άγελαδοτροφεϊο παλιό. Τώρα
έκαναν βήματα πλάγια πρός τή μεριά μου, οί πρώτοι
κόλλησαν κι όλας επάνω στόν τοίχο, έρχονταν καί οί άλ
λοι ζυγοί καί κόλλαγαν πάνω στούς άλλους. Κι άλλοι, κι
άλλοι πολλοί, όλοι ήρθαν καί πήξανε ό ένας πλάι στόν
άλλον, ό ένας ζυγός μέσα στόν άλλον μπλέκονταν κι έγι
ναν μιά άμορφη βαθυπράσινη μάζα. "Ενα στήριγμα πε
νήντα καί πάνω μέτρα βαθύ σ’ όλο τό μήκος τοϋ τοίχου.
«Θά τόν ξαναφέρουν στή θέση του», μού κάνει ό άξι-
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άπό τούς «πάνω» έφτανε τροποποιημένη
στούς «κάτω». Ή τραγική αυτή κατάσταση έχει τή ρίζα της στήν αυστηρή
ιεράρχηση, τό στενό καταμερισμό τών
εξουσιών καί τήν έλλειψη υπευθυνότη
τας.
Άπό τό διήγημα «Οί θέσεις», σελ. 113,
τής συλλογής «Ό μπιντές καί άλλες
ιστορίες». Ή σκηνή είναι άπό τά γρα
φεία τού κόμματος:
«Μιά γυναίκα άνοίγοντας τήν πόρτα
δειλά, ...«Ξέρετε», κάνει ή γυναίκα, «πη
γαινοέρχομαι ένα εξάμηνο. Κάποτε πρέ
πει νά συνδεθώ μέ τίς γυναίκες όρνιθοτρόφους. «’Ακριβώς οπού νάναι φτάνει
ή επικεφαλής τών όρνιθοτρόφων... (ό
υπάλληλος ... συμβουλεύεται ξανά τά
χαρτιά του) «Κάποια ‘Αρετή, Θεσσαλο
νίκης 89, Βύρωνας». «Μά αυτή είμαι
εγώ.» «Τότε ποιά είναι ή άλλη;» απο
ρούσε ό υπάλληλος. «Ή άλλη είμαι εγώ
πού θέλω τή σύνδεση μέ τήν επικεφαλής
τών όρνιθοτρόφων». «Τήν ’Αρετή Κά
ποια». «Έγώ είμαι ή Αρετή Κάποια, δέ
θά περίμενα ένα εξάμηνο γιά νά συν
δεθώ μέ τόν εαυτό μου...»
Τό διήγημα «ένα κορίτσι», τής συλλο
γής «Ό τυφεκιοφόρος τού έχθρού»,
άναφέρεται στό δράμα τών πολιτικών
κρατουμένων πού δέν μπορούν νά άποσαφηνίσουν τούς λόγους τής τραγωδίας
τους. "Ενα παιδί επιμένει νά πληροφορηθεϊ τούς λόγους τής φυλάκισης τού
θείου της καί άλλων γνωστών. Παίρνει
όμως μόνο αόριστες άπαντήσεις.
«Τών μεγάλων αυτών πού πίστεψε,
θαύμασε, καί τώρα γυρίζανε λείψανα μέ
τό «δέν ξέρω» στό στόμα, ένα καράβι
δέν ξέρω μέ τό βλέμμα καρφωμένο στον
σπιτιού τους τήν πόρτα, νά χωθούνε όσο
πιό γρήγορα μέσα, χωρίς νά κοιτάξουνε
δίπλα τους, μόνο κατευθείαν εμπρός, γιά
τά άλλα... «δέν ξέρω», «έγώ ασχολούμαι
μόνο μέ τή δουλειά μου, τό σπίτι μου»,
σελ. 145.
Μ

ωματικός σάν νά δικιολογιόταν, σάν νά άνέφερε.
Εκεί,τριάντα πόντους πιό κάτωάπ’τό έδαφος, θυμή
θηκα τότε είχε ένα σπάσιμο, μιά ραγισματιά πέρα πέρα,
κι έγερνε, έκανε μία γωνία στά έξω κι έφερνε τή στέγη
πολύ χαμηλά. Κράκ, ακούστηκε, κι ή στέγη άνέβαινε ένα
στρώμα άπό βάτα παχύ, οϊ βροχές τό ’χαν κάνει βαρύτε
ρο. ’Από κεί είχε κάτσει ό τοίχος, έτσι φαίνεται, κι είχε
γύρει, είχε σιάξει αύτό τό εξόγκωμα, αυτή τή γωνία πού
Ίσιωναν τώρα αϋτέςοΐ χιλιάδες φαντάροι βάζοντας πλά
τη, πιέζοντας όλοι μαζί.
Ήρθε ό κ. Τ. κι ένας άλλος, στελέχη.
«'Εσύ τί κοιτάς, μέ τά σώβρακα;»
«Κοιμόμουνα». Είπα.
Δέν μοϋ δώσε σημασία άλλο, μόνο διέταξε κι άλλη
συμπίεση.
« Μή στενοχωριέσαι», μου κάνει ό άλλος, «όλα θά σιάξουν».
«Γιά τό ντουβάρι», τού λέω, «ούτε μέ ύοιάζει», καί ξαναμπήκα μέσα νά συνεχίσω τόν ύπνο.
Μ.ΧΑΚΚΑΣ
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Μ. ΧΑΚΚΑΣ

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΕΡΜΗΓΚΙΑ
«”Ας μιλήσουμε δπευς νάναι επιτέλους»
Θ. Κευσταβάρας

Ήταν τά μαύρα μερμήγκια μέ σώμα καί κεφάλι μεγάλο,
λεπτή μέση καί κανονικές δαγκάνες νά μπορούν νά πιάνουν
ένα μικρό επτόρο ή ένα ψιχουλάκι. Βγαίναν άπό τίς τρύπες
καί πήγαιναν στίς δουλειές τους. "Οπου συναντιόντουσαν
πλησίαζαν τά κεφάλια τους, στέκονταν γιάίλέγο καί μετά
συνέχιζαν τήν πορεία τους.
Ήταν καί τά κόκκινα μερμήγκια μέ σώμα καί κεφάλι μικρό,
μέση χοντρή καί μικρές δαγκάνες, πολύ μικρότερες άπό τίς
δαγκάνες τών μαύρων μερμηγκιών, δυσανάλογα μικρές σέ
σχέση μέ τό μικρό χοντρομπαλά σώμα τους. "Ομως ανά
μεσα στά κόκκινα μερμήγκια υπήρχαν δύο - τρία μέ τερά
στιες δαγκάνες, μεγάλες όσο περίπου τό υπόλοιπο σώμα
τους κι αύτοί ήταν οί άρχηγοί γιατί δέν βγαίναν έξω άπό τίς
τρύπες νά κουβαλήσουν τροφές.
Κόκκινο μέ μαύρο μερμήγκι όταν συναντιόνταν προσπέρ
ναγαν χωρίς νά σταματήσουν καί τραβούσαν τό δρόμο
τους. "Αν τύχαινε πολλά μαύρα μερμήγκια ν’ άνταμώσουν
ένα κόκκινο τό άφηναν νά περάσει χωρίς νά τό βλάψουν.
"Αν όμως πολλά κόκκινα μερμήγκια συναπαντούσαν ξεμο
ναχιασμένο μαύρο μερμήγκι, μ’ όλο πού τά κόκκινα ήταν μι
κρόσωμα καί τό μαύρο τριπλάσιο σχεδόν σέ μέγεθος, όρμούσαν όλα μαζί επάνω του - δέκα-είκοσι μαζί - καί καταφθάνοντας ολοένα καί άλλα ειδοποιημένα άπό βιαστικούς
συνδέσμους, σκέπαζαν μέ τό πλήθος τους τό σώμα τού
μαύρου μερμηγκιού, τό καθήλωναν άναποδογυρίζοντάς το,
τέντωναν τά πόδια, κι άφού τό άκινητοποιούσαν, έβγαινε
στήν ώρα του άπό τήν τρύπα ένας κόκκινος άρχηγός μέ τίς
μεγάλες δαγκάνες καί καταγίνονταν μέ τό κόψιμο.
“Αρχιζε άπό τήν ντελικάτη μέση. Σέ λίγο τό μεγάλο μαύρο
μερμήγκι ήταν δυό κομμάτια., “Επειτα πατώντας τίς δαγκά
νες στό λαιμό έκοβε τό κεφάλι πού άντιστέκονταν σφαδά
ζοντας καί μετά μεθοδικά τεμάχιζε τό υπόλοιπο σώμα πού
τό φορτώνονταν κομμάτι - κομμάτι τά μικρά κόκκινα μερ
μήγκια καί τό τραβούσαν γιά τίς τρύπες τους.
Οι μερμηγκοφωλιές βρίσκονταν σέ μιά άπάγγεια καί άνήλιαγη γωνιά τού προαυλίου κι όπως ήταν στενά καί δέν
προσφέρονταν γιά βόλτα, οί κρατούμενοι δέν τήν προτι
μούσαν κι έμενε πάντα έρημη έτσι πού μπορούσε αύτός νά
κάθεται ώρες κατάμονος καί νά μελετάει τίς συνήθειες τών
μερμηγκιών καί τή φρικτή σφαγή πού όταν τέλειωνε κι οί
μικροί κόκκινοι βαστάγοι εξαφάνιζαν τό κομματιασμένο
σώμα στίς τρύπες τους δέν έμενε κανένα σημάδι πού νά φα
νερώνει τό μακέλεμα, ίχνος αίματος ή γοερές κραυγές στον
θάνατο εκείνης τής γωνιάς τής φυλακής. Κι έμενε σιωπηλός
μάρτυρας νά βλέπει καί νά ξαναβλέπει τή μακάβρια στιγμή
πού ό άρχηγός μέ τίς μεγάλες δαγκάνες ξεπρόβαλλε άπό
τήν τρύπα γιά τό πετσόκομμα.
Ψευτοφιλοσοφούσε καί κατέληγε σέ κάτι δικά του αυθαί
ρετα συμπεράσματα, παράξενα σύμβολα πού προεκτείνον
ταν σέ ανθρώπινες καταστάσεις.
Οί άρχηγοί τών κόκκινων μερμηγκιών είχαν άποκτήσει τίς
φοβερές δαγκάνες άπό τά μικρά κόκκινα μερμήγκια πού
παραχώρησαν τή δύναμή τους, μικραίνοντας τίς δικές τους
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δαγκάνες, αχρηστεύοντας άπό μόνα τους κάθε μέσο άμυνας
άφήνοντας ατούς άρχηγούς αύτό τό έργο πού έγινε μονα
δική τους άπασχόληση. Σιγά - σιγά τά μικρά κόκκινα μερ
μήγκια κατάντησαν θλιβεροί κομπάρσοι, αδύναμα μουνουχισμένα πλασματάκια χωρίς προσωπικότητα, έρμαια στίς
διαταγές τών μερμηγκιών μέ τίς μεγάλες δαγκάνες, πού τίς
χρησιμοποιούσαν άνεξέλεγκτα y/dt τό μακέλεμα.
Σιχαίνονταν τόν συρφετό τών κόκκινων μερμηγκιών καί
μισούσε μ’ όλη του τήν ψυχή τούς μακελάρηδες μέ τίς μεγά
λες δαγκάνες. Συναισθηματικά είχε ταχθεί μέ τό μέρος τών
μαύρων μερμηγκιών πού δέν έβλαπταν καί δέν άδικούσαν
τούς συμμέρμηγκές τους.
Αύτή ή συναισθηματική του στάση προέρχονταν κι άπό
τήν προσωπική του περίπτωση. Εδώ κι ένα μήνα ήταν
άπομονωμένος άπό τήν όμάδα συμβίωσής πολιτικών κρα
τουμένων. Μέ εντολή τής καθοδήγησης άπομονώθηκε σάν
ύποπτος καί ξένος πρός τίς αντιλήψεις τής ομάδας.
Άπό κόκκινο μερμηγκάκι πού ήτανε πρώτα μεταβλήθηκε
σέ μαύρο πού τό προσπέρναγαν χωρίς καμιά συζήτηση,
άδιαφορώντας τάχα γιά τήν ύπαρξή του. Ήξερε όμως πώς
οί μικρές τους κεραίες τόν κατασκόπευαν. Κάθε μέρα πού
πέρναγε άπομονωμένος σ’ αύτή τή γωνιά μέ τίς μερμηγκο
φωλιές, ξεμοναχιασμένος κι έρημος, ένιωθε όλο καί περισ
σότερο μαύρο μερμήγκι, περιμένοντας άπό στιγμή σέ στιγμή
τήν έφοδο τών κόκκινων μερμηγκιών πού θά τόν άκινητοποιούσαν καί θά τόν πετσόκοβαν.

Στήν άπλα τού προαυλίου βόλταραν οί συγκρατούμενοί
του δυό - δυό, τρεις - τρεις, συζητώντας χαμηλόφωνα καί
ρίχνοντας βλοσυρές ματιές πρός τή γωνιά. “Αλλοι πήγαιναν
νά πάρουν τό συσσίτιο, άλλοι κουβαλούσαν νερό κι άλλοι
κάναν τήν αγγαρεία τού στρατοπέδου. “Ολοι φόραγαν
συμπτωματικά κάτι κόκκινες φόρμες πού είχε μοιράσει ό
Ερυθρός Σταυρός σέ δέματα,κι όπως όλοι γυρόφερναν βια
στικά φάνταζαν σάν πελώρια μεγέθυνση τής μικρής γω
νιάς μέ τά μερμήγκια.
Ακόμα καί οί άρχηγοί τής ομάδας έλειπαν όπως συνέβαινε καί στή ζωή τών μερμηγκιών, συνεδριάζοντας στόν
πέμπτο θάλαμο, κι είχε τή σιγουριά πώς τήν κατάλληλη στι
γμή θά ξεμπούκερναν δίνοντας τό σύνθημα γιά τόχαμό του.
Γιά τούς καθοδηγητές πού συνεδρίαζαν στόν πέμπτο θά
λαμο, γιά τά μερμήγκια μέ τίς κοφτερές δαγκάνες, ύ άπομο
νωμένος ήταν κάτι πάρα πάνω άπό αντίπαλος. Ήταν ό
εσωτερικός εχθρός πού χώθηκε μέσα στήν ίδια τήν τρύπα
τους γιά νά δημιουργήσει σύγχιση καί καταστάσεις.
"Ετσι τό μαύρο μερμήγκι βρέθηκε σέ δυό φυλακές. Στή μιά
φυλακή μέ τούς ψηλούς πέτρινους τοίχους πούχαν στίς
ντόπιες τους σκοπιές χωροφυλάκων καί τήν εξούσιαζε ό τα
ξικός αντίπαλος, ό εχθρός, οί άλλοι, καί σέ μιά δεύτερη φυ
λακή, τή φυλακή τής φυλακής, πού τήν εξούσιαζαν οί κα
θοδηγητές, μιά φυλακή μέ άόρατους άδιαπέραστους τοί
χους πού τόν άπομόνωνε άπό τούς συγκρατούμενούς του,
τούς συναγωνιστές του, τούς δικούς του.
«Μόλις συναντιόνταν ό καθοδηγητής άρχιζε νά τού λέει
τίς ειδήσεις: «Στήν Κορέα οί δικοί μας, στή Μαλαισία οί
δικοί μας, στή Γαλλία οί δικοί μας». "Ολοι αύτοί ήταν δι
κοί τους. Κι αύτός ήταν δικός τους. “Ενα μερμηγκάκι στό
πόστο του πού πάσχιζε γιά τόν δικό τους σκοπό. Κι όλοι
μαζί πάνω στή γή πάσχιζαν γιά κάτι δικό τους κι ένιωθε
νά πολλαπλασιάζεται καί νά πληθαίνει. Δέν ήταν ένας
μέσα στίς μερμηγκιές τών άνθρώπων πού πάσχιζαν,
άλλά ή ίδια ή μερμηγκιά. Δέν ήταν ένας μέσα στά εκα
τομμύρια τής στρατιάς τών προλετάριων πού αγωνίζον
ταν άλλά ήταν ή ίδια ή στρατιά.
«Θά πάς νά βρεις τόν τάδε καί τόν τάδε, είναι δικοί
μας. Θά μιλήσεις στόν τάδε, είναι δικός μας». Δέν ήτανε
μόνος, είχε τούς δικούς του, όλοι ήταν δικοί του.»
“Οχι δέν ήταν δικός τους, δέν τόν θέλαν γιά δικό τους.
"Ητανε μόνος. Δέν είχε δικούς του. “Εμεινε μόνος, μόνος

κατάμονος σ’ αυτή τή γωνιά τού προαυλίου νά ταΐζει μερ
μήγκια, μαύρα μερμηγκάκια, οί μοναδικοί του φίλοι, κι αύ
τός ένα απομονωμένο μαύρο μερμήγκι πού φύσαγαν όλοι
οί άνεμοι επάνω του γιά νά χάσει τήν ισορροπία του, νά
κλονισθεί καί νά πέσει. Ζαλισμένος, μπερδεύοντας τά χρώ
ματα, μπερδεύοντας τίς ιδέες, χάνοντας τόν ρυθμό τής ζω
ής.
«Ό Σπύρος Λαμπίρης φορώντας κατακαλόκαιρο όλα τά
ρούχα του κι άπό πάνω τό λιγδιασμένο παλτό του, φορτω
μένος όλα τά υπάρχοντά του, σακούλια, παρασακούλια,
προχώρησε μέ άργό διατακτικό βήμα μέ τήν καραβάνα στό
χέρι γιά τό καζάνι χωρίς νά περιμένει σειρά.
Ό μάγειρας έχωσε τήν κουτάλα βιαστικά στό καζάνι μέ τό
ρύζι, τή σήκωσε ζέχειλη μά ό κρατούμενος δέν άπλωνε τήν
καραβάνα.
«‘Αντε, λοιπόν», φώναξε ό μάγειρας.
Ό Σπύρος έμενε ασάλευτος κοιτάζοντας μέ τό παγωμένο
ηλίθιο βλέμμα του μιά τό καζάνι καί μιά τήν κουτάλα. Ό
μάγειρας τότε θυμήθηκε. Θυμήθηκε τήν ιστορία τού Σπύρου
Λαμπίρη.
\
«'Έλα, είπε, πάρε μόνος σου» καί τοϋβαλε τήν κουτάλα
στό χέρι.
Ό Σπύρος βούτηξε τήν κουτάλα άκριβώς στό κέντρο τού
καζανιού, τή σήκωσε, άδειασε τό μισό ρύζι ξανά στό καζάνι
κι έβαλε τό υπόλοιπο στήν καραβάνα του.
"Οτι τόν είχαν φέρει άπ’ τό ψυχιατρείο. Τρελλάθηκε όταν
πριν άπό χρόνια τόν τράβηξαν οϊ συναγωνιστές του μιά αυ
στηρή απομόνωση. Φοβόταν ότι οί σύντροφοί του θά ρίχναν στό φαί του φαρμάκι».
Δέν ήταν εύκολο νά δεις άπό τή μιά μέρα στήν άλλη τούς
φίλους γιά εχθρούς. Δέν ήταν εύκολο ν’ άνοίξεις μέσα·σου
στά γρήγορα ένα δεύτερο μέτωπο. Πώς νά μεταστρέφεις
τόσο ξαφνικά τά ουναισθήματά σου;
Συνέβησαν όλα τόσο ξαφνικά. Ή εσωτερική φυλακή του
ήρθε απρόοπτα. Δέν πρόλαβε κάν νά τό καταλάβει. Γιά τή
φυλακή τού ταξικού άντιπάλου δέν νοιάζονταν διόλου. Άπό
τήν πρώτη στιγμή πού τόν πιάσανε άτσάλωσε τίς κεραίες
του, προπαρασκεύασε τόν έαυτό του ότι θά ζήσει μερικά
χρονάκια μέσα σ’ αυτό τό σκοτεινό τούνελ κι ότι οπωσδή
ποτε κάποτε θάβγαινε στό φώς. Ή απομόνωση όμως τού
ήρθε αναπάντεχα. 'Εκεί πού περπατούσε στό προαύλιο
ένιωσε τούς άλλους ν’ άπομακρύνονται, νά ξεμακραίνουν οί
φίλοι κι αμέσως κατάλαβε πώς αύτή ήταν ή πραγματική
φυλακή. Τού φαίνονταν πιά άκατόρθωτο νά σπάσει τόν
κλοιό τής σιωπής πού κατασκεύασαν γύρω του, αδύνατο νά
ξεφύγει τήν παγωνιά πού φύσαγαν μέσα του.
Οί δαγκάνες άνοιγαν καί τόν τριγύριζαν. Σέ λίγο καιρό θά
τόν πέθαιναν. Φαγάνες θά σκάβανε μέσα του καί θά τόν
άδειαζαν άπό τό σθένος του, θά τού κατακομμάτιαζαν τίς
ιδέες, θά τού θόλωναν τίς σκέψεις μή μπορώντας νά ξεχω
ρίσει τό σωστό άπό τό λάθος, τό λογικό άπό τό παράλογο.
Αόρατο σαράκι θά τόν έτρωγε μέσα του καί τήν κρίσιμη
στιγμή δέν θά ύπήρχε παρά μόνο τό περίβλημά του καί θά
κατέρρεε.
“Επρεπε νά οργανώσει τήν άντίσταση κατά τής κατάρρευ
σης. Καί πρώτ’ άπ’ όλα νά πετάξει άπό μέσα του άχρηστες
ιδέες καί σκοπιμότητες. "Επρεπε νά κόψει άδίστακτα καί νά
πετάξει μακριά ένα μεγάλο κομμάτι τού εαυτού του, όλα τά
σάπια του μέλη, τίς κατασκευασμένες άντιλήψεις, όλη τήν
υποτακτική σοφία πού άπέχτησε σάν κόκκινο μερμήγκι.
“Επρεπε νά κρίνει άναδρομικά όλα του τά βιώματα άναβεωρώντας τή στάση του σέ μιά σειρά περιπτώσεις.
«Ό καθοδηγητής φάνηκε μακριά νάρχεται άπό τήν
άλλη άκρη τού δρόμου. "Οσο ν’ άνταμώσει τόν καθοδη
γητή καί νά στρίψουν μαζί στήν πρώτη πάροδο σκέφτον
ταν τό συνεργείο πού θά πέταγε τίς προκηρύξεις τό βρά
δυ. Ό Γιώργος θά έλειπε. Ό πατέρας του δέν ήταν βρα
δινός αύτή τήν εβδομάδα καί δέν θά μπορούσε νά μείνει

Ό Μάριος Χάκκας στις φυλακές τής
Αίγινας, τό 1956. Έκεΐ εγραψε <χΤά
κόκκινα μερμήγκια».

έξω άπό τό σπίτι άργά. Μέ τούς άλλους δύο ή δουλειά
γίνονταν καί δέ γίνονταν. Πολλοί οί χαφιέδες στά σοκά
κια. Κι ήταν όμορφο νά γλιστράς μέσα στό σκοτάδι καί νά
σκορπάς εκείνα τά χαρτάκια, μικρά άστεράκια πού πέ
σανε άπό τόν ούρανό καί στόλισαν τόν δρόμο μ' ελπίδες.
Ήταν όμορφο νά χτυπάει ή καρδιά δυνατά μέσα σ’
εκείνο τό τοπίο τού τρόμου, άτολμες ήλιαχτίδες παρηγο
ριάς πάνω άπό πεδίο φριχτής μάχης.
«Τί νέα; Όμαδάρα ό Παναθηναϊκός, έσκισε χθές», είπε
φωναχτά ό καθοδηγητής. “Επειτα μέσα στά δόντια του:
«Δέν πιστεύω νά κουβαλάς κανένα τσιμπούρι μαζί σου;»
«‘Οχι είμαι καθαρός».

«Λοιπόν θά περπατήσουμε λίγο γιατί έχω κι άλλη συν
άντηση. Θά σού πώ στά γρήγορα τίς ειδήσεις. "Οπως θά
διάβασες καί στόν άστικό τύπο τό κόμμα διέγραψε τόν
Καραγιώργη».
«Δέν συζητάμε καλύτερα γιά τή βραδινή δουλειά; Ό
Γιώργος δέν μπορεί νά έρθει».
«Πρώτα πρέπει νά μού πεϊς τή γνώμη σου γιά τή δια
γραφή».
«Τί γνώμη νά σού πώ; Δέν ξέρω ποιες είναι οί άπόψεις
του. Έξ άλλου δέν πολυσκοτίζομαι γι’ αύτές τίς εσωτερι
κές φαγωμάρες. Εκείνο πού προέχει νομίζω είναι ή δρά
ση».
«“Οχι, πρέπει νά πάρεις συγκεκριμένη θέση καί νά τόν
καταδικάσεις. Τό κόμμα τόν καταδικάζει κι εσύ σάν μέλος
τού κόμματος πρέπει νά τοποθετηθείς».
«Μά δέν ξέρω καλά καλά τί υποστηρίζει ό άνθρωπος».
«’Αρκετά, τό συνεργείο δέν θά βγεί τό βράδυ. Οί προ
κηρύξεις θά καταστραφούν. Γιά ένα μήνα καί μέχρι τήν
προσεχή μας συνάντηση δέν θά δράσει ή ομάδα. Είναι
μιά μικρή τιμωρία γιά τούς δισταγμούς σου πού δέν πιστεύεις τυφλά στό κόμμα. Μέχρι τότε έχεις άρκετό καιρό
νά μελετήσεις καί νάρθεις μέ συγκεκριμένες άπόψεις γιά
τή διαγραφή».
Πέρασε έναν άνούσιο μήνα άγρυπνώντας στό κρεβάτι
του ν’ άφουγκράζεται τό παράνομο βήμα τής νύχτας.
Στή συνάντηση συμφώνησε, άρκεί νά έπέστρεφε στή
δράση, άν κι ή πλατφόρμα τού Καραγιώργη άπηχούσε
καί δικές του άσχημάτιοτες άντιλήψεις γιά τό κίνημα».
“Επρεπε άπό τότε νά έπιμείνει στήν άρνησή του, νά πει
ανοιχτά τίς σκέψεις του. Τό δικό του «συμφωνώ» καί τά χι
λιάδες «συμφωνώ» τών άλλων ήταν πού άσπριζαν καί νομι
μοποιούσαν τίς άδικες αποφάσεις. Κάκιζε τώρα τόν έαυτό
του πού δέχτηκε νά άπαλλοτριώσει τή σκέψη του, ν' άτονίσει τήν κρίση του, ν’ άφεθεϊ νά τόν οδηγούν μικρόψυχοι καί
ανόητοι άνθρωποι.
Στή φυλακή αύτός ό πειθαναγκασμός καί ή μισαλλοδοξία
είχε πάρει διαστάσεις διαστροφής. Περιορισμένοι κι άνήμποροι νά βλάψουν τόν εχθρό έστρεφαν τήν εξουσία τους

έκεϊ πού είχε πέραση. Ασκούσαν τήν εξουσία τους αρχίζον
τας άπό ιδεολογικά ζητήματα πού τά ερμήνευαν όπως οί
κάθοδηγητές ήθελαν καί τέλειωναν σέ λεπτομερειακές κα
τευθύνσεις στά μικροζητήματα τής καθημερινής φυλακίστικης ζωής μέχρι πώς πρέπει νά κατουράει κανένας στή ζωή
του.
Αυτή ή εσωτερική εξουσία είχε γιά στηρίγματά της τό
φόβο καί τή φιλοδοξία. Τό κάθε μικρό κόκκινο μερμήγκι είχε
τόν άδιόρατο φόβο τής άπομόνωσης, μή βρεθεί στή μοίρα
τοϋ μαύρου μερμηγκιού, κι άκόμη φλέγονταν άπό τήν
κρυφή φιλοδοξία νά ξεφύγει άπό τό άνώνυμο πλήθος, νά
γίνει στέλεχος καί καθοδηγητής άποκτώντας δαγκάνες.
Αύτά τά ισχυρά στηρίγματα τής έσωτερικής εξουσίας ντυ
μένα μέ τόν έξωραίσμένο μανδύα τής κομματικότητας
ώθοϋσαν τά κόκκινα μερμ.ηγκάκια νά πειθαρχούν άκόμα καί
στά πιό παράλογα πράγματα. Άρκούσε ή πιό άπίθανη
άποψη νά εκπορεύεται άπό τήν καθοδήγηση γιά νά είναι
σωστή, άφού οί καθοδηγητές ήταν ή προσωποποίηση τού
κόμματος καί τής κομματικότητας...

«Ή φυλακή έκλεινε κι ό Νικόλας στέκονταν άκόμα μα
κριά άπό τόν θάλαμο κοντά στό κιγκλίδωμα.
«“Ελα, ό Νικόλας», έμπηξε μιά φωνή ό κράχτης, άλλά ό
Νικόλας δέν έλεγε νά προχωρήσει καί νάμπει στόν θάλα
μο.
Ήταν ένας άντρακλας μέ θερίες πλάτες καί γερό πα
λαιστικό σβέρκο πού λές καί τόν άνάγκαζε νά κοιτάζει
πάντα κάτω. “Οταν σήκωνε σπάνια τά μάτια του, στό
βλέμμα του πλανιόταν ένας άδιόρατος τρόμος τρεμοπαί
ζοντας άπαυστα. Κείνο τό δειλινό ό τρόμος είχε μεταδο
θεί στά χείλη του καί στό καρύδι του πού άνεβοκατέβαινε
άσθματικά.
«“Ελα, ό Νικόλας», ξαναφώναξε δυνατότερα ό κράX”K·
«Δέν έρχομαι», φώναξε ό Νικόλας άπό τήν πόρτα τού
κιγκλιδώματος μέ χαμηλωμένο τό κεφάλι. «Άφού δέν μέ
θέλετε θά πώ στή διεύθυνση νά μείνω στό πειθαρχείο».
«Έλα βρέ θεοπάλαβε», τού φώναξε κάποιος άπό τό
παράθυρο τού θαλάμου. «Ποιος είπε ότι δέν σέ θέλει
στήν άκτίνα;».
«Ξέρω έγώ. Καταλαβαίνω έγώ», άνταπάντησε ούρλιάζοντας καί πιάεττηκε μέ χέρια καί μέ πόδια άπό τό κιγκλί
δωμα.
Σέ λίγο τέσσαρες φύλακες τόν φέρναν σηκωτό μέ σκι
σμένο πουκάμισο, σπασμένα πέδιλα, γδαρμένο, καί τόν
πέταγαν μέσα στό θάλαμο.
Ή άλήθεια ήταν ότι δέν έτρεχε τίποτα. 'Υποψιάστηκε
μόνο, φοβήθηκε ότι μπορεί νά βρισκόταν σέ απομόνωση.
“Ενας καθοδηγητής πού δέν τόν χαιρέτησε στή βόλτα,
κάνα - δυό μεσαία στελεχάκια πού δέν τού μίλησαν τυ
χαία εκείνη τή μέρα, τοϋ έβαλαν τήν υποψία ότι δέν τόν
έμπιστευόντουσαν πιά. Ήταν όμως όλα τυχαία. Ό φό
βος πού είχε μέσα του ότι μπορεί άπό τή μιά στήν άλλη
στιγμή νά βρεθεί στή θέση τού μαύρου μερμηγκιού, πα
νικοβάλλοντας, τόν έκανε νά παρερμηνεύει τυχαία καί
άσήμαντα περιστατικά...»

“Επρεπε νά άπαλλαγεϊ άπ’ αύτό τό φορείο τής κομματικό
τητας, ν’ άποτοξινωθεί άπ’ όλες τίς νοσηρές, παράλογες
σκέψεις πού καλλιεργούσαν μέσα του τόν φόβο. “Επρεπε νά
έπιστρέψει στή λογική, στήν τετράγωνη λογική, καί άρχισε
μιά επίμονη άσκηση ξεκινώντας άπό τίς πιό άπλές έννοιες
καί φθάνοντας μέχρι τίς πιό σύνθετες. «Πόσο κάνουν ένα κι
ένα;» ρώτησε τόν εαυτό του, σιγουρεύτηκε γιά τό άποτέλεομα καί προχώρησε. Γ/’ αύτόν πιά ήταν βέβαιο ότι γιά τούς
άλλους πού χρησιμοποιούσαν τήν κομματική λογική μπο
ρούσε νά μήν κάνει δύο, όπως δέν έκανε δύο γιά μιά σειρά
ζητήματα πού ή πρακτική άπόδειχνε δύο κι ή κομματικότητα
άλλο άποτέλεσμα.
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Μά κι ή λογική, ή τετράγωνη κοινή λογική δέν άρκούσε.
Χρειάζονταν νάχει εφεδρεία πάντα τό πείσμα του, τήν ύπομονή του σέ μιά πρώτη ζήτηση. Πείσμα καί υπομονή ήταν
άπαραίτητα γιά νά ύπάρξει μέσα στό κίνημα μέ τίς δικές του
άντιλήψεις, νά μή δικαιωθούν οί παράλογοι, γιά νά μπορέ
σει κάποτε νά μιλήσει άπό μιά θέση πού δέν θά μπορούσαν
νά τόν διαβάλουν...
Είχε άκούσει μιά ιστορία γιά κάποιον πού τόν άπομόνωσαν στήν Άκροναυπλία. Αύτός δέν κρατούσε τή
γλώσσα του καί εξακολουθούσε νά κακολογεί άνοιχτά τά
στελέχη. Τότε ήταν πού τόν διώξανε μέσα άπό τό θάλαμο
κι αυτός πήγε καί κοιμόνταν δίπλα στά άποχωρητήρια.
Ό σκύλος δέν έλεγε νά καμφεί, νά πάρει τό τσαμασίρι
του καί νά φύγει άπ’ τούς πολιτικούς κρατουμένους. Οί
συγκρατούμενοί του περνώντας τή νύχτα γιά κατούρημα
χτυπούσαν στό τσιμέντο τά τσόκαρα καί τόν κρατούσανε
ξάγρυπνο. Κάποιο υποψήφιο στελεχάκι τόν τσίμπαγε μέ
καρφίτσα
διαολοστέλνοντάς τον καί βρίζοντας νά
ξεκουμπιστεί άπό τήν άκτίνα. Ό άπομονωμένος τό βιολί
του. Δέν τό κούναγε ρούπι. Ύπέμενε καί περίμενε μήνες.
Ύπέμενε τή μοναξιά καί τήν έχθρα. Ύπέμενε καί περίμενε
μήνες...

Ή μοναξιά στήν άρχή τού φάνηκε άσήκωτη, μά όσο
άνοιγε δρόμο ξεκαθαρίζοντας τίς άντιλήψεις του. φουντώ
νοντας τό πείσμα του ένιωθε μιά ξεχωριστή περηφάνεια
πού άντιστέκονταν. Ήταν κι αύτό τό πείσμα κι αότή ή ύπομονή ένας άγώνας, μιά πάλη πού άναπτύσσονταν παράλ
ληλα μέ τήν ταξική πάλη γιά τό ξερίζωμα κάθε ήλιθιότητας
καί άνοησίας μέσα στό κίνημα, συνταυτίζοντας άνθρωπιστικό περιεχόμενο καί ιδεολογία μέσα στό κόμμα.
“Επρεπε νά παραμείνει πιασμένος άπό τό κιγκλίδωμα τής
άκτίνας, όχι άπό τόν Νικόλα, γιά νά μήν τόν βάλουν μέσα
στήν τρύπα τών κόκκινων μερμηγκιών, άλλά σάν τόν πολι
τικό κρατούμενο τής Άκροναυπλίας πού κοιμόνταν δίπλα
στ’ άποχωρητήρια καί δέν ξεκουμπιζόνταν ύπομένοντας τίς
φτυσιές, τήν ξαγρύπνια καί τό τσίμπημα μέ τήν καρφίτσα,
ύπομένοντας γιά νά μήν τόν πετάξουν έξω άπό τήν τρύπα,
γιά νά υπάρξουν μαύρα μερμήγκια τήν ώρα τής κρίσεως νά
δείξουν τό ματωμένο τους σώμα άπό τίς καρφίτσες, νά δεί
ξουν τά κοψίματα άπό τίς μεγάλες δαγκάνες, νά βγάλουν
έξω στό φώς τά λιανισμένα τους σπλάχνα καί νά φωνάζουν
«εϊσαστε μακελάρηδες. Εϊσαστε άνθρωπάκια. Εϊσαστε άνόητοι».

Γιατί άργά ή γρήγορα τά μαύρα μερμήγκια θά πλήθαιναν
σπάζοντας τό φράγμα τής άπομόνωσης καί θά στέκονταν
νά πολεμήσουν όπου κι άν βρίσκονταν. "Επρεπε πρώτ1 άπ'
όλα νά παραμείνουν μέσα στό κίνημα κι όταν θά όρμούσαν
νά τούς διώξουν νά φώναζαν, νά πιάνονταν άπό τά πόδια
τών κρεβατιών, άπό τίς σιδερένιες άμπάρες, άπό τίς πόρτες,
άπό τά σίδερα τού κιγκλιδώματος καί μέ χέρια καί μέ δόντια,
μέ τό πείσμα Κυναίγειρου νά άρνιόνταν τόν ενταφιασμό
τους γιατί θάρχονταν ή ώρα πού ό παραλογισμός θά ύποχωρούσε μπροστά στή λογική κι ή αυθαιρεσία πού ντύνον
ταν τόν μανδύα τής κομματικότητας θά ξεσκεπάζονταν. Τότε
θάταν ή σειρά τής άλήθειας καί τής Δικαιοσύνης. Θάρχον
ταν κάποτε μέρα πού ξαφνικός σεισμός θά ξαστέρωνε τά
μυαλά τών άνθρώπων, γκρεμίζοντας τά μερμήγκια μέ τίς
μεγάλες δαγκάνες άπό τόν θρόνο τους, συνθλίβοντας έτοι
μες ιδέες καί είδωλα, προχωρώντας μέ ορμή στόν ήλιο τής
Δημοκρατίας.

Τό σύντομο
πέρασμα τού
πεζογράφου
Μάριου Χάκκα
Τού Ήλία X- Χιλκήτη
Ζΐεν γνώρισα τό Μάριο Χάκκα, ’Ένα άπόγευμα, άρχές
καλοκαιριού τού 1972, μοϋ τηλεφώνησε άπό τό νοσοκομείο τού
Πειραιά, όπου νοσηλευόταν. Τού είχα στείλει ένα βιβλίο, καί
τού άρεσαν εκείνες οί ιστορίες τής Κατοχής καί τής επαρχίας.
Κανονίσαμε, μόλις συνελθεί λίγο, νά ανεβούμε άπογευματάκι
στον Καρέα, κατά προτίμηση φθινόπωρο μετά άπό βροχή.
Είπα καί πώς θά πήγαινα νά τόν όώ. Δέν πήγα, ένιωθα
αμήχανος κι όλο τό άνέβαλλα.
Ενα πρωί πήρα τήν άπόφαση: ετοιμάστηκα, καί
τηλεφώνησα στό νοσοκομείο νά όώ πώς είναι. Μεσολάβησε
κάποιο κενό καί τελικά άνάγγειλαν πώς είχε πεθάνει πρίν λίγες
ώρες, τά ξημερώματα. ’Όμορφο καλοκαίρι, όέν ξαναεϊόε.
Είχε μιά σύντομη, καί κυρίως σίγουρη, εξέλιξη στά γραφτά
του. ’Άν στόν «Τυφεκιοφόρο τοϋ ’Εχθρού» (1966) οί ιστορίες
όέν είναι παρά μνήμες άπό τούς κύκλους τής ζωής του, στόν
«Μπιντέ» (1970) υπάρχει πλέον μιά στάση ζωής, ένας χώρος
ευρύς μέ άρτια έκφραση καί κεκαθαρμένη (γλωσσικά καί
τεχνικά) φράση. Πιό σαφής είναι ή διαφορά στά τρία
διηγήματα, πού πρωτοόημοσιεύτηκαν στά «Νέα Κείμενα 2».
Στό «Κοινόβιο» (1972), ή γνώση τού επικειμένου τέλους
διαφοροποιεί καί πάλι τό γράψιμο τού Μάριου Χάκκα.
Στόν «Τυφεκιοφόρο τού Εχθρόν» οί επιδράσεις τού
Σκαρίμπα προβάλλονται, σχεδόν μέ υπερηφάνεια, άπό τόν

Χάκκα. Ή δομή τής φράσης, τά πάμπολλα ηχητικά παιχνίδια,
οί ερωτηματικές εκφράσεις, οί ηθελημένα κοινές καί αβρές
λέξεις («ώστε ήτανε ξένη; Άπό κάποια μακρινή χώρα τού
κόσμου τουρίστριΐχ;»)! διατηρούνται καί σέ μεταγενέστερα
κείμενα.
■
Ό στρατός, ή γειτονιά, ή φυλακή, ή Καισαριανή, ό Καρέας,
ό "Αη Γιώργης δ Κουτάλάς είναι, περίπου, ό χώρος πού
στήνεται γιά νά εέπώθόϋν τά άλλα, εκείνα πού τόν βασάνιζαν:
ή αμφισβήτηση τής κομματικής ορθοδοξίας, τά μαζικά όνειρα
πού χάθηκαν, οί σύντροφοι πού εξανδραποδίστηκαν ή
πέθαναν, δ προσωπικός του άγώνας πού προδόθηκε άπό
επιγόνους.
Σχηματοποιώντας, κάπως, τά πράγματα μπορούμε νά
καθορίσουμε τρεις, βασικά, γωνίες άπό όπου ό Μάριος
Χάκκας βλέπει τόν κόσμο: μέσω τής ηλικίας, τής ήττας καί τής
άρρώστιας. Ό καμβάς πλέκεται, κυρίως, άνάμεσα στά δύο
πρώτα στοιχεία. Μόνο στό «Κοινόβιο» ή άρρώστια παίρνει
χαρακτήρα καθοριστικό. Έξ άλλου, μέσα στόν κύκλο τών
θεμάτων του, επανέρχονται συχνότατα οί άναφορές γιά τούς
παλιούς του γείτονες, τούς συντρόφους καί τούς φίλους.
Είναι οί φίλοι πίού χάθηκαν, οί φίλοι πού φίλεψα. Πολλές
φορές αύτός δ πυρήνας (οί φίλοι) συνδέει τά γραψίματα
άνόμοιων ή καί άσχετων άνθρώπων. Σκέφτομαι τό Σκαρίμπα,
τόν Καββαόία τής «Βάρδιας», τόν Καχτίτση, τό Χάκκα, τόν
Άναγνιύστάκη, τό Σινόπουλο. Μπορούν νά γραφούν ένα σωρό
πράγματα πάνω σ' αύτό — άπό τήν άγχοτική καί έσωστρεφΐ]
στάση τοϋ Καχτίτση, τή σχεδόν δμοφυλοφιλική τοϋ Σκαρίμπα,
ίσαμε τήν ερωτική τού Καββαόία (πού μιλάει μέ πάθος καί
νοσταλγία γιά φιλίες άνάμεσα άντρα - γυναίκα. Ό έρωτας
είναι ή προϋπόθεση καί θεωρεί τή φιλία κατάληξη). Ό Χάκκας
ταυτίζει συνήθως τούς φίλους μέ τούς συντρόφους, καί μέ τό
«Κοινόβιο» (πού όέν είναι παρά άφιέρωμα μνήμης καί
ευχολόγιο) ουσιαστικά τούς άποχαιρετά. Τήν 'ίδια μέ τό
«Κοινόβιο» χρονιά κυκλοφορεί, καθώς είναι γνωστό, κι δ
«Νεκρόόειπνος» τού Τάκη Σινόπουλου, τό ωραιότερο, ίσως,
ποίημα γιά τούς χαμένους συντρόφους.
Λίγο πρίν πεθάνει, ό Μάριος Χάκκας πρόφτασε καί
κατάθεσε τόν ταπεινό όβολό του: ασχολούμαι τίμια μ' αύτή τήν
υπόθεση περιγράφοντας τό βίο αγίων φίλων μου πού ήτανε
πέτρες καί γίναν σφουγγάρια.
_

Μιά
πρώιμη
καί μιά
όψιμη
κατάθεση
γιά τό
Μάριο
Χάκκα
■

Τού Άλέξη Ζήρα------------

«Συνεχώς βρισκόμαστε άκόμα στήν αρχή
ένιϋ έν τώ μεταξύ πήξουμε μέσα μας πεθα
μένους»
Θωμάς Γκόρπας: «Πανόραμα», σελ. 4.
Τό Χάκκα τόν γνώρισα στά τέλη τοϋ
'66. Μόλις τότε είχε τυπώσει τήν πρώτη
συλλογή διηγημάτων του «Ό τυφεκι
οφόρος τοϋ εχθρού» καί άπ’ δ,τι θυμά
μαι ήταν σχεδόν άγνωστος γιά τά λογο
τεχνικά μας πράγματα. Είχαμε συναντη
θεί σ' ένα ταβερνάκι τής Καισαριανής έγώ υπηρετούσα άκόμα τή στρατιωτική
μου θητεία - μέσα άπό μιά παρέα κοινών
μας φίλων. Γιά τήν άρρώστια του δέν
ήξερα τίποτα, άλλωστε τό έμαθα πολύ
άργότερα. Ούτε καί υπήρξε συνέχεια
εκείνης τής πρώτης συνάντησης. Τό θά
νατό του τόν πληροφορήθηκα όντας στή
Θεσσαλονίκη, δπου προσπάθησα νά θυ
μηθώ, καταγράφοντάς τις, όσες εντυπώ
σεις μού είχαν δημιουργηθεΐ άπό τή
γνωριμία μέ τό συγγραφέα. “Ας μετα
φέρω εδώ τά έλάχιστα πράγματα πού
κατάφερα νά διασώσω:
«(...)Στήν παρέα έκεϊνο τό βράδυ ήταν
καί ό Μάριος Χάκκας. Τά διηγήματα
πού είχε μόλις κυκλοφορήσει δέν
μπορώ νά πώ ότι ήταν κάτι τό ιδιαί
τερο. Τοϋ τό είπα. Κουβεντιάσαμε —
τί άλλο; — γιά τήν πολιτική κατάστα
ση, πού όλο καί περισσότερο δείχνει
σημάδια αποσύνθεσης τόν τελευταίο
καιρό. 'Όλοι, λίγο πολύ, διατηρούμε
παρ’ δλ' αύτά κάποιες ελπίδες γιά τήν
τελική έκβαση τής κρίσης πού έχει
αρχίσει άπό τήν περασμένη χρονιά,
άλλά φαίνεται πολύ βαθύτερη. Ό
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Χάκκας έδειξε συγκρατημένος καί
μάλιστα σ' άρκετά σημεία τής συζή
τησης ήταν ιδιαίτερα δηκτικός γιά
τήν πολιτική εκτίμηση τής ’Αριστε
ρός, πού δέν έχει άντιληφθεΐ τήν
πραγματικότητα. Πίσω, όμως, άπό τό
σαρκασμό του καί τήν άπογοήτευση
θά πρέπει νά κρύβεται αρκετή πίκρα
(...) Βλέπω δτι διακατέχεται άπό μιά
ουμανιστική διάθεση. Τόν ενδιαφέρει
πρώτ’ άπ’ δλα ό καθημερινός άνθρω
πος. Μπορεί, ωστόσο, νά στηρίξει
έτσι τά υπολείμματα τής ήδη κλονι
σμένης ιδεολογικής του πίστης;»
Ένδεκα χρόνια μετά άπό κείνη τήν
πρώτη
συνάντηση
λίγα
πράγματα
αναιρώ άπό τίς τότε σκέψεις μου. Νο
μίζω δτι ό θάνατος τού Χάκκα, πού συν
έβη στό μεταξύ, μπορεί νά ήταν όδυνηρός, γιά όσους τόν γνώρισαν, άλλά άπό
μιάν άλλη άποψη θετικός γιά αύτό κα
θαυτό τό έργο τού συγγραφέα. Καί λέ
γοντας κάτι τέτοιο προσπαθώ ν’ άπομονώσω πιθανές συναισθηματικές έρμηνεϊες πού θά μέ πήγαιναν σ’ άλλο δρόμο
καί ν' άντικρίσω τό Μάριο Χάκκα κριτι
κά. σάν δημιούργημα μιας εποχής τήν
οποία προσπάθησε νά καταγράψει μέσα
άπό τά προσωπικά του βιώματα, πού
κάθε άλλο παρά άδιάφορα ήταν.
Ό Χάκκας τό ’44 (Δεκεμβριανά) είναι
δεκατριών χρόνων, πράγμα πού σημαίνει
δτι τά εφηβικά του χρόνια ζυμώθηκαν μέ
τίς επιπτώσεις τού Εμφυλίου, τής ήττας
τού κινήματος καί τίς προσπάθειες άνασυγκρότησης, ηθικής καί υλικής, όσων
άπέμειναν μετά τίς πολύχρονες δίκες καί
έξορίες. Ή πρώιμη πολιτική στράτευση
τού συγγραφέα γίνεται σ’ ένα .οικιστικό
χώρο πού ή ταξική του σύσταση, μεσοπολεμικά καί μεταπολεμικά, συγκροτεί
μάχιμες έστίες άγώνων γιά κοινωνικές
άλ^τγές. Ή Καισαριανή καί τό Σκοπευ
τήριό της είναι γιά τό Χάκκα δ ιδεολογι
κός νόμος τής νεότητάς του, ό τόπος
δπου τό σοσιαλιστικό όραμα βρίσκει γό
νιμο έδαφος γιά νά καλλιεργηθεί καί νά
ριζώσει. Συνάμα, όμως, είναι τό περι
βάλλον δπου γιά πρώτη φορά θ’ άνακαλύψει τίς .αισθητικές διαστάσεις κατα
στάσεων σύνδρομων μέ τίς εφηβικές καί
τίς παιδικές άνιχνεύσεις. Ό φόβος, ό
θάνατος καί δ έρωτας έκεϊ τού άποκαλύπτονται. μάλιστα δέ κάτω άπό συνθή
κες πρωτείκής αμεσότητας.
Ή περιδιάβασή μας σήμερα στούς τό
πους τών εμπειριών, πού άργότερα κατέ
γραψε ό Μάριος Χάκκας, δέν μπορεί νά
προσφέρει καμιά παράλληλη, έστω, αί
σθηση. Δέν είναι αυτή ή Καισαριανή πού
άντικρίζουμε τώρα: μιά συνοικία πού
προσπαθεί νά σβήσει άπό τήν πρόσοψη
τών σπιτιών της τά σημάδια τών πολυ
βόλων καί τών όλμων. Ή Καισαριανή
τού Χάκκα είναι οί εργατικές παράγκες
μέ τούς μικρούς κήπους, οί γειτονιές μέ
τούς χωματόδρομους, μιά συνοικία πού
γιά τό συγγραφέα είναι ή μεγέθυνση τής
μητρικής παρουσίας, μιά θηλυκή εξουσία

πού πάντα άσκούσε έλξη σ' αυτόν, είτε
μέσα άπό τίς ερωτικές του μνήμες είτε
μέσα άπό τίς συντροφιές τών φίλων, γιά
τούς όποιους δ Χάκκας διατηρούσε έναν
άνάλογο ερωτισμό. Μεγαλωμένος άνάμεσα στήν προσφυγιά τής Μικρασίας καί
στούς εσωτερικούς μετανάστες πού έρ
χονται άπό κάθε γωνιά τής Ελλάδας
στήν ’Αθήνα, μετά τήν Κατοχή καί στή
διάρκεια τοϋ Εμφυλίου, άποκτά σωρευμένες όλες τίς τραυματικές βιώσεις πού
προκύπτουν άπό τήν ταξική καί ιδεολο
γική μισαλλοδοξία.
Τήν πολιτική στράτευση τοϋ συγγρα
φέα μέ τήν ’Αριστερά δέν μπορώ νά τήν
άντικρίσω άνεξάρτητα άπό τόν τρόπο μέ
τόν όποιο ερμηνεύεται ή ένταξή του. Οί
δεσμοί τοϋ Χάκκα μέ τό φορέα τής ιδε
ολογικής του πίστης είναι δεσμοί περισ
σότερο συναισθηματικοί καί λιγότερο
ορθολογικοί. Ή άπολογία πού διοχετεύ
εται μέσα άπό τά κείμενά του δείχνει τήν
άδυναμία τής παραδοχής άμεσων θυσιών
γιά μακροπρόθεσμα πολιτικά κέρδη. Οί
άπόηχοι τών σταλινικών δικών, οί άνακοινώσεις τού 20οϋ Συνεδρίου τοϋ
Κ.Κ.Σ.Ε., τό Βερολίνο, ή Βουδαπέστη
τού ’56, προκαλούν τά πρώτα ρήγματα
στό ήδη κλονισμένο άπό τίς έντόπιες
πρακτικές τής ηγεσίας (Πλουμπίδης)
ιδεολογικό του οικοδόμημα. Ό Χάκκας
άκολούθησε έν μέρει τήν τύχη τής γενιάς
του: βρέθηκε άπροετοίμαστος καί άνοχύρωτος όταν συνειδητοποίησε όχι μόνο
τήν ήττα τοϋ κινήματος, δπου στήριξε τίς
νεανικές του ελπίδες, άλλά καί τή διά
ψευση τών όραματισμών του άπέναντι σέ
μιά πραγματικότητα πού ερχόταν σέ
διάσταση μέ τίς θεωρητικές εξαγγελίες.
Έτσι, έχοντας χάσει τά ερείσματα τής
πίστης, τού άπέμεινε ή άπό τά πράγματα
άνάγκη νά έπιβιώσει σέ μιά κοινωνία τής
όποιας μέχρι χθές είχε άρνηθεϊ τίς οικο
νομικές καί ταξικές δομές. Καί γιά ένα
άτομο ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτή ή μετά
πτωση είναι έξουθενωτική. Ή επανά
σταση δέν είχε μονάχα πολεμηθεί καί νι
κηθεί άπό τόν ταξικό άντίπαλο καί τούς
ξένους προστάτες του, άλλά είχε επίσης
ύπονομευθεΐ καί προδοθεί άπό εκείνους
πού είχαν πάρει τίς τύχες τοϋ μαχόμενου
λαού στά χέρια τους. Ό Χάκκας, βγαί
νοντας άπό τίς φυλακές, όπου πλήρωσε
τό τίμημα τής συντροφικής άλληλεγγύης
στούς σκοτωμένους Έπονίτες καί στούς
έκτελεσμένους τοϋ Σκοπευτηρίου τής
Καισαριανής, βρίσκεται μπροστά στό
πρώτο του άδιέξοδο.

Ή δεκαετία τού ’50 στήν Ελλάδα
ήταν ιδιαίτερα έπώδυνη γιά όσους έπέζησαν άπό τίς διώξεις τοϋ κράτους τής
Δεξιάς. Ό Χάκκας, παραμένει στό χώρο
τής ’Αριστερός, άλλά διακρίνει τόν έπισφαλή χαρακτήρα τών κομματικών έπιλογών, πού άναβιώνουν έναν παράκαιρο
πιά σταλινισμό. (Δές «Τό Κοινόβιο»,
σελ. 31-32). Άπό τήν άλλη μεριά άντικρίζει τίς σπασμωδικές του προσπάθειες

νά ένταχθεί στό επιβαλλόμενο σύστημα
τής καθημερινής ζωής μέ μιά πικρή αύτοειρωνεία. (Δες «Ό Μπιντές καί άλλες
ιστορίες», σελ. 38. 47, 85). Καί δέν είναι
καθόλου τυχαίο ότι τίς δυό πρώτες ένότητες τοϋ παραπάνω βιβλίου του τίς τι
τλοφορεί; «Εξομολογήσεις» καί «Διά
λυση».
Δυό καταλυτικά συμβάντα τόν ώθοϋν
νά κόψει οριστικά τούς άπομένοντες δε
σμούς του μέ τήν επίσημη ’Αριστερά καί
νά προχωρήσει σέ μιά βυθομέτρηση καί
φωταγώγηση τοϋ μέχρι τώρα κλειστού
εσωτερικού κόσμου του. Ή γνωριμία του
μέ τό Θωμά Γκόρπα καί ή άρρώστια του.
Ό Γκόρπας είναι αύτός πού θά κάνει τό
Χάκκα νά γράψει:
«Γκόρπα (...) μόνο εμείς ψυλιαστήκαμε, μόνο εμείς πήραμε τόσο σοβαρά
αύτή τήν θέση, γι’ αυτό κι όλα τρι
γύρω πολτός, φρενολογικές κλινικές,
άπό όώ προκύπτουν τ' άναρχούμενα
κείμενα, τά γραφτά μας χωρίς κώλο
ούτε μύτη. Δέν υπάρχει γιά μάς κοι
νωνικό ψεύδος είτε γιατί ήρθαμε
πολύ νωρίς, είτε πολύ αργά, όέν
υπάρχει συγγραφικό ψεύδος γιατί
διαλυθήκαμε μαζί μέ τά πράγματα
καί πού νά κάθεσαι τώρα νά συνθέ
τεις;» («Ό Μπιντές», σελ. 68)
’Αλλά δέν είναι τόσο αύτή καθαυτή ή
επίδραση τής παρουσίας.τού Γκόρπα,
ενός ποιητή πού επίσης προέρχεται άπό
τήν ’Αριστερά καί πού τώρα μετρά κι
αντιγράφει στό σώμα του τήν άποσύνθεοη τής εποχής μας, όσο τό ότι ή συνάν
τησή του μέ τό Χάκκα τυχαίνει σέ μιάν
άποφασιστικής σημασίας, στιγμή τής
ζωής τοϋ τελευταίου. Τή στιγμή πού,άφ’
ενός, συνειδητοποιεί πλήρως καί δμολογεϊ τή συντριβή τού ιδεολογικού του πι
στεύω καί, άφ’ έτέρου, όταν τά πρώτα
μηνύματα τής άρρώστιας τού σηματοδο
τούν τήν εξέλιξη μιας πορείας πού σχε
δόν μοιραία καταλήγει στό θάνατο.
"Ολες αύτές οί εμπειρίες λειτουργούν
έτσι, ώστε πιέζουν τό Χάκκα νά τούς
δώσει διέξοδο στά κείμενά του. Ένας
κόσμος διαλυμένος, πολτοποιημένος,
άναδύεται άπό τά σύντομα άφηγήματα
τού «Τυφεκιοφόρου», τού «Μπιντέ» καί
τού «Κοινοβίου». Οί άνθρωποι γίνονται
γκροτέσκες φιγούρες καί ό συγγραφέας
ξεσκεπάζει άλύπητα τήν αλλοτριωμένη
συνύπαρξή τους μέ μιά κοινωνία θεμελι
ακά διαβρωμένη. Τό άντιηρωικό παρόν
είναι συνυφασμένο εδώ μέ διαρκείς εφι
άλτες ή φαντασιώσεις, πού δηλώνουν τή
βιολογική παρακμή καί προμηνύουν τό
έπερχόμενο τέλος. 'Υποστηρίζω τήν
άποψη (νομίζω ότι ήδη έχει διατυπωθεί
άπό τό Μιχ. Μερακλή) ότι ό Χάκκας
επηρεάστηκε καί δανείστηκε άπό τά μυ
θιστορήματα τού Χένρυ Μίλλερ τίς συν
ειρμικές εικόνες μιας ήδονικά βυθισμέ
νης στό κοινωνικό άγχος ύπαρξης. Τά
δάνεια όμως αύτά επιτείνονται άπό μιά
προσωπική καί αβυσσαλέα άγωνία τού
συγγραφέα γιά τό άν προφτάσει νά
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καταθέσει τή μαρτυρία του, ενώ ταυτό
χρονα ή απελπισμένη αύτή προσπάθεια
υπονομεύεται άπό τήν ειρωνεία γιά τό
μάταιο τής προσπάθειας. Έτσι έρχεται ή
μνήμη, μέ τρόπο άντιστικτικό, νά πάρει
τή θέση, ενός καταφύγιου μπροστά στήν
οδυνηρή πορεία τού Χάκκα. ’Αναβι
ώνοντας, στά διηγήματά του, μ’ ένα ϋφος
έντονα λυρικό, τά χρόνια όπου δ ήρωισμός ή δ έρωτας χρησίμευαν σάν στηρί
γματα ζωής, ό πεζογράφος άποσπά άπό
τή σκιά τοϋ θανάτου αύτό πού παραμέ
νει έλπιδοφόρο καί υγιές. ’Ιδιαίτερα αύ
τός ό παγανιστικός ερωτισμός του, γι
γαντωμένος άπό τήν άνασφάλεια πού

τόν κάτεχε στά τελευταία .χρόνια, τόν I =;
συνοδεύει σάν ύπόγειο ρεύμα'σέ κάθε/ ^
περιγραφή τής αισθητικής του'Λ^σλοπΛ/
γίας γιά τό χτές ή γιά τό σήμέράΆΘΓ
εφηβικές άγάπες τής κατοχικής Καισαριανής διεμβολίζονται άπό σύντομες
συναντήσεις σέ κάμαρες ξενοδοχείων ή
ονειρικούς πόθους. Ή γυναίκα γιά τό
Χάκκα είναι τό μητρικό σώμα, τό άσφαλές, τό σκοτεινό καί αινιγματικό, πού
μεταμοσχεύεται σέ κάθε άλλο ερωτικό
πρόσωπο. Είναι δ γήινος δεσμός καί.·
μαζί ή αίσθηση τοϋ φόβου καί τής δει
λίας μπροστά στό άγνωστο. Είναι ή
προσμονή τής σωματικής άνυπαρξίας, ό
θάνατος. Γι’ αύτό καί οί πιό άδρές σελί
δες τών γραπτών τού συγγραφέα είναι
όσες άναφέρονται στό κορμί, ήδονικά ή
έπώδυνα κοιταγμένο.
Ριγμένος σ’ έναν κόσμο άδιάφορο καί
παρακμιακό, δ Χάκκας ύφίσταται βι
ωματικά τίς έπιπτώσεις τής ήθικής καί
υλικής κατάρρευσης. Ή ιδεολογική του
πίστη είναι νεκρή, οί φίλοι του δοσμένοι
στή δική τους περιπέτεια, οί διαψεύσεις
σωρεύονται καθημερινά ή μιά μετά τήν
άλλη. Άποστασιοποιημένος άπό τό κοι
νωνικό δρώμενο μπορεί κι άντικρίζει
(δύναμη τής άπόγνωσης;) σάν συμμέτο
χος καί μαζί ούδέτερος θεατής τό σκη
νικό τού προσωπικού του δράματος.
Έχοντας πλήρη επίγνωση τού μοιραίου,
προσπαθεί μέ υπερβάσεις φανταστικές άν καί δχι τόσο φανταστικές- νά προκαταλάβει τό μή βιωμένο, νά τό ψηλαφήσει
καί νά τό κατακτήσει, θέλοντας νά μήν
αφήσει περιοχές οικείες στήν1 εξουσία
τού θανάτου καί μόνο. Σαρκάζει τήν
ίδια τή μετά- φυσική του προέκταση, τό
νεκρό του σώμα, μεταποιώντας σέ γραφή
αύτό πού γιά τούς περισσότερους συγ
γραφείς παραμένει άνέγγιχτο.
Έπιστρέφοντας στή σκέψη πού είχα
διατυπώσει άρχικά, δτι δηλαδή δ θάνα
τος τού Χάκκα είχε θετική μάλλον σημα
σία γιά τό έργο του, θέλω νά γίνω σαφέ
στερος έξηγώντας την. Χωρίς νά είμαι
άφοριστικά άποκλειστικός, δέν πιστεύω
δτι ό συγγραφέας είχε άλλα θεματογραφικά όρια. Μέ τό «Κοινόβιο» ήδη είχε
έξαντλήσει δημιουργικά τό χώρο άναφοράς του. Όσο καί νά ήθελε νά διαστείλει
καί νά έκμεταλλευτεϊ τήν έναγώνια εν
δοσκόπηση τού ψυχισμού του, δσο κι άν
προσπαθούσε νά υλοποιήσει σέ γραφή
τόν κερματισμένο του κόσμο ή δσο κι άν
ριχνόταν στις άδυτες πτυχές τής αίσθη
σης τού θανάτου, θά ύπήρχε δ κίνδυνος
τής επανάληψης. Τό τελευταίο του βι
βλίο μοιάζει σά νά έχει άπομυζήσει τήν
ύστατη προσπάθεια τού Μάριου Χάκκα
νά πιαστεί άπό μιά ζωή πού τοϋ ξέφευγε.
Είναι τό έπιστέγασμα καί ή κορύφωση
μιας βιωματικής πορείας, πού κατόρ
θωσε νά δώσει διάρκεια στό καθημερινό,
στό στιγμιαίο καί στό φαινομενικά
προσωπικό. Μέσα άπό τό Χάκκα μιλά ή
μοίρα μιας γενιάς άλλά καί ό καθένας
μας·
—

ΜΑΡΙΟΣ
ΧΑΚΚΑΣ

ή ήττα
καί
ή αξιοπρέπεια
τοΰ
ανθρώπου
Τοΰ Στέφανου Μπεκατώρου
ΑΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΚΑΝΕΙΣ νά δεϊ ένα κάποιο βαθύτερο όρόσημο στή
θεματογραφία καί τήν έκφραστική τής μεταπολεμικής μας λογο
τεχνίας, δχι καί πολύ δύσκολα θά μπορούσε νά τό έντοπίσει άνάμεσα στή δεύτερη καί τήν τρίτη γενιά τών συγγραφέων της. Δίχως
νά ξεχωρίζω τήν ποίηση άπ' τήν πεζογραφία καί τό θέατρο, άφοϋ
θέλω μονάχα νά κοιτάξω τή διαφορά κλίματος, νοοτροπίας καί
διάθεσης απέναντι στήν πραγματικότητα τοΰ σημερινού συγγρα
φέα άπ’ τόν μόλις χτεσινό, πρέπει νά καταλήξω στή σκέψη δτι
έκεϊνο πού χαρακτηρίζει τόν πρώτο είναι ή έντελώς διαφορετική
σχέση του μέ τίς λεγάμενες (άστικές καί μή) κοινωνικές άξιες καί
τίς Ιδεολογίες πού συνεπάγονται. Καί αύτό ήταν έπόμενο νά συμ6εϊ γιατί στό τρίτο τέταρτο τού 20οϋ αιώνα είναι διάχυτη ή άποφορά τών σάπιων άξιων ένός πολιτισμού πού διανύει τήν τελευ
ταία - ή έστω, προτελευταία - φάση ένός άργόσυρτου θανάτου,
πού έγκυμονούσε (όπως συμβαίνει μέ όλα τά άνθρώπινα) άπ’ τήν
αρχή μέσα στίς ίδιες τίς «βασικές άρχές» του’ καί αύτό, πέρα άπό
«ειδικά» καθεστώτα. Στόν τόπο μας ή σήψη αύτή έγινε πιό φανερή
τόν τελευταίο καιρό, κυρίως μετά τό έγκεφαλικό οίδημα τής δι
κτατορίας: ένα όλόκληρο ιδεολογικό έποικοδόμημα όρθωμένο άπό
μιά σάπια καί νόθα άστική τάξη πάνω στό κουφάρι τοϋ λαϊκού μας
κινήματος, σωριάζεται σέ έρείπια. Αύτή άκριβώς ή κρίση τοϋ έξουσιαστικού συστήματος έπέδρασε καταλυτικά πάνω σέ μιά σειρά
άξιες καί αξιώματα. Ωστόσο, θά ήταν έπιπόλαιη καί δίχως βάθος ή
άνάλυση αύτή άν δέν προσέχαμε καί κάτι άλλο· ή πιό πάνω κρίση
δέν άφησε νά φανούν μόνο οί ρωγμές τών«νικητών» άλλά καί τών
«νικημένων»: έπρόκειτο γιά μιά γενική φθορά τών άνθρώπων,
πράγμα πού συμβαίνει σέ κάθε σύγκρουση πού διεξάγεται άσχετα άπό τήν «άγιότητα» τών σκοπών τής μιας πλευράς - μέ τή
βία καί τήν άγριότητα. Μέσα στούς παροξυσμούς τής έποχής τό
πρόσωπο τοϋ άνθρώπου άναδύθηκε καθημαγμένο. Σήμερα λοιπόν
ό νέος Έλληνας συγγραφέας μή έχοντας καμιά σχέση βιωματική
μέ τή φθορά τοΰ παρελθόντος διαθέτει ένα υλικό έτοιμο (δηλαδή
ολοκληρωμένο άπό τήν πλευρά πού έξετάζουμε) καί συνειδησιακά
άποστειρωμένο: ή ήττα τών άνθρώπινων προσπαθειών είναι δο
σμένη, ή πτώση τοΰ άνθρώπου είναι πλέον βέβαιη σέ κάθε τομέα,
ήθικό - πνευματικό - πολιτικό - ιδεολογικό - κοινωνικό. "Ετσι, ό
νέος συγγραφέας σήμερα δέν έχει άνάγκη νά κάνει άναδρομές
είτε στήν Ιστορία είτε στίς προσωπικές του έμπειρίες· δέν αισθά
νεται ϋπεύθυνος γιά τό παρελθόν σήμερα δέν ύπάρχουν πιά κρί
σεις συνειδήσεων, ύπάρχει μόνο ή όδύνη τοϋ παρόντος πού τό
βαραίνει ένα ξεπεσμένο παρελθόν καί ένα άβέβαιο μέλλον. Σή
μερα ή πτώση τοϋ άνθρώπου είναι γενική- καί αύτό συμβαίνει κυ
ρίως γιατί ή έποχή μας δέν βρήκε άκόμη κάποιο άποκούμπι, μερικά
δεκανίκια, .έτσι πού νά μπορέσουμε νά τή διεκπεραιώσουμε. Σή
μερα ξεκινάει κανείς έχοντας σάν δοσμένη τήν άνημπόρια τής
προσωπικής του πράξης - είτε δράση είναι αύτή είτε συγγραφική
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"Ξεθυμαίνουν οί άνθρωποι, καινούριες καταστάσεις έρχονται
καί καβατζάρουν τίς παλιές, τό ραδιόφωνο, ή τηλεόραση, ό λο
γαριασμός τοϋ ρεύματος καί τοϋ τηλεφώνου. Τά παρατσούκλια
σιγά-σιγά λείπουν. Πολυκατοικίες φυτρώνουν στίς λεωφόρους
κι άσφαλτοι ζώνουν τά σοκάκια.

Δέν υπάρχει δικαίωση. Κάθε είδους δικαίωση είναι κατασκευή
κι ίσως τό μόνο πού ύπάρχει είναι ή στιγμή πού περπατάς ή πού
στέκεσαι κατά ένα τρόπο πού ποτέ άλλος άνθρωπος δέ στά
θηκε ή δέν περπάτησε, έννοώ μ’ αυτό τό σουλούπι καί τούτη τή
φάτσα μέσα στό χώρο.»
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ

προσπάθεια. Γιατί βάρυνε πολύ τό άπάνθρωπο, κι ή άνημπόρια τοΰ
άνθρώπου νά γίνει κύριος τής μοίρας του μάς φαίνεται τελεσίδικη
- ό έξανδραποδισμός μάς περιμένει στή στροφή κάθε δρόμου. Τά
τελευταία χρόνια, πέρα άπό τή χτηνωδία καί τήν άποχτήνωση μιας
δικτατορίας, γνωρίσαμε (καί μάλιστα δίχως πνευματικές άντιστάσεις) τήν άποχτήνωση τής μηχανοποίησης, τής μαζικής κατανάλω
σης καί άπο-πληροφόρησης, τής έπιπεδοποίησης καί όμοιομορφοποίησης τών άτόμων ό κίνδυνος άφανισμοϋ τοϋ άνθρώπινου
προσώπου βρίσκεται πρό τών πυλών. Είναι έπόμενο λοιπόν· ό ση
μερινός συγγραφέας δέν μπορεί παρά νά έκφράζει τά πιό πάνω
στοιχεία. Δέν μπορώ νά πώ τί γίνεται άλλού, δμως έδώ, στόν τόπο
μας. τήν κατάσταση αύτή τή νιώθουμε καί σάν ένα ξερίζωμα τών
άνθρώπων άπό τά χώματα τής άνθρωπιάς όπως αύτή μάς δόθηκε
σάν φυλετική παράδοση. "Αν μάλιστα σταθούμε στή σημαδιακή
μαρτυρία τοϋ «Διπλού βιβλίου» τοϋ Δημήτρη Χατζή τό πράγμα
αύτό δέν έχει έπιστροφή: ή άλλοίωση τών έθνικών καί άνθρώπινων
χαρακτηριστικών μας, όπως τουλάχιστο τά έχουμε συνηθίσει στόν
τελευταίο ένάμισι αιώνα, είναι μιά παγιωμένη πραγματικότητα.
Μέ τά δεδομένα αύτά θά πρέπει, νομίζω, νά συζητηθεί ή πεζο
γραφία τού Μάριου Χάκκα, έτσι θά μπορέσει κανείς νά βρει τή
σπουδαιότητα καί τήν Ιδιοτυπία της - είναι, καθώς μοΰ φαίνεται
μιά έκφραση στό μεταίχμιο τής δεύτερης κατά σειρά καμπής τής
μεταπολεμικής μας λογοτεχνίας,πού έντοπίζεται, όπως λένε, στή
δεκαετία τοϋ 1960. ”Αν ή πρώτη καμπή, κάπου γύρω στά 1945,
άποτέλεσε ένα στενότερο πλησίασμα τής λογοτεχνίας μέ τή
νεοελληνική πραγματικότητα (πράγμα πού διεκπεραιώθηκε άπό
έναν άριθμό ποιητών καί, λίγο άργότερα, άπό έναν άριθμό πεζογράφων - συγγραφέων, κυρίως, ένταγμένων στό άριστερό κίνημα
ή. τουλάχιστο, μέ άριστερές - προοδευτικές ιδέες) ή δεύτερη
ήρθε νά έκφράσει, κυρίως, μιά νέα πραγματικότητα πού είχε προ
κόψει άπ' τό καταστάλαγμα τής διάψευσης τής προηγούμενης γε
νιάς. Όπως είπα πιό πάνω, έργο τών νεότερων συγγραφέων είναι
ή διερεύνηση μιάς έποχής στήν όποια κυριαρχεί ή άλλοίωση καί ό
έξανδραποδισμός τής άνθρώπινης ύπαρξης. Ό Χάκκας άνήκει βέ
βαια στή δεύτερη μεταπολεμική γενιά. Ή πεζογραφία του πηγάζει
κατευθείαν άπό τό κλίμα τής «ήττας» πού, όπως τό όρισε δ Βύρων
Λερντάρης, μιλώντας γιά μιά σειρά ποιητών: «είναι βασικά μιά βα
θιά κρίση καί ίσως τό τέλος τής άντιστασιακής ιδεολογίας καί τής
άντιστασιακής ποίησης» ( Επιθεώρηση Τέχνης, άρ. 106-107, 1963).
ΟΙ,καταβολές αύτές τού Χάκκα διακρίνονται στό πρώτο του βιβλίο
«Όμορφο Καλοκαίρι» (1965), τά ποιήματα τοϋ όποίου ώστόσο δέν
στέκουν σάν ποίηση:. «Γιά νά φτάσουμε στήν καρδιά τών πραγμάτων/έπρεπε νά μπούμε άπό τούς ύπονόμους/ή τούς έξαεριστήρες
σάν διαρρήχτες/μέ μάσκες καί τά άνάλογα σύνεργα./Έμείς ξέ
ραμε δτι τό κτίριο ήτανε κούφιο.../πώς οι ώραϊοι κίονες στήν
πρόσοψη/μέ τά ψηφιδωτά καί τά καλλίγραμμα σχήματα/πού έντυ-

πωσίαζαν τούς περαστικούς/θά κατέρρεαν σύντομα/καί κανείς δέ
θά νοιάζονταν/γιά τό παιδί πού χάθηκε στά έρείπια». (Ή υπογράμ
μιση δική μου). 'Όμως ό Χάκκας δέν άνήκει καθαρά στό κλίμα τής
ήττας, δπως τουλάχιστο τό όρισε καί τό περιέγραψε δ Λεοντάρης
στά δύο άρθρα του στήν « Επιθεώρηση Τέχνης·· («Ή ποίηση τής
ήττας·· καί «Λίγα άκόμη γιά τήν ποίηση τής ήττας··, άρ. 106-107 καί
άρ. 110) τό έργο του είναι μιά μετά-ήττα, μιά έξέλιξη τής «ήττας··,
γιατί άπ' τήν κομματική άμφισβήτηση πέρασε στήν άμφισβήτηση
όχι μόνο τής καταναλωτικής δυτικής κοινωνίας άλλά καί τοϋ σο
σιαλιστικού δράματος καί μάλιστα πέρα άπ' τήν παραμόρφωσή του
άπ’ τή σοβιετική γραφειοκρατία. Τό τελευταίο αύτό χαρακτηρι
στικό του σημαδεύει βέβαια καί μιά σειρά ποιητών συνομήλικων
τοϋ συγγραφέα· όμως στήν πεζογραφία ή περίπτωση τού Χάκκα
είναι μοναδική. Εκείνο πού έπιμένω νά έπισημάνω έδώ είναι πώς δ
Χάκκας είναι συγγραφέας μεταιχμιακός. Ή γραφή του είναι έξ
έλιξη καί έξάντληση τής προβληματικής τής «ήττας» καί ταυτό
χρονα ή άρχή μιας άλλης μοντέρνας πού χαρακτηρίζει τίς άναζητήσεις μιάς νεότατης γενιάς συγγραφέων. Καί αύτό μπορούμε νά
τό προσέξουμε όχι μόνο στή θεματογραφία του άλλά καί στόν
τρόπο μέ τόν δποϊο έκφράζεται γιατί, όσον άφορά τήν έκφραστική
του, ύπάρχουν δύο φάσεις στό έργο του: ή πρώτη, Τυφεκιοφόρος
τοϋ ’ Εχθρό ϋ-1966, είναι ρεαλιστική, τό χτίσιμο τού διηγήματος
άκόμη παραδοσιακό· ή φάση αύτή, άλλωστε, έμφανίζεται γιά τε
λευταία φορά καί στό κατοπινό έργο του μέ τά τρία διηγήματα πού
δημοσιεύτηκαν τό 1971 στά «Νέα Κείμενα 2» (ξανατυπώθηκαν στή
β’ έκδοση τοϋ «Τυφεκιοφόρου··). Ή έπόμενη καί τελευταία φάση
έκδηλώθηκε σάν ένα προανάκρουσμα, πολύ αχνό βέβαια, μιάς άλ
λης πεζογραφίας, μιάς άντι-πεζογραφίας, πού τελευταία άρχισε νά
δίνει μιά σειρά έργων (π.χ. Γ. Χειμώνας, Σάκης Παπαδημητρίου,
Λία Μεγάλου, μέ πιό άκραϊο τό Μ. Μήτρα)· τό τελευταίο αύτό γίνε
ται φανερό μέ τήν άμφίσημη κάποτε λειτουργία τής γλώσσας του
καί άκόμη μέ τήν άπιστία του στό λεκτικό παιχνίδι. Τά δύο τελευ
ταία του βιβλία (Ό «Μπιντές», 1970 καί «Τό Κοινόβιο». 1972) άπό
διήγημα σέ διήγημα, άπό φράση σέ φράση, μέ λιγότερο ή περισ
σότερο ειρμό, μέ σχετική ή άνύπαρκτη πλοκή, μέ κεντρικό ή δίχως
κεντρικό ήρωα, είναι δ άργόσυρτος μονόλογος ένός άνθρώπου. ό
όποιος κάτω άπ’ τή σκιά τοϋ έπερχόμενου θανάτου, πασχίζει νά
κερδίσει τό χαμένο χρόνο του, νά υπάρξει όλόκληρος έστω γιά μιά
στιγμή πριν άπ' τόν ίδιο καί όδυνηρό θάνατό του. Γι' αύτό έχουμε
τόσο συχνές άναδρομές στό παρελθόν. Ό συγγραφέας θέλει νά
ξεκαθαρίσει μέσα του τό παρελθόν καί νά κρατήσει μόνο δ,τι άπό
αυτό άγάπησε· ή έλεγειακή του διάθεση ύπηρετεί, νομίζω, αύτό τό
σκοπό· παράδειγμα ή τρυφερότητά του γιά τήν Καισαριανή τής
έφηβείας του: «'Αντίσκηνο, παράγκα, πλιθόκτιστο καί κουρελού
τής προσφυγιάς καί νά ή Καισαριανή χαμόγελο στόν πρώτο
ήλιο...(στήν Καισαριανή) όλα στήν πηγή, στό άρχικό φανέρωμά
τους γι’ αύτό δέ λέν νά σβήσουν άπό μέσα μου, άνθρωποι, γειτο
νιές καί γεγονότα ...Καισαριανή, σ' εύχαριστώ πού άξιώθηκα νά δώ
καί ν' άγγίξω μερικούς πού έφυγαν έγκαιρα, πριν προλάβουν νά
ένταχθοϋν στό δποιοδήποτε νόημα τής τοιχογραφίας, είτε ξυλοκοπικής, είτε καταναλωτικής ...Καισαριανή, ήσουν ένα άστέρι,
έλαμψες γιά μιά στιγμή στό στερέωμα καί χάθηκες γιά πάντα στό
' χάος τής Ιστορίας... Τώρα, γριά τσατσά... "Ετσι γίνεται πάντα μετά
άπό μιά άγρια ύλοτόμηση καί τά λίγα δένδρα πού άπομένουν, άλα
σαπάκια...» («Ό Μπιντές καί άλλες Ιστορίες»).
Τελειώνοντας τό διάβασμα τών τριών βιβλίων τού Χάκκα στά
θηκα καί σκέφθηκα τό μεγάλο χάσμα πού χωρίζει τό πρώτο άπό τά
δύο τελευταία του. Δέν ξέρω καλά, όμως φτάνω σήμερα στό ση
μείο νά ύποθέσω πώς τό πέρασμά του στήν ένταμένη συγκίνηση
τοϋ σπαραχτικού καί καταλυτικού χώρου τοϋ «Μπιντέ», (μέ τελευ
ταία εικόνα έκείνη τή σαρκαστική γελοιογραφία των άνθρώπων πού ήμαστε βέβαια έμείς - τών καθισμένων σ' ένα άπέραντο
μπιντέ - «όλο τό λεκανοπέδιο τής Αττικής» - πού πλένονται άδιάκοπα ένώ έκατοντάδες χιλιάδες καζανάκια χύνοντας καταρράκτες
νερού χαιρετούν τήν πρόοδό τους), κι ύστερα στις έφιαλτικές
φαντασιώσεις τοϋ «Κοινόβιου», όφείλεται στήν άμείλικτη βίωση
τοϋ έπερχόμενου θανάτου. Όμως, άν άπ’ τή μιά μεριά πέθανε τε
λικά στά σαράντα του δίχως νά όλοκληρώσει ένα έργο πού ξεκί
νησε άργά, 'ίσως γιατί τά βιώματα τοϋ έμφϋλιου καί τής ψυχροπο
λεμικής άτμόσφαιρας πού άκολούθησε χρειάζονταν χρόνο γιά νά
άφομοιωθοϋν καί νά συνειδητοποιηθούν μέσα του, άπ’ τήν άλλη, ή
πρώτη του άποτυχημένη ποιητική προσπάθεια μέ τό «Όμορφο Κα
λοκαίρι», ή ιδιότυπη σχέση του (ποιητική θά ’λεγα) μέ τή γλώσσα,
δ παροξυσμένος πριαπικός λυρισμός του, οί έπιθανάτιες ύπερεαλιστικές φαντασιώσεις καί τά παραμιλητά του μαρτυρούν δτι - στό
βάθος - άποζήτησε τή χορευτική λειτουργία καί τό όραμα τοϋ

ποιητή παρά τό στοχαστικό περπάτημα τοϋ πεζογράφου. Γι' αύτό
ίσως, τελικά, ν' άπομείνει στά γράμματά μας σάν ένας ποιητής τού
πεζού λόγου όπως έκείνοι οί συγγραφείς μας (π.χ. δ Παπαδιαμάντης, ή, σήμερα, δ Πεντζίκης) πού δέν έδωσαν πεζογραφικό έργο
μέ τήν τυπική έννοια τού όρου, άλλά έργο όπου βαραίνει περισσό
τερο ή ποιητική τους ιδιοσυγκρασία καί τό ποιητικό τους όραμα
τών πραγμάτων. "Αλλωστε ή νεότερη πεζογραφία (καί έδώ, άλλά
καί άλλοϋ) τείνει νά άποδεχθεί μιά λειτουργία παρόμοια μέ τής
ποίησης·- αύτό βέβαια είναι κάτι πού έπιβάλλεται καί άπό τήν
τροπή πού παίρνουν τά πράγματα στόν κόσμο. Γράφει στόν
«Μπιντέ» ό Χάκκας: «δέν υπάρχει γιά μάς κοινωνικό ψεύδος, είτε
γιατί ήρθαμε πολύ νωρίς, είτε πολύ άργά, δέν ύπάρχει συγγραφικό
ψεύδος γιατί διαλυθήκαμε μαζί μέ τά πράγματα καίποϋ νά κάθεσαι
τώρα νά συνθέτεις;». Τήν περικοπή αύτή μπορούμε νά τή δούμε
σάν μιά «ποιητική» τού Χάκκα4 γιατί ό συγγραφέας αύτός, όσο κι
άν έγραψε κάτω άπ' τήν πίεση τών έφιαλτικών του βιωμάτων, στή
σκιά τοϋ θανάτου, μ' ένα πλήθος άλύτρωτων νεκρών μέσα του, μέ
τίς τύψεις τού παρελθόντος καί τόν παραλογισμό τού παρόντος,
ποτέ δέν έχασε τή συνείδηση τού συγγραφικού του λειτουργήμα
τος - όπως τό έννοούσε βέβαια ό ίδιος: «Δέν θέλω χρόνο. Ζωή
θέλω, μ’ όλο πού τό δεύτερο προϋποθέτει τό πρώτο, ζωή νά τή
σπαταλήσω πίσω άπ’ τίς φράσεις, ζωή νά χτίσω παραγράφους, νά
οικοδομήσω ένα έργο δίνοντας στό λόγο μιά τρίτη διάσταση γιατί
τή δεύτερη τή βρήκαν οί άλλοι, τήν κατέγραψαν οί δάσκαλοι κι
έγώ πρέπει νά πάω πάρα πέρα··(«Ό Μπιντές··).Άπ’ τήν άλλη μεριά
ή συσκότιση πού δημιούργησε στό πνεύμα του, ή βιασύνη του νά
προλάβει πριν φτάσει ό θάνατος, τόν έμπόδισε νά βάλει σέ μιά
τάξη τίς έμπειρίες του, νά σταθμίσει στοχαστικά τά περιστατικά
τοϋ παρελθόντος καί τά πράγματα τού παρόντος. Γιατί, όσον
άφορά τήν καταγραφή τής βαθύτερης ψυχολογικής διάστασης τών
άνθρώπινων συνεπειών τοϋ έμφύλιου καί τών μετέπειτα περιστα
τικών, ό Χάκκας δέν κατόρθωσε νά δώσει τό βάθος καί τό πλάτος
τής «τοιχογραφίας» τού «Κιβώτιου» τοϋ “Αρη Αλεξάνδρου. Στό
Χάκκα δέν δόθηκε καί ό χρόνος καί ή πνευματική ήρεμία καί άνεση
νά έκφράσει τό τελικό καί σχετικά άντικειμενικό καταστάλαγμα
τών πραγμάτων. ’Έτσι στά γραφτά του άπεικονίζεται περισσότερο
τό δικό του άνθρώπινο χτύπημα μέ τά πολιτικά πράγματα τής έπο. χής έκείνης, κι αύτό όχι στό βαθμό έμβάθυνσης πού θά έπιθυμούσε δ ίδιος, όπως παραδέχεται στόν «Μπιντέ»: «Κανένας δέν
ξέρει τί γίνεται μέσα μου, όχι μέσα βαθιά μου, αύτό ούτε έγώ δέν
τό ξέρω»' καί άλλοϋ, πώλι στόν «Μπιντέ»: «Μιά τελευταία προσπά
θεια νά ύπάρξω κατόπιν μέ τ' άναιμικά μου γραφτά. Μήπως ύπήρξα
καί πριν γιά νά θέλω νά ύπάρξω μετά;»

Ο Χάκκας πέθανε μέ τήν πίκρα ότι έχασε τό συγγραφικό παιχνί
δι, καί αύτό φαίνεται όταν χαρακτηρίζει τά γραφτά του «μιά κουδουνίστρα γιά μεγάλους» ή «άποσπάσματα μιάς τεμαχισμένης ψυ
χής» («Τό Κοινόβιο··). Δέν πρόφτασε νά όλοκληρώσει στή συνεί
δησή του τό άγριο κυνήγι τών χρόνων μας, δέν πρόφτασε νά συν
αρμολογήσει τό πρόσωπό του καί τό πρόσωπο τής διαλυμένης
έποχής μας. "Ομως, στό κάτω-κάτω, γιατί νά έπιμένει κανείς νά
φαντάζεται τί θά κατόρθωνε ένας συγγραφέας άν τό έργο του δέν
τό διέκοπτε δ θάνατος; Ό συγγραφέας δέν μετριέται μέ τίς προ
θέσεις άλλά μέ τά έπιτεύγματά του. Καί ό Χάκκας πέτυχε κάτι πού,
άν άφήσουμε τά μεγάλα λόγια, άποτελςϊ ένα βαρύ δίδαγμα γιά
όλους μας: δ Χάκκας άγάπησε αύτή του τή διάλυση, παραδέχτηκε
καί έμβάθυνε στήν άνημπόρια του, πού είναι, σέ τελευταία άνάλυ-’
ση, καί ή δική μας άνημπόρια- μέ τούς (κάποτε μακάβριους) παρο
ξυσμούς καί τό αίμα τής ψυχής του παραγέμισε μέ ζωντανό σώμα
τά άδεια ρούχα τοϋ 'Αόρατου Άνθρώπου τοϋ Ούέλς, πού είναι καί
δ άνθρωπος τοϋ καιρού μας (βλ. στόν «Μπιντέ», ένας κάπως αι
σιόδοξος έπίλογος - ή έπιστροφή τού άόρατου...).
Μέ τό Χάκκα παίρνουμε συνείδηση τής άγριας έποχής πού μάς
μέλλεται. Τό πιό σπουδαίο, παίρνουμε συνείδηση ένός άλλου πρά
γματος· ότι άν θέλουμε νά βρούμε κάποιο νόημα γιά νά ύπάρξουμε μέσα στόν πλαδαρό καί δμοιόμορφο χώρο τής άπάνθρωπης
καταναλωτικής κοινωνίας μας, πέρα άπό όποιοδήποτε έξωτερικό
στήριγμα πού μπορεί νά βρούμε - μιά κάποια ιδέα, μιά κάποια πί
στη - είναι νά κατορθώσουμε νά βαστηχτούμε γερά πάνω στόν
έαυτό μας, νά κρατήσουμε τόν έαυτό μας μέ τήν Ιδιαιτερότητά
του, νά σηκωθούμε πάνω άπ’ τά πράγματα, νά σταθούμε καί νά
βαδίσουμε μέ άξιοπρέπεια όπως μάς είπε ό Χάκκας, «κατά ένα
τρόπο πού ποτέ άλλος άνθρωπος δέν στάθηκε ή δέν περπάτησε...
μ’ αύτό τό σουλούπι καί τούτη τή φάτσα μέσα στό χώρο». («Ό
Μπιντές»), Δέν ύπάρχει άλλο πιό πολύτιμο όραμα πού νά μπορεί
νά δώσει σήμερα ένας λογοτέχνης, άν τελικά άποδέχεται τή θέση
πώς ή λογοτεχνία δέν είναι μόνο μιά «ωραία τέχνη» άλλά καί μιά
στάση ζωής κι ένας δρόμος έπίκαιρος γιά τή ζωή. Πάντα.

Η ΑΡΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ Μ. ΧΑΚΚΑ
Τοϋ Μανόλη Λαμπρίδη
Κάποτε, σέ μιά φιλική συντροφιά, όπου γινόταν λόγος γιά όρισμένα άσήμαντα σύγχρονα βιβλία, άστειευόμενος, είπα ότι «συγ
γραφέας λέγεται σήμερα έκείνος ό άνθρωπος πού κρίνει σημαν
τικό νά καθήσει νά γράψει πράγματα τά όποια ένας άλλος, πού θά
μπορούσε ίσως νά τά έγραφε καλύτερα, δέν κρίνει σημαντικό νά
καθήσει νά τά γράψει».
Ό «ορισμός» αύτός δέν πιάνει τό Μάριο Χάκκα. Στό έργο του
βρίσκομε στ’ άλήθεια πράγματα σημαντικά μέ πρωτότυπο καί
ώραϊο τρόπο διατυπωμένα.
"Οταν ήρθαμε
ύποχωρούσαν τά μεγάλα δράματα άποδεκατισμένα
στά υπόγεια καταφύγια τοϋ στίχου.
Τώρα μάς πήραν δρόμοι χωρίς έπιστροφή
βήμα πρός βήμα συλλαβίσαμε τήν έρημη δεκαετία...
Μά ποϋ είναι οί μέρες πού στις φλέβες μας κυλούσαν
άνεμοι χτεοινοί αυριανά ποιήματα
όταν ή ιστορία πλατάγιζε σέ κάθε συνοικία
τραντάζοντας τίς ρίζες τ’ ούρανοϋ τής αδικίας τά μπαλκόνια.
Οί στίχοι αυτοί τοϋ Γεράσιμου Λυκιαρδόπουλου (άπό τή συλλογή
Ύπό ξένην σημαίαν) διαγράφουν μέ ένάργεια τόν ιστορικό καί
ήθικό χώρο άπ’ όπου καί ό Μάριος Χάκκας άντλησε τό ύλικό του.
Εκτός άπό κοινά γενικά χαρακτηριστικά τής κρίσης πού περνάει
ό αστικός κόσμος, στόν τόπο μας ή μετακατοχική μεγάλη κακουργία, πού αναστήλωσε καί στερέωσε τό κράτος τής δεξιάς, δη
μιούργησε πρόσθετες ειδικές συνθήκες ύπαρξης άνέκφραστης
δυστυχίας. Μέσα σ' αύτή τήν κοινωνική καί ήθική παραζάλη βρέ
θηκε ή γενιά αύτή, προσπαθώντας έναγώνια νά βρει κάποιο στήρι
γμα, νά έξοικονομήσει ένα έρμα γιά μιά ζωή μέ άξιο νόημα, έκεΊ
όπου ό κυρίαρχος πιά modus vivendi είναι ή προσαρμογή, ό έλιγμός, τό στραπατσάρισμα τής ψυ^ής.
Ό Μάριος Χάκκας ύπήρξε μια άγρυπνη, άσυμθίθαστη, ευαί
σθητη καί τολμηρή συνείδηση, πού αγωνίστηκε έντιμα καί ματώθηκε άνάμεσα στις συμπληγάδες τών προβληματισμών καί τών
αντιφάσεων τών χρόνων του. Ή κρίση πού διαπερνάει τό γραφτό
του έχει μιά συγκινητική βιωματική άμεσότητα. Τό γεγονός έπιπρόσθετα ότι δ θάνατος τόν είχε σημαδέψει, καί γνώριζε τό άφευ
κτο έπικείμενο τέλος του, φαίνεται νά δίνει μιά ιδιαίτερη, άγχώδη,
οξύτητα στις σελίδες του.
Στις σημειώσεις πού ακολουθούν θά προσπαθήσουμε να άνιχνεύσουμε πώς παρουσιάζεται στό πεζογραφικό του έργο1 ή
καταγγελία τοϋ συστήματος, ή άπομυθοποίηση, ή άμφισβήτηση
καί ή άρνηση τών μορφών τής κοινωνικής ζωής καί τών άξιών της.
Η άποδοκιμασία τών μορφών κοινωνικής ζωής τού σύγχρονου
άστικοϋ κόσμου, πού δέν έχει κανένα θετικό νόημα νά προσφέρει
παρά μόνο ψευτοαξίες, μόδα, νεωτερισμούς, βεντέτες, είδωλα καί
«καταναλωτικά άγαθά» - κι αϋτά μόνο στις πολύ άναπτυγμένες
χώρες - είναι διάχυτη σ’ όλα τά βιβλία. Ή σάτιρα, ή ειρωνεία, ό
χλευασμός καί ή γελοιοποίηση είναι άπό τούς βασικούς τρόπους
τοϋ συγγραφέα.
Στό διήγημα Όμπιντές περιγράφει τό άσώτεμα μιας νιότης καί
μιας ζωής μόχθου είκοσι χρόνων μέ στόχο μερικές στοιχειώδεις
ανέσεις, πού, όταν έπί τέλους άποκτηθούν, τό μόνο πού προσφέ^
ρουν είναι νά κάμουν συνειδητό τό χαράμισμα τής ζωής καί τήν
απουσία νοήματος.
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Τό Λεωφορείο ό Κόσμος2 είναι ένα δειγματολόγιο τής κοινω
νίας, διασπασμένης καί κονιοποιημένης, όπου τά άτομα μονολο
γούν χωρίς νά συνεννοούνται καί ή μόνη μορφή «έπαφής» μεταξύ
τους είναι ή προστριβή, ό καυγάς, ή παρεξήγηση. "Ενα αίσθημα
πνιγμού τοϋέαωτερικοϋ,συναισθηματικού,κόσμου μέσα στις συνθή
κες τού έπαγγέλματος άναδίνεται Στό τηλέφωνο2. Ή έπέτειος2 εί
ναι ένα πικρό διήγημα πού δείχνει πώς ή φτώχεια κι ή μιζέρια μπο
ρούν νά δηλητηριάσουν καί νά καταστρέψουν καί τίς λιγοστές στι
γμές πενιχρής άνθρώπινης ζεστασιάς καί γαλήνης πού θά μπο
ρούσε νά έχει ένα άντρόγυνο βουτηγμένο στό άγχος τοϋ έπιούσιου. Στή σάλα τοϋ σύμπαντος2 οί όνειροπολήσεις, οί φαντασιώ
σεις καί οί αύταπάτες, τό χόμπυ, τέλος πάντων ή «ψυχή» ένός μέ
τριου άνθρώπου, πού άσφυκτιά στό μικροαστικό πλαίσιο τής ζωής
του, γίνονται άντικείμενο έκμετάλλευσης, καταναλωτικό είδος
άπαλλοτριωμένο πρός όφελος άλλων.
Κάτω άπό ένα σκληρό φώς παρουσιάζεται τό θέμα τής άλλοτρίωσης στό διήγημα Τό πτώμα2 Ό ήρωας, άφοΰ άπεξενώθηκε άπ’
όλη του τή ζωή, παρούσα καί μέλλουσα, κάτω άπό τό βάρος τών
χρεών ύπογράφει σύμβαση μέ τήν όποία έκχωρεί στήν « Εται
ρία» τόν έαυτό του καί μετά θάνατον, δηλαδή τό λείψανό του.
Αλλοτρίωση δηλαδή καί πέρα άπ' τή ζωή!... Ήδη αύτό είναι μιά
μακάβρια άποδοκιμασία τού καθεστώτος. ’Όμως ό συγγραφέας
προχωρεί καί σέ μιά παραπέρα πιό φρικτή πράξη διαμαρτυρίας. Ό
ήρωας ζητάει άπεγνωάμένα εύκαιρία νά καταστρατηγήσει τό συμ
βόλαιο, νά θρεϊ ένα θάνατο πού ν’ άφανίσει τά πάντα, νά μήν άφήσει πτώμα ύπέρ τής « Εταιρίας». Ή εύκαιρία δόθηκε κάποτε: Οί
φλόγες μιας πυρκαϊάς σ’ ένα κτίριο. Θά ριχτεί μέσα καί δέ θ’ άπομείνει τίποτα άπ’ αύτόν. Άλλά νά! μιά άπρόβλεπτη άναστολή: "Ενα
παιδάκι παγιδευμένο μέσα σ’ ένα δωμάτιο ζωσμένο άπό τίς φλό
γες. Δέν πρέπει νά τό σώσει; Άλλά πάλι γιατί νά τό σώσει; «Αύτό
τό παιδί μεγαλώνοντας θά μπλεχτεί σ' ένα παρόν όλο χρέη, θά
πουλήσει τό μέλλον του, θά προεισπράξει τό πτώμα του... Όχι,
δέν τόν ένοιαζε τώρα τόσο ή παράβαση τοϋ δικού του συμβο
λαίου, όσο νά μή βοηθήσει αύτό τό παιδί, άν γίνεται νά τό έμποδίσει νά ύπογράψει ένα δικό του συμβόλαιο... Δέν θά ύπογράψει!
Δέν θά ύπογράψει!»
'
Τό Μήμάναν δψιν3 είναι άπ’ τά ώραιότερα κομμάτια· φέρνει κάτι
άπό τό ρίγος τής τραγωδίας. Εξιστορεί τήν τυχαία συνάντηση καί
δραματική «άναγνώριση», ύστερα άπό πολλά χρόνια,δύο άνθρώ
πων πού δέν είχανε δεί ποτέ τους τό πρόσωπο ό ένας τού άλλου
καί πού μιά μοίρα τούς είχε φέρει σέ θανάσιμη έπαφή. Τότε, στόν
εμφύλιο πόλεμο, άνήκοντας σέ άντίθετες παρατάξεις, βρέθηκαν
διατεταγμένοι ό μέν ένας νά έκτελέσει έναν άγνωστό του άπό τό
άντίπαλο στρατόπεδο, κι ό άλλος νά έκτελέσει τόν πρώτο - ό
όποιος έπέζησε.
Τήν τραγωδία καί τήν άπόγνωση τών φυλακισμένων καί έξορίστων γιά άόριστο χρόνο (πού κράτησε 15 χρόνια, 17 χρόνια...) τό
ήθικό ποδοπάτημά τους μέ τίς «δηλώσεις» ώς όρο γιά νά γλιτώ
σουν καί νά γυρίσουν στά σπίτια τους, τή δυσκολία έπανένταξής
τους μέσα στήν κοινωνία ύστερα άπό όλόκληρης ζωής άπομόνωση, τό ψυχικό μαρτύριο τής «τρίτης κατηγορίας μουλαράδων» πού
ύφίστανται τήν «έθνική άγωγή», τά συναντούμε σέ πολλά διηγή
ματα (Ή μπουμπούκα,2 Τό σπάσιμο2 Ένα κορίτσι2, Ένας άγνοημένος φιλέλληνας)2. Ό συγγραφέας βρίσκει τή διάθεση νά κάνει καί
χιούμορ, όπως ή έφαρμογή τής θεωρίας τού Παβλόφ, άπό τήν
«γκρούπα μοντέρνας βιολογίας» (Ή μπουμπούκα)2, ή τυποποιη
μένη κομματική φρασεολογία, ή Ιλαροτραγωδία μέ τό ροχαλητό
τοϋ νεοφερμένου (Οί άλλοι)2, οπού άποκαλύπτεται καί τό εύθραυ
στο τής «αλληλεγγύης».
Αρκετό μέρος κατέχει τό άγωνιώδες processus τής έπιστροφής
καί προσαρμογής στήν καθημερινότητα καί τή βιοπάλη, σέ μιά
άνενόχλητη ζωή, ύστερα άπό μακροχρόνιους κατατρεγμούς καί
ταλαιπωρίες, ή άναζήτηση κάποιας κατάστασης συμψηφισμού
(όπου, κατά κάποιον τρόπο, νά διασώζεται καί τό παλαιό αίτημα
τής άδολης συνείδησης, κάτι, έστω κι έκτρωματικό, άπ' τόν παλιό
πυρετό τών νεανικών σκιρτημάτων), οί άνεπαίσθητες άλλαγές, οί
βαθμιαίες όλισθήσεις καί πτώσεις: (Τό ψαράκι τής γυάλας2, Τό
τσαλάκωμα3, Τό λαχείο).3
Στό Ένας θείος4, ό Βαγγέλης, μετά δεκαπέντε χρόνια κάτεργο,
μέ τόν άδερφό του τό Σάββα έκτελεσμένο, άσχολείται πιά μόνο μέ
τή δουλειά του καί τό σπίτι του. Γιά τή νέα γενιά τό «παρελθόν»
έκεϊνο σβήνει σιγά-σιγά. Τό πορτραίτο τού Σάββα είκονίζει άκαθόριστα πιά «ένα θείο». «Άλλά έκεϊνοι πού σκότωσαν τό Σάββα δέ
λένε νά τόν ξεχάσουνε καί κάθε τόσο ένοχλοϋν τό Βασίλη, τόν
καλούν "γιά υπόθεσή του", τού ύποβάλλουν έρωτήσεις, δέν μπο
ρούν νά πιστέψουν πώς ό Βασίλης έχει ξεχάσει».
Ό φόνος3 έκφράζειτή βαθιά δυσαρμονία, τή διαταραχή ίσορρο-

πίας καί αποδιοργάνωση σάν συνέπεια συγκρούσεων άντιφατικών
στοιχείων: έρωτικό πάθος πρός μιάν άστή, ένός πού είναι άντίθετος στήν άστική τάξη, θεωρητική συμπάθεια πρός τίς «άπλές κο
πέλες τοϋ λαού·· άπό λόγους «άρχής» καί αίσθημα άηδίας άπό τό
συγκεκριμένο «κορίτσι τοϋ λαού» καί τό συγκεκριμένο ύλικό καί
ήθικό περιθάλλον του...
Τό Τροχαία Περίπτωση2 είναι ένα συγκινητικό διήγημα πού ισορ
ροπεί άνάμεσα στό κλουνίστικο. σκαριμπικό, καί στό ποιητικό
στύλ, μ’ ένα διάφανο συμβολισμό: "Ενας πού έχει άποφασίσει νά
κοιτάζει τή δουλειά του καί τό σπίτι του μονάχα, καί, συνετά, νά
μήν έκτίθεται σέ κινδύνους, «έγκαταλείποντας έκείνους τούς
έλάχιστους μόνους, έκείνους, πού τούς άρεσε νά ξελαιμιάζονται
άκόμα κοιτώντας έπάνω... άκόμα καί στά σκοτεινά ψάχνοντας, καί
πίσω άπ' τά σύννεφα,., νά δουν τό χρυσοκόκκινο φώς» - δταν φτά
νει μιά κρίσιμη ώρα, ξεχνάει τή «σύνεσή» του, όρθώνεται «στό
ύψος τής παλιάς κραυγής» του (γιά νά θυμηθούμε ένα στίχο τού
Βύρωνα Λεοντάρη) καί βρίσκεται άνάμεσα στή σύγκρουση - καί
συντρίβεται.
Απ' δλα αύτά τά διηγήματα άναδίνεται έμμεσα άλλά σαφώς ή
άποδοκιμασία καί ή άρνηση ένός συστήματος πού ρίχνει τό άνθρώπινο πλάσμα σέ τέτοιες δυστυχίες.
Στό διήγημα Ό Κολοβός2 πλήττονται άμεσα καί καίρια, μέ τή
σάτιρα καί τή χλεύη, οί θεμελιώδεις άρχές καί άξιες τοϋ συστήμα
τος: ή Ιεραρχία καί ή πειθαρχία. Εξευτελίζονται καί γελοιοποιούν
ται μέ τόν πιό παταγώδη τρόπο- άπό ένα τσινιάρικο μουλάρι κι άπό
ένα «χαμένο κορμί», ένα «ρεμάλι». Είναι άπό τά καλύτερα διηγή
ματα τού Χάκκα. (Οί υπερβολές τοϋ τέλους, νομίζω, δέν ήταν
άπαραίτητες, δέν προσθέτουν τίποτα).
Εκείνο δμως πού έχει έντελώς ιδιαίτερη σημασία στό έργο τού
Χάκκα είναι ή έπισήμανση ότι ή κοινωνική κρίση είναι καθολική,
δηλαδή ότι άπλώνεται καί στό άριστερό κίνημα, δτι άνάμεσα ατούς
τρόπους ύπαρξής του καί στήν κατεστημένη κοινωνία υπάρχει μιά
θεμελιώδης ταυτότητα, ταυτότητα μοντέλων καί δομών, άρχών καί
αξιών, ταυτότητα άντιδράσεων, ταυτότητα άκόμη έκτελεστικών
οργάνων
Πολύ χαρακτηριστικό είναι τό διήγημα Τό σινεμά2: Στή φυλακή
τών πολιτικών κρατουμένων, τήν ώρα πού ένας διαβάζει φωναχτά
τήν έφημερίδα γιά ν' άκούν όλοι στό θάλαμο, ένας άπλός άνθρω
πος «ούτε πρωταγωνιστής τής παρούσης κρίσεως ούτε δευτερα
γωνιστής ούτε τριταγωνιστής ούτε κάν άγωνιστής» παθαίνει κρίση.
Τό έφιαλτικό του παραλήρημα, δπου συμφύρονται οί εικόνες τής
άλλοτινής ήρεμης καθαρής ζωής του τών είκοσι χρόνων του μέ τίς
εικόνες τής δυσωδίας τοϋ θαλάμου καί τά νέα τής έφημερίδας,
έμβάλλει σέ άνησυχία αυτούς πού έχουν τήν «εύθύνη» γιά τόν
τρόπο ύπαρξης τής «κοινότητας» τών κρατουμένων μέσα στή φυ
λακή. Γιατί αύτή ή κρίση κι αύτό τό παραλήρημα έκφράζουν τήν
καθολική αμφισβήτηση, μιά άμφισβήτηση ριζική. ’Εκτός άπό τούς
έπίσημους, τούς άνωθεν, κανονισμούς, μέσα στή φυλακή οί κατα
διωγμένοι τού συστήματος έχουν όργανώσει τή συμβίωσή τους
σύμφωνα μέ όρισμένους κανόνες, μέ όρισμένους τρόπους. Λοι
πόν, στή μικρή κλειστή αύτή κοινωνία θριαμβεύει τό μοντέλο τοϋ
έχθρικού συστήματος. Η δομή της είναι τοϋ ίδιου τύπου. Θεμε
λιώδεις άρχές συνοχής της ή Ιεραρχία, ή πειθαρχία, ή ϋπακοή, θα
λαμάρχης κ.λπ. Ή έξω όργάνωση τής μεγάλης κοινωνίας καί ή όργάνωση τής έγκάθειρκτης μικρής κοινωνίας, άξιώνουν τόν ίδιο
τύπο πολίτη, θέλουν τόν Ιδιο τύπο ϋπηκόου.
Τό παραλήρημα τής κρίσης αύτού τοΰ «άπροσάρμοστου» άπλοϋ
«κομπάρσου πού σέρνεται σέ δεύτερο πλάνο» έρχεται νά πλήξει
άποφασιστικά, νά κλονίσει συθέμελα αύτό τό σεβάσμιο κοινό σύ
στημα άξιών. «Βάζει τήν ιδεολογική μας ένότητα σέ κίνδυνο». Ό
θαλαμάρχης πήρε τήν άπόφασή του: ά φθοροποιός αύτός τύπος
δέν μπορεί νά μένει μεταξύ μας. «Ό σύντροφός μας πρέπει νά
μεταχθεϊ σέ ψυχιατρείο». Θά τό είσηγηθεί αύριο στό διευθυντή
τών φυλακών. Θαλαμάρχης-διωκόμενος, διευθυντής φυλακώνδιώκτης στό θέμα αύτό συνεργάζονται καί άλληλοσυμπληρώνονται. Είναι άνατριχιαστικά καίρια στή νοηματική της συμπύκνωση ή
τελευταία φράση τοΰ συγγραφέα:
«Ό σύντροφός μας πρέπει νά μεταχθεί σέ ψυχιατρείο. 'Εκεί θά
τού γίνει ή κατάλληλη θεραπεία πού θά τόν φέρει κοντά μας πάλι,
Ικανό γιά τή φυλακή καί τό κίνημα». Γιά τή φυλακή καί τό κίνημα!..
Ίσώς ό συγγραφέας, μιλώντας γιά θεραπεία στό ψυχιατρείο κάνει
καί ύπαινιγμό γιά άνάλογες «θεραπείες» στά ψυχιατρεία τής Ρω
σίας.
Τό ζήτημα2. («Τό ζήτημα μπαίνει, τό ζήτημα μπαίνει έτσι, τό ζή
τημα μπαίνει γενικά, άναλυτικά, σέ μιά νέα φάση. Τό ζήτημα ύπάρχει. Σέ τελευταία άνάλυση τό ζήτημα μπαίνει....») Διακωμωδεί τόν
κομματικό βερμπαλιστικό κομφορμισμό, πού όμως έκφράζει τήν
αϋταρχική δομή τοΰ κομματικού μηχανισμού, καί είναι ή φωνή τού

κυρίου, πού δέν άνέχεται τήν παραμικρή κριτική σκέψη έκ τών κά
τω. καί άξιώνει μόνο ϋποταγή. «Ποιό ζήτημα; Υπάρχει κανένα ζή
τημα; - Δέν ύπάρχει ζήτημα, μή μαλώνετε. Υπάρχει μόνο ζήτημα
όταν μαλώνετε, όταν συζητάτε. Μή μαλώνετε, μή συζητάτε. Βάλτε
το άπλά, όπως έπιβάλλει ή άντικειμενική πραγματικότητα... ντιρεκτιβίστικα, κοπτατσιακά, χωρίς διανοουμενίστικες άντιρρήσεις καί
ψειρίσματα. Εκείνο πού μένει γιά σάς είναι ή έφαρμογή, ή συγκε
κριμένη πρακτική πού θά σάς όδηγήσει στή λύση τοΰ προβλήμα
τος. - Ποιό πρόβλημα, ποιά πρόβλημα; Υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Μέχρι τώρα δέν ήτανε τό ζήτημα; Τί στό διάολο άλλαξε πάλι; Μέ
τίς λέξεις θά παίζουμε; - Όχι σιγά νά μήν παίζουμε μέ τά νοήματα,
μέ τίς ιδέες τίς ίδιες. Εσύ διαλύθηκες πιά, τού είπαν οί σύνεδρου
Τόν πιάσανε τέσσαρες καί τόν πετάξανε έξω...»
Οί θέσεις1 αποκαλύπτει, στά γραφεία τού κόμματος καί τούς
έπαγγελματίες κομματικούς υπαλλήλους, άγκύλωση σκέψης, γρα
φειοκρατική δυσκινησία, άσυναρτησία καί σύγχυση άνάλογες μέ
τής χειρότερης κρατικής ύπηρεσίας. Σάτιρα τοΰ γραφειοκρατικού
- άστικού έκφυλισμού τοϋ κομματικού μηχανισμού άποτελεί καίτό
διήγημα Οί κουφοί2. "Ενας γέρος όγδόντα χρονών, κουφός - πού
είχε ζήσει γιά πολλά χρόνια στό κίνημα κατά τήν «ήρωική» του, νά
πούμε έτσι, έποχή καί πού είχε άναθρέψει τά παιδιά του καί τά
παιδιά τών παιδιών του μέ τίς «ήθικές άρχές» τοΰ κινήματος ,άποφασίζει νά βάλει άκουστικά, γιά νά ξαναποκτήσει κάποιαν
επαφή μέ τόν κόσμο.·Καί τί άνακαλύπτει: b μεγάλος του γιός, πού
ήταν «άνώτερο στέλεχος», ήταν κουφός. Φαινόταν νά άκουγε μέ
προσοχή τί τοΰ έλεγε ό άλλος, μά οί άποκρίσεις του ήταν άσχετες.
"Ακουγε μέν, άλλά δέν καταλάβαινε. Δέν καταλάβαινε παρά.τόν
έαυτό του. Γι’ αύτόν δέν ύπήρχε διάλογος: «Μιά μικρή άδυναμία
πού τήν άπέκτησε μέσα στό κίνημα». Μά κι ό μεσαίος του γιός,
πού ήταν «μεσαίο στέλεχος», ήταν κι αύτός κατά κάποιον τρόπο
κουφός: Ενώ άκουγε έξαίρετα τούς καθοδηγητές, τά άνώτερα
όργανα, ήταν κουφός στά κατώτερα όργανα, στά πιό κάτω στελέ
χη. Κι ό μικρός, «έκκολαπτόμενο στέλεχος», «δυστυχώς αύτός
άκουγε... άκουγε πολλές άντικομματικές συζητήσεις, συνωμοσίες
καί ίντριγκες... "Ηλπιζε νά γίνει σύντομα κατώτερο στέλεχος,
έπειτα μεσαίο, κατόπιν άνώτερο καί ϊσως-’ίσως κι άνώτατο. "Ηταν ή
πιό σίγουρη μέθοδος».·
Ή εικόνα αύτή είναι άντίτυπο τής δομής τής καθεστηκυίας κοι
νωνίας, τήν οποία ύποτίθεται δτι άντιμάχεται τό «κίνημα». Είναι
ενσάρκωση τών ίδιων άστικών άρχών καί τής ίδιας ήθικής πού κυ
ριαρχούν στήν άστική κοινωνία.
Ό γέρος είχε τήν τελευταία του έλπίδα στή νέα γενεά, στά έγγόνια: Ό ένας έγγονός έμπασε στή ζωή τού σπιτιού «μιά κοπέλα
μέ καναρινιά μαλλιά, μέ ζεστή φωνή όλο τρίλιες». Όμως ό ένας
άπό τούς έγγονούς του «ήταν έργάτης κι άκουγε μόνο τή φωνή
τοϋ κυρίου του συμπληρώνοντας καρφόσημα...» Κι ό άλλος, αύτός
πού είχε μπάσει στό σπίτι, στή ζωή τοΰ γέρου τό κορίτσι μέ τά
καναρινιά μαλλιά καί τή ζεστή φωνή όλο τρίλιες, «δέν άκουγε τή
φωνή τής καρδιάς, κι έδωσε λόγο νά παντρευτεί ένα διαμέρισμα».
Κι ή κοπέλα «δέν άκουγε τών αύτοκινήτων τά κλάξον, τή σφυρί
χτρα τοϋ τροχαίου, τών τροχών τό άπεγνωσμένο φρενάρισμα,
ραντίζοντας τή φλέγόμενη άσφαλτο μέ τής καρδιάς της τό αίμα. Κι
ό γιατρός σκυμμένος μέ τό στηθοσκόπιο δέν άκουγε τής καρδιάς
της τούς χτύπους...» Κι ό γέρος «πέταξε τ’ άκουστικά στό σκουπιδοντενεκέ ένα βράδυ οικογενειακής έορτής, τή βραδιά πού άρραβωνιαζόταν ό έγγονός τό διαμέρισμα. Ήταν καλύτερα νά μή μάθει,
νά μήν άκούει πιά άλλα...»
Στό Ή σύσκεψη2 παρακολουθούμε τήν παραλυτική έπιβολή τού
κομματικού καθεστώτος πάνω στή συνείδηση κι ένός «άμφισβητία»: Ενώ τό συζητούσε μέσα του, ένώ είχε άποφασίσει ν’ απαγκι
στρωθεί «ύστερα άπό είκοσι χρόνια φυλακή» - όταν τόν κάλεσε ό
πρόεδρος «δίνοντας του τό λόγο νά πεϊ κι αύτός τίς σκέψεις του»,
«άρχισε κι αύτός μέ τή σειρά του νά μιλάει μέ τόν ίδιο ρυθμό πού
μίλησαν οί άλλοι, στόν ίδιο τόνο φωνής, μέ τίς ίδιες κινήσεις», «τίς
καθιερωμένες χειρονομίες», «τά τόσο γνωστά λόγια τά κουρντι
σμένα σ’ ένα κραυγαλέο άνυπόφορο τόνο, πού δέν είχαν καμιά
σχέση μέ τήν κοινή όμιλία γιά τό ψωμί καί τόν έρωτα, γιά τή ζωή
καί τό θάνατο». «Ή σύσκεψη συνεχιζόταν, μιά πλάκα γιά χιλιοστή
φορά στό πικάπ, μιά κόρνα αύτοκινήτου πού κόλλησε...»
Τή συνταύτιση, τήν «προσωπική ένωση» κατωτέρων έκτελεστι
κών όργάνων τών δύο «καθεστώτων» βλέπομε στό Ό Γιάννης τό
θεριό-μερμήκι2 καί στήν Τοιχογραφία1. Τά ήθικώς έξαθλιωμένα κα
τώτερα όργανα τού κόμματος, τής Ασφάλειας καί τοϋ παρακρά
τους εναλλάσσουν μέ πολλή εύκολία ρόλους: Ό πρώην μακρονησιώτης, συνεργάτης τής Ασφάλειας, έθνικόφρονας πού «σπάει
στό ξύλο τά κομμούνια» - καί πάλι ξανά γράφει κόκκινα συνθή
ματα στους τοίχους. «Ό Χωνής ή αλλιώς ό Μαμμά Τό Κουλούρι
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Μου. φωνάζει τό χωνί, άργότερα γίνεται χίτης καί δέρνει μέ τή
σειρά του αυτούς πού φωνάζουν τό χωνί μέ τή σειρά τους καί πού
έδερναν πρωτύτερα τόν Μαμά τό Κουλούρι Μου, γιατί φώναζε τό
χωνί. Οί ίδιοι άνθρωποι, τά ’ίδια πρόσωπα, ένα καί μόνο μοντέλο».
Όλες οί διαπιστώσεις έπιβάλλουν μιάν έκ βάθρων άναθεώρηση,
μιάν άνασκόπηση, έναν άπολογισμό, θέση ύπό άμφισβήτηση τοϋ
νοήματος τής ζωής μας, τής συμπεριφοράς μας, τών άγώνων καί
θυσιών μας καί τής άντίστοιχης παγιωμένης μυθολογίας. Θέτουν
τό αίτημα άνατροπής τής ίσαμε τώρα «ισορροπίας», τήν άνάγκη
νέων προσανατολισμών, άλλων άρχών. Ή άποτίναξη τής χρόνιας
άλλοτρίωσης καί ή κατάκτηση τής αυτονομίας φωτίζονται μ' ένα
καινούριο φώς.
Τό θέμα παρουσιάζεται μέ δραματικούς τόνους, μέ έκρήξεις
σπασμωδικές, μέ κραυγές άπόγνωσης. 'Υποθέτω ότι ή συνειδητοποίηση θά ύπήρξε γιά τό συγγραφέα βίαιη συγκλονιστική κρίση
άπό άμεσα πιό πολύ βιώματα - όπως αντανακλάται στό Κατά Μάικ3
καί στό Κοινόβιο, στό Τσιλιμπίκ ή Τσιλιμπάκι,4 στό Μέ τή θέλησή
μου4, στό Μπροστά σ’ ένα τάφο4.
«Τά πάντα γύρω μου κουτρουβαλάνε, άνθρωποι, ιδέες, σύμπαν...» «Δέν είναι γίγαντες αύτοί πού θαυμάζαμε χρόνια, άνθρωπάκια κι αύτοί σάν κι έμάς, μάλιστα ράτσα κοντή καί άρκετά στραβοκάνηδες. 'Όσο γιά τόν τερματοφύλακά τους, μή νομίσετε πώς
στέκεται ακίνητος στή μέση τού τέρματος κι άπλώνει στίς γωνιές
τά χέρια του νά πιάσει τή μπάλα Πέφτει ξάπλες καί τρώει άρκετά
γκολ κι αύτός».
«Πώς δεχτήκαμε χρόνια νά τρώμε στή μάπα τή «ράγια». Μόλις
στά τριανταπέντε μπόρεσα νά λυτρωθώ άπό τήν άνελευθερία, κι
αύτό όχι πλήρως. Πώς ϋπάρχουν άκόμα άνθρωποι πού άποδέχονται τούς κανόνες μιάς τέτοιας ζωής; Πάντως έγώ, άπ' όσο ξέρω κι
οί φίλοι μου, σέ μάντρα δέν ξαναμπαίνω, όποιαδήποτε μάντρα...
Εμείς πιά αποκλείεται, τουλάχιστον μέ τή θέλησή μας» (Τό Κοινό
βιο). Ό συγγραφέας κοροϊδεύει καί τούς «άνορθόδοξους» πού
έχουν τά διατεταγμένα όρια τους: «Μέχρι τόν Πκαρωντύ, παρα
πέρα δέν πάω». (Κατά Μάικ)3
Μετά άπ' αύτή τήν έπώδυνη έπανεξέταση, κατανοεί πιό βαθιά καί φυσικά, μέ πιό πολλή πίκρα - τή διαδικασία τής φθοράς καί τής
μικροαστικής ίσοπέδωσης τής ζωής - μετά τή μεγάλη ήττα (Ή Τοι
χογραφία3, Τό Νερό3, Σκοπευτήριο Καισαριανής4).

Ή Τοιχογραφία είναι ένα άπό τά ωραιότερα κομμάτια. Είναι ένα
παθητικό, ένα σπαραχτικό έλεγεΐο γιά τήν Καισαριανή, τήν «προξυλοκοπική» καί «προκαταναλωτική», πού εύτύχησε νά τή ζήσει ό
συγγραφέας παιδί.
«Κάποτε ήταν ένα αστέρι, έλαμψε γιά μιά στιγμή στό στερέωμα
καί χάθηκε γιά πάντα στό χάος τής ιστορίας». Αφορμή δίνει μιά
τοιχογραφία στό μοναστήρι: «Ό έμπεσών εις ληστάς». "Ενα χαρα
κτηριστικό της, τό όμοιόμορφο τών προσώπων (ταξιδιώτη, ληστή,
περαστικών) κάνει τό συγγραφέα νά δώσει ένα διαφορετικό νόη
μα, πέραν τοϋ αρχικού τής παραβολής, καί ν’ άποκαλύψει μιά
άντιστοιχία, ένα παράλληλο νόημα μέ δύο φάσεις τής ιστορίας καί
τής έξέλιξης τής συνοικίας τής Καισαριανής: Τά πρόσωπα, έμπε
σών καί μή έμπεσών, είναι τά ίδια, είναι ό 'ίδιος άνθρωπος πού
δέρνει, δέρνεται καί παριθάλπει·... «Τώρα καταλαβαίνω γιατί ό Χωνής κλπ....», πού είδαμε παραπάνω.
Αύτή είναι ή μιά όψη τού άντίστοιχου τού νοήματος τής τοιχο
γραφίας, ή «ξυλοκοπική». Ή άλλη όψη είναι τής «καταναλωτικής
φάσης»: ή όμοιομορφία πού έπιθάλλει ή «καταναλωτική κοινωνία»,
τό πνεύμα τής ιδιοκτησίας καί τών «άντιπαροχών», τών «καταστη
ματαρχών, έμπορομανάθηδων, χασάπηδων, έργολάθων πού θέ
λουν ν' άπαλλαγοϋν άπό τή ντροπή σου».
«Τά πιό άξια άπ’ τά παιδιά σου κλαδεύτηκαν. Έτσι γίνεται πάντα
μετά άπό μιά άγρια ύλοτόμηση, καί τά λίγα δέντρα πού άπομένουν
όλα σαπάκια». «Καισαριανή, ιδρώνω, Καισαριανή, άσφυκτιώ, Καισαριανή, αναγουλιάζω... Πιάνω στό βλέμμα σου μιά μεταμέλεια, σά
νά λυπάσαι πού δέν ήσουνε άπό γεννησιμιού σου μεσίτραΓ ρουφιάνα καί δοσίλογη. Πού ή λεβεντιά σου καί πού ή λευτεριά σου,
γαζέλα, ζαρκάδα καί έλαφος;... Τώρα σοβατίζεις τά τελευταία ίχνη
πυροβολισμών στό μέτωπό σου... Τσαλαπατημένη, τσακισμένη, έξευτελισμένη, στήν τελευταία φάση τής τοιχογραφίας».
Στό Σκοπευτήριο Καισαριανής παρακολουθούμε τό βαθμιαίο
σβήσιμο τής άληθινής Ιστορίας τών έκτελέσεων, τήν έξαφάνιση
τών ιχνών τής μνήμης, τήν έκμετάλλευση γιά άνίερες σκοπιμότη
τες τών νεκρών, τή διαστρέβλωση καί τέλος τήν άντιστροφή. «Νά
δείτε πού στό τέλος θά τό κάνουν οικόπεδα... Γιά οικόπεδα θά
συμφωνήσουνε όλοι, δεξιοί, άριστεροί καί κεντρώοι, παρά τίς
όποιεσδήποτε διαφορές τους, κοινός παρονομαστής τό «οίκοπεδάκι»...» Καί νά, κι ένας καινούριος τσιμεντένιος σταυρός, νά μι-

Ήταν ένας Θερίος· σβούρισε τή γροθιά του καί τό
έφτασε μέχρις εξήντα. Ό άλλος, ό καταστηματάρχης,
καθόντανε δίπλα απαθής, τά μάγουλά του κρέμονταν καί
εΐσέπραττε κάθε φορά μιά δραχμή. 'Ηταν ένα υπαίθριο
μηχάνημα πού μετρούσες τή δύναμή σου χτυπώντας
πάνω σέ μιά πέτσινη γροθιά καί κείνη πέταγε ένα ξυλαράκι ψηλά στή βαθμολογία.
Χτυπούσαν κι άλλοι γροθιές, κυρίως έργάτες μέ πετα
μένες φλέβες στά χέρια σάν καραβόσκοινα. Πενήντα, εξ
ήντα οί γερότεροι. Πού ενενήντα καί εκατό πού έδειχνε ή
βαθμολογία έπάνω-έπάνω. Στένευε ή δίοδος καί τό ξυλαράκι φρακάριζε.
Τότε πήρα φόρα κι έριξα τή γροθιά μου. Ούτε πού μέ
ύπολόγιξαν. Τά δάχτυλά μου φρύγανα, τά χέρια μου
τσάκνα. Τό ξυλάκι βρέθηκε τελείως έξω. Ολοι γύρισαν
καί μέ κοίταξαν μέ θαυμασμό, άνάμεσά τους καί σύ,
άλλά ούτε πού γύρισα νά σέ κοιτάξω. “Εφυγα σιγά- σιγά
καί χανόμουνα μέσα στό πλήθος.

“Ελα νά σού δείξω τούς κοβαλτιωμένους. “Εχουν ένα
βήμα παράξενο, όχι άργό, μά νά, σά νά τούς κόβει κάτι
λίγο πιό κάτω άπ’ τά γόνατα καί πάει τό πόδι τους ψά
χνοντας, ίσως φοβούνται τούς λάκκους κι οί χειρότεροι
είναι στήν άσφαλτο.

Λίγες φορές είδα στή Γερμανία τό φεγγάρι
Τόν κόκορα τής εκκλησίας νά χαμογελάει.
Συνήθως έκεϊ κάτω ό σιδεράς οφυροκοπάει
Κι ό βοηθός δίνει καμιά παράταιρηστ’άμόνι.
Γδέρνονται οί λεύκες μαδιόνται τά πλατάνια
Μ. ΧΑΚΚΑΣ

λάει γιά μιά «πηγάδα», πού γέμισε μέ πτώματα «έθνικοφρόνων».
«Πιθανόν νά μείνει κι ή όνομασία «Σκοπευτήριο» ούδέτερα όμως,
χωρίς καμιά ειδική σημασία... Κατά τή γερμανική κατοχή; Μά συνέβηκε ποτέ τέτοιο πράγμα;»
Ένα άλλο σημαντικό θέμα πού άπασχολεϊ τό συγγραφέα είναι τό
θέμα τής ένοχής: (Ένοχος ένοχης στό Κοινόβιο καί Ένοχή μονό
πρακτο).
Ή καταπιεστική κοινωνία, μέσω τής οικογένειας, άρχικά, καί τών
άλλων θεσμών της, έμβάλλει στό άνθρώπινο δν, άπό τήν τρυφερή
παιδικήν ήλικία τό συναίσθημα τής ένοχής. Ή ίδια ή ύπαρξή του
είναι ένοχή. Πρέπει νά νιώθει τόν έαυτό του φταίχτη, κατηγορού
μενο, ύπό άνάκριση γιά τό κάθε τί στή ζωή του, γιά τίς έπιθυμίες
του, τίς τάσεις του, τίς ιδέες του... Κάθε στιγμή πρέπει νά όμολογεϊ φανταστικά ή πραγματικά παραπτώματα. Μόνον έτσι έπιτυγχάνεται ώστε ή σκέψη του, ή βούλησή του ν' άνήκει στόν άλλο, τόν
έξουσιαστή. Μόνο όταν είναι κανείς στή θέση άφοπλισμένου υπο
δίκου, πού έχει άποξενωθεϊ καί άπό τά μέσα νά θέσει δ ίδιος μέ τή
θέλησή του τέρμα στή ζωή του, έκλογή του είναι ή έκλογή τής
θέλησης καί τής άπόφασης τοϋ Άλλου.
Στό μονόπρακτο Ένοχή μιά κοινή συζυγική σκηνή ζηλοτυπίας
δίνει τήν ώθηση γιά μιά κατάδυση στά βάθη τής συνείδησης, γιά
νά βρεθούν καί νά φωτιστούν τά «κρίματα», φανταστικά καί πρα
γματικά. Πράξεις ή παραλείψεις, γιά τίς όποιες οί άλλοι, οί έξουσιαστές, θέλουν νά δμολογεϊς τόν έαυτό σου ένοχο - καί πράξεις
ή παραλείψεις πού έσύ ό ίδιος κρίνεις πηγή τύψεων, αύθεντική
ένοχή. Στήν πρώτη περίπτωση, έκείνο πού κρίνεται άπολύτως
άσυγχώρητο, ώς ή άπόλυτη ένοχή,είναι ή μή ένταξη σ’ ένα άπό τά
στρατόπεδα τοϋ παραδοσιακού ζεύγους τών άντιμαχόμενων. «Κά
θεται τόσα χρόνια φυλακή, στερείται, ύπομένει, κι όταν βγαίνει
πιάνει κι άλλάζει... Πώς θά μπει τάξη όταν ό καθένας άλλάζει; Δέν
αποδέχεται καμιά τάξη. Αύτός δέν άλλαξε νά πάει μέ τούς άλλους,
βγήκε τελείως έξω άπό τό παιχνίδι. Δέν άποδέχεται κανέναν κανό
να» (Ένοχος ένοχής). Στή δεύτερη περίπτωση, τό αύθεντικό κρί
μα, ή μεγάλη ένοχή είναι ότι έστερξες τήν άλλοτρίωσή σου, άτι

ποτέ δέν έπραξες έκεϊνο πού σκέφτηκες κι έκρινες έσύ δ ίδιος
σωστό, ότι έκτελοϋσες άποφάσεις. Ό συγγραφέας (στό τέλος τής
Ενοχής) έξατομικεύει τήν περίπτωση μ’ ένα περιστατικό ϋψιστης
δραματικότητας: Μέσα στό περιβάλλον τής φυλακής ή «Ομάδα»
έκρινε καί καταδίκασε σέ «απομόνωση» ένα σύντροφο, συναγωνι
στή καί συνεργάτη θανατοποινίτη, ό όποιος σέ μιά βδομάδα έκτελέστηκε χωρίς συμπαράσταση. Ό ήρωας μειοψήφισε μέν στή φρι
χτή καί άπάνθρωπη άπόφαση, άλλά, έφαρμόζοντας τόν «κανονι
σμό», αύτός τήν άνάγγειλε στόν «καταδικασθέντα» καί αύτός
πρώτος τήν έφάρμοσε χωρίς νά πιστεύει στήν όρθότητά της.
Επίσης, ήθική σύγκρουση πού μπορεί νά γεννήσει τύψεις ϋπάρχει καί στήν άντινομία ότι ή άφοσίωση στή μακροπρόθεσμη ύπόθεση τής άπελευθέρωσης τών άνθρώπων φέρνει δυστυχία στό
άμεσο περιβάλλον τών δικών μας άγαπημένων προσώπων.
Τό πρόβλημα τής έξουσίας, τοϋ κράτους καί τής έπανάστασης
θίγεται στό μονόπρακτο Τά Κλειδιά(·$). Στόν πρόλογο βλέπουμε
τήν έπαΰριο μιας λαϊκής έξέγερσης μέ άκαθόριστους καί κάπως
άντιφατικούς στόχους, όταν έχει νομισθεϊ ότι όλα τά άχυρά καί τά
φράγματα τής παλιάς έξουσίας έχουν γκρεμίσει, τό πλήθος νά
βρίσκεται άλυσοδεμένο κάτω άπό τήν έξουσία αυτών πού ήταν
έπικεφαλής του, οί όποιοι μέ τά ίδια μέσα, μέ τά ίδια συστήματα,
μέ τούς 'ίδιους θεσμούς καί συνθήματα έπιβάλλουν τήν «τάξη» καί
τήν «άσφάλεια» καί συνεχίζουν τό παλιό καταπιεστικό καθεστώς,
τό νομιζόμενο καταλυθέν.
'Ακολουθεί μιά καρικατούρα τής τυραννίας, σταλινικού ή νοτιοαμερικανικοϋ τύπου, καί μιάς κρίσης έξουσίας (έκκαθαρίσεων
καί άντικαταστάσεων στά άνώτερα στρώματα τής πυραμίδας), μιά
παρωδία καί γελοιοποίηση τοϋ θανάσιμου άγώνα γιά τήν έξουσία όπου τό μόνο πάγιο καί σταθερό είναι ή παντοδυναμία τής άσφάλειας. Στό παιχνίδι γιά τήν έξουσία, σέ κάποια φάση γίνεται καί
έπίκληση τών «δημοκρατικών άρχών», «προσφυγή στό λαό» - γιά
έκτόνωση - σέ μορφή ποδοσφαιρικού μάτς. Τό άποτέλεσμα είναι
«πάσα στήν πάσα, οί δεξιοί προωθούνται, διαιωνίζονται, κατακρα
τούν, έπιμένουν... ( Εδώ έχομε άναφορά στό δικά μας καθέκαστα).
«Ή κατάσταση συνεχίζεται όπως όπως. Παίζουν όπου νά 'ναι, παί
ζουν στό κέντρο, παίζουν άριστερά, παίζουν δεξιά... Όλοι παίζουν
μπιλιάρδο στήν πλάτη μας». Καί ά συγγραφέας φωνάζει:«Μάς κο
ροϊδεύουν, βγείτε όλοι έξω άπ’ τό κόλπο. Ψυλιαστήτε έπιτέλους».
Ή κρίση έξουσίας αίρεται μέ τήν πτώση τοϋ πρώτου Πρώτου καί
άνακήρηξη νέου Πρώτου. Τό «διάγγελμα» πρός τό λαό είναι άκριβώς δπως τά είπε ό προηγούμενος καί ό προπροηγούμενος. «Ό
τύραννος έπεσε καί τό καθεστώς συνεχίζεται. Τό σύστημα άσφαλείας παραμένει τό 'ίδιο, οί άστυνομικοί στις θέσεις τους καί οί
πολίτες στις έργασίες τους». Καί τό έργο τελειώνει μέ τούς στί
χους.
Πάνε σπαν οί άλυσίδες
Μά όπου σπάνε άλλες, νάΙ
Πάντα σκλάβοι, σκοινιά
καί παντού σταυρωτήδες.

Ή ζοφερή πεσσιμιστική αύτή προοπτική είναι βέβαια ή γενίκευση
τής άρνητικής πείρας τής Ιστορίας. Όμως, δέ διαγράφεται καμιά
ιστορική δυνατότητα μιάς άνθρωπότητας αύτόνομης, πού νά μήν
είναι παραλλαγή τού έξουσιαστικοϋ μοντέλου; Τό δραμα μιάς άπελευθερωμένης άρμονικής άνθρωπότητας ό συγγραφέας τό βάζει
στά χείλια τών δικτατόρων, σέ στιγμές προσωπικά δύσκολες γι’
αυτούς. Νομίζω δτι, έστω καί σέ στύλ μελό καί παρωδίας, αύτό
είναι μάλλον συγγραφική άδυναμία. Εκεί πού βλέπει ό συγγρα
φέας κάποια δυνατότητα ρήγματος στό σύστημα είναι σ' αύτούς
πού τό άποδοκιμάζουν όλοκληρωτικά, τούς τελείως άσυμβίβαστους καί πρός τά δύο βασικά άνταγωνιστικά σκέλη, καί πρός τήν
έξουσία - καί πρός τούς διεκδικητές τής έξουσίας. Μ' αύτούς τούς
τελευταίους ύπάρχει πάντα ό «Ιστορικός συμβιβασμός». Τό νά
άνήκεις κάπου, έστω καί στόν άντίπαλο, είναι έντάξει, κανονικό,
δεκτό. Ένώ αύτοί πού κανένας δέν μπορεί νά καταλάβει «τί πρε
σβεύουν τέλος πάντων», «πού δέν πιστεύουν σέ τίποτε» - «πάνε
νά καταστρέφουν τόν κόσμο»

Τό πρόβλημα τής έξουσίας είναι ένα πελώριο καί πολύπλοκο θέ
μα, καί είναι πολύ δύσκολο νά τό έγκλωβίσει κανείς σ' ένα μικρό
θεατρικό κομμάτι ή, έστω, καί σέ πολυσέλιδο λογοτεχνικό βιβλίο.
Στό μονόπρακτο αύτό ό συγγραφέας, παρ' όλες τίς έπί μέρους
όξϋτατες νύξεις, μοιραία, περιορίζεται σέ μιάν άτελή φαινομενο
λογία τού παιχνιδιού τής έξουσίας στήν κορυφή τής πυραμίδας.
"Επειτα ύπάρχει καί μιά γενικότερη άδυναμία στά τέτοιου είδους
λογοτεχνικά έργα- έννοώ τά «άλληγορικά», τά συμβολικά. Ή άδυ
ναμία αύτή πού λέω άφείλεται σέ μιάν έγγενή άντίφαση. "Ας μού
έπιτραπεϊ νά ξεφύγω λίγο άπό τό Μάριο Χάκκα καί νά γενικεύσω:

Πρόκειται γιά τά έργα δπως Ή φάρμα τών ζώων τού Όργουελ, Ή
έπιστροφή τής Γηραιός Κυρίας τοϋ Ντύρενματ, Ό θάνατος τοϋ
Μαρά τοϋ Βάις, Περιμένοντας τόν Γκοντό τοϋ Μπέκετ, Τό μπαλ
κόνι τοϋ Ζενέ, "Ατταλος ό Γ καί Τό ημερολόγιο τής Πηνελόπης
τού Βάρναλη, καί τά παρόμοια. Ή άντίφαση έγκειται σέ τούτο: Ή
άλληγορία, ό συμβολισμός, οί παραβολές είναι μιά μέθοδος όπου
διά τοϋ γνωστού, τού οικείου, τοϋ προσιτού, κάνομε συνειδητό
κάτι τό ϊσαμε τώρα άγνωστο, διευκρινίζομε κάτι τό θολό καί μπερ
δεμένο καί τό παρουσιάζομε πιό άπλό, πιό κατανοητό. Μόνο στό
βαθμό πού έπιτυγχάνεται κάτι τέτοιο, ή παραβολή μας, ή παρο
μοίωσή μας, ή άλληγορία μας είναι έπιτυχημένη, έχει λόγο ύπαρ
ξης. Όμως σέ έργα όπως τά παραπάνω συμβαίνει τό άνάποδο:
προϋποθέτουν γνωστή τήν κατάσταση πού ύποτίθεται δτι σκοπός
τους είναι νά τήν κάνουν προσιτή διά τής άλληγορίας τους. Γιά νά
κατανοήσει καί νά συγκινηθεϊ ό άναγνώστης ή ό άκροατής άπό τό
έργο, καί ν' άπολαύσει τό χιούμορ καί τό σαρκασμό του,πρέπει νά
είναι σέ θέση νά συλλαμβάνει τίς άναφορές, τούς συσχετισμούς,
τίς παραπομπές τού συγγραφέα, δηλαδή πρέπει νά είναι ήδη πληροφορημένος, νά ξέρει πρίν άπό τό έργο αύτό πού πάει νά τού τό
μάθει τό έργο... Π.χ. πρέπει νά γνωρίζει κανείς στις λεπτομέρειες
τήν Ιστορία τοϋ γραφειοκρατικού έκφυλισμού τής έπανάστασης
στή Ρωσία γιά νά έρμηνεύσει τίς άλληγορίες τής Φόρμας τών
Ζώων, νά κατέχει τή θεωρία γιά τό φετιχισμό τοϋ έμπορεύματος,
γιά τό χρήμα καί τή reification κλπ. τού Μάρξ γιά νά παρακολουθή
σει και νά. κριτικάρει σωστά τήν 'Επιστροφή τής Γηραιός Κυρίας
κ.ο,κ.
Ό τρόπος γραφής, τό στύλ τοϋ Μάριου Χάκκα είναι ένα άμάλγαμα άπό νατουραλιστικά καί ποιητικά στοιχεία, άπό παραστάσεις
άπό τόν κόσμο τοϋ πραγματικού καί άπό τόν κόσμο τό φανταστικό
τών παραισθήσεων καί παρακρούσεων, άπό στερεές λογικές δο
μές καί έξημμένο πυρετικό παραλήρημα. Τά ποικίλα αυτά ύλικά
συναιρούνται στό λόγο του άρμονικά καί· σχηματίζουν ισόρροπα
έπιτυχημένα σύνολα πολλές φορές. "Αλλες πάλι δέν έπιτυγχάνεται
ή άναγκαία έξισορρόπηση. Τά άποσπάσματα πού είχαμε τήν εύκαι
ρία νά παραθέσομε είναι χαρακτηριστικά.
Παίρνοντας άφορμή άπό όρισμένες έλευθεροστομίες, πού
άπαντοϋμε, άς μοϋ έπιτραπεϊ πάλι νά κάμω μιά γενικότερη παρα
τήρηση. Δέν είμαι ύπέρ τής ύποκριτικής σεμνοτυφίας ή έναντίον
τοϋ νά λέγονται τά πράγματα μέ τ' όνομά τους. Καί ή βωμολοχία
έχει τή θέση της - στά άντίστοιχα κοινωνικά πλαίσια. Όποιαδήποτε χυδαιολογία θά ήταν άνεκτή καί «κανονική» σέ μιά σκηνή
πού διαδραματίζεται π.χ. στό άνακριτικό τμήμα τής Ε.Σ.Α. τής δι
κτατορίας. Δέν πρόκειται γι' αύτό. Μιλώ γιά τή χυδαιολογία ώς
στοιχείο τού προσωπικού στύλ ένός συγγραφέα. Είναι ένα φαινό
μενο πού τό συναντούμε συχνά σέ κείμενα νέων συγγραφέων,
άλλά καί στήν όμιλία σέ όρισμένα περιβάλλοντα «μορφωμένων».
'Ίσως νά είναι μόδα. Βέβαια νομίζομε ότι έτσι χτυπάμε τή συμβα
τική κοινωνική ήθική, ότι καταρίπτομε τά ταμπού, δτι ύπερβαίνομε
τό «κατεστημένο» καί δημιουργούμε ένα νέο, έλεΰθερο, έκφραστικό, ρωμαλέο ύφος. Στ’ άλήθεια συμβαίνει τά άντίθετο: Αντί νά
ύπερβαίνομε αύτό πού θέλομε ν' άρνηθοϋμε, δημιουργώντας μιάν
έκφραστική ποιότητα εύγενέστερη, γινόμαστε έμείς τά θύματα,
είμαστε έμείς οί ήττημένοι. Ή χυδαία πραγματικότητα θριαμβεύει
πάνω μας, έπιβάλλοντας στό λόγο μας τό δικό της ύφος καί ήθος.

Άλλ' άς γυρίσουμε στό Μάριο Χάκκα: Τά γραφόμενά του άκόμα καί μέ τήν δποια τους άκαταστασία καί τό ταραγμένο καί
άναρχούμενο βάδισμά τους - άποτελοΰν μιά σπαραχτική μαρτυρία
γιά μιά δύσκολη έποχή («χρόνια καταφρόνιας») καί γιά τή μοίρα
τής γενιάς πού τήν έζησε καί τή ζεϊ. Νομίζω δτι άξίζει νά τά διαβά
σουν καί νά προβληματιστούν οί νέοι πού τήν άντίθεσή τους καί
τήν άντίδρασή τους πρός τό άστικό καθεστώς συνέβη νά τήν άρχίσουν μέ μιά ταπεινωτική πράξη άλλοτρίωσης τής κριτικής δύνα
μης τοϋ νοϋ τους καί τής άδολης μαχητικής τους έφεσης, μέ τήν
προσχώρησή τους στό σταλινισμό, τοϋ ένός ή τού άλλου τύπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) - Τυφεκιοφόρος τού έχθροΰ. Διηγήματα 1966. Τετάρτη έκδοση ΚΕ
ΔΡΟΣ 1976.
- Ο Μπιντές καί άλλες Ιστορίες, διηγήματα 1970. Πέμπτη έκδοση ΚΕ
ΔΡΟΣ 1976.
- Τό Κοινόβιο, διηγήματα 1972. Πέμπτη έκδοση ΚΕΔΡΟΣ 1976.
- 'Ενοχή, θεατρικά μονόπρακτα 1971. Δεύτερη έκδοση ΚΕΔΡΟΣ 1974.
2) Τυφεκιοφόρος τού έχθροΰ.
3) Ό Μπιντές καί άλλες Ιστορίες.
4) Τό Κοινόβιο.
5) Ένοχή.
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Πώς
γράφεται
εν a
διήγημα
Ό κουνιάδος μου έχιι ιδέες πολ
λές, άλλά δέν γράφει διήγημα. «Δέν
έχει», μοϋ λέει, «λεφτά», κι άσχολείται μέ κάποιο σενάριο πού τελικά δέ
γυρίζεται. Συνήθως τοϋ ζητάνε νά
κάνει περικοπές, άλλαγές, νά τό ξα
ναγράψει άπό τό τέλος πρός τήν
άρχή, πολλές φορές νά τό πετάξει
όλο καί νά κρατήσει μόνο τόν τίτλο.
Αύτός φυσικά δέν δέχεται κι άρχίζει
νά γράφει ένα άλλο σενάριο πού θά
'χει σίγουρα τήν ίδια τύχη.
«'Ακούσε», τοϋ λέω, «όλα αύτά
πού σκαρφίζεσαι, στό διήγημα θά
’ταν μικρά αριστουργήματα. Δέν τά
δανείζεις σέ μένα μιά καί σύ περιφρονείς τό είδος;».
Μέ κοιτάει καχύποπτα, άλλάζει
κουβέντα, ρωτάει τί κάνει ή άδερφή
του, τ’ άνίψια του, πώς πάει ή ζέ
στη ή τό κρύο, όμως στό καίριο
θέμα δέν δίνει άπάντηση.
Κάποτε πού μοϋ άνέπτυσσε κά
ποια ιδέα του, κι όπως έγώ είχα
στερέψει, τού κάνω απότομα:
«Αύτό θά τό γράψω».
«Μά δέν Επιτρέπεται», μοϋ λέει.
«Αύτό είναι ληστεία».
« Θά σου δώσω μιά ιδέα γιά τό
σενάριο κι έτσι θά 'μαστέ πάτοι».
«"Εχω ιδέες γιά σενάρια», κι έφυγε
χτυπώντας πίσω τήν πόρτα.
Γιά νά γράψεις ένα διήγημα πρέ
πει νά ’χεις καί μνήμη. ‘Οχι γι’ αύτά
πού συμβαίνουν σέ σένα. Αύτά ποτέ
δέν ξεχνιούνται. "Ομως αύτά πού
σού λένε οι άλλοι πρέπει νά τά θυ
μάσαι καί τήν κατάλληλη στιγμή ν’
άξιοποιούνται μές στό γραφτό σου.
Κανένας άνθρωπος δέν είναι βουνό,
θάλασσα ή πολιτεία γιά νά μήν έχει
άνάγκη τούς άλλους. ‘Ολοι κάπου
άκουμπάνε, συνήθως ό ένας επάνω
στόν άλλον, κι έτσι διαμορφώνεται ή
εποχή μας· προκύπτει μιά σύνθεση
μέσα άπό μιά διαρκή συνεργασία
άθελη ή θεληματική, σημασία δέν
έχει.
«Ακούσε», τού λέω τήν άλλη
φορά πού τόν είδα, <σίς προάλλες
μού ’λεγες κάτι καί τώρα τό έχω ξε
χύσει. ’Επειδή μου έκανε κάποια Εν
τύπωση καί δέν έχω αύτό τόν καιρό
κάτι νά γράψω, μπορείς νά τό ξαναπείς;»
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Ό Μάριος Χάκκας με τόν Ίάσηνα Ίωαννίύη καί τόν Παντελή Λιοάρη. τό

«Τό ξέχασα», μοϋ λέει.
«Λυπάμαι, άλλά δέν πιστεύεις
στήν ανθρώπινη συνεργασία».
«Νά λείπει», μοϋ κάνει.
«Γιά νά σού αποδείξω ότι έγώ πι
στεύω, θά σού πώ τήν ιδέα γιά τό
σενάριο κι άν θέλεις τήν άξιοποιείς».
«Μπορείς νά τήν πείς άλλά νά
είσαι βέβαιος ότι δέν θά καταπια
στώ».
«“Ο,τι θέλεις κάνε. Μ’ ενδιαφέ
ρουν κυρίως οί δικές μου προθέ
σεις. Ξέρεις τόν ήθοποιό Θανάση
Βέγγο. Αύτός τόν τελευταίο καιρό
έχει τήν τάση νά γυρίζει φιλμ πού
στηρίζονται σέ κάποια παραποίηση
τοϋ ονόματος του. Θού - Βού, Δόκτωρ Ζιβέγκος κ.ά., έτσι;»
«Ναί», είπε άπρόθυμα.
«Λοιπόν, άκου τόν τίτλο: Λάς
Βέγγος. Σού τόν χαρίζω».
«Γιατί μέ βασανίζεις;» μοϋ λέει.
«Δέν πρόκειται ν’ άπλώσω χέρι
πάνω σέ ξένες ιδέες».
«Σού άρέσει, έ;» τού κάνω μέ κακεντρέχεια. «’Άκου λοιπόν τή συν
έχεια».
«‘Οχι», μού φωνάζει, «τό ξέρω
πώς θά ’ναι κι ή ιστορία ώραία,
άλλά μή μέ τυραγνάς. Μή μέ βάζεις
σέ πειρασμό γιατί δέν πρόκειται νά

/W>9.

σού πώ τή δική μου ιδέα».
«Λοιπόν, ό Λάς Βέγγος έχει σέ μιά
συνοικία τής 'Αθήνας ένα μαγαζί μέ
παπαφίγκους, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια- έν τάξει;»
«Δέν γίνεται. Αποκλείεται νά στό
πώ».
«Συχνάζουν νέοι γιεγιέδες, κατα
λαβαίνεις τί γέλιο μπορεί νά βγάλει
ένα κοντράστο άκούρευτων καί φα
λακρού Βέγγου, ένας μέσος ’Έλλη
νας καταστηματάρχης κι Εκκολα
πτόμενος γκάγκστερ, πού κλέβουν
αύτοκίνητα καί μπλέκουν καί τόν
Βέγγο, πού άγαπάει κάποια ντιζέζ,
πού τούς κυνηγάει ή άστυνομία,
κυνηγητό νά δείς πού βγαίνει σ’
αύτή τήν ταινία».
«"Οχι, δέν σού λέω τίποτα».
«Κι έπειτα τό τελικό κυνηγητό σ’
ένα λούνα - πάρκ, νά κυνηγάνε τό
Βέγγο πού τόν νομίζουν άρχηγά τής
συμμορίας».
«Μή μέ πιέζεις. Δέ γίνεται».
«Ποιό, τό φίλμ;»
« Οχι, τό φίλμ γίνεται καί θά 'ναι
ώραίο. ’Λλλά δέν πρόκειται νά σού
πώ τή δική μου ιδέα».
«Μά γιατί;»
«Γιατί θά κάνεις τή δική σου ιδέα
Μ. ΧΑΚΚΑΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ, πενηντάρης περίπου,
καλοντυμένος.
ΑΡΕΤΗ, γυναίκα του, άρκετά νειύτερή του, ντυμένη γιά βραδινή έξ
οδο.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, κι αύτός πενηντάρης,
ντυμένος μ’ ένα παλιό τριμμένο
κουστούμι. Μπαίνοντας κρατάει
μιά τεράστια τσάντα.

ΑΡΕΤΗ: Τί είσαι;
ΕΥΤΥΧ: Δέ σέ καταλαβαίνω.
ΑΡΕΤΗ: Εννοώ πού άνήκεις.
ΕΥΤΥΧ: “Α, είμαι δικηγόρος καί φυσικά
ανήκω στόν δικηγορικό σύλλογο.
ΑΡΕΤΗ: Νομίζω πώς αύτό τό ξέρω.
ΕΥΤΥΧ: Τότε τί μέ ρωτάς;
ΑΡΕΤΗ: Σέ ποιόν αστερισμό άνήκεις.
ΕΥΤΥΧ: Άν δέ κάνω λάθος στούς διδύ
μους. Περιττό νά σού πώ ότι δέν πι
στεύω στά ώροσκόπια.
ΑΡΕΤΗ: Ούτε κι έγώ. Έτσι, περιμένοντας
γιά νά βγούμε, έριξα μιά ματιά καί τό
βρήκα περίεργο.
ΕΥΤΥΧ: Τί τό περίεργο;
ΑΡΕΤΗ: Οι συμβουλές πού μού δί
νει. (Διαβάζει) Μή συμβιβάζεστε πιά μέ
καταστάσεις πού μέσα βαθιά σας δέν τίς
εγκρίνετε. Μή δυσπιστεΐτε στόν έαυτό
σας. Ακολουθείστε μέ πάθος τό Ιδανικό
σας.
ΕΥΤΥΧ: Ανοησίες. Όλ’ αύτό είναι γραμ
μένα άπό κάποιον δημοσιογράφο στήν
τύχη. Τήν άλλη βδομάδα τά ίδια λόγια
θά άναφέρονται στόν Καρκίνο.
ΑΡΕΤΗ: Ίσως. “Ομως τόν τελευταίο
καιρό όποιο περιοδικό καί ν’ άνοίξω μού
δίνει περίπου αυτές τίς συμβουλές. Κι
έπειτα, είναι σκέψεις πού τίς κάνω πολ
λές φορές άπό μόνη μου, έρχονται καί
ξανάρχονται, συχνά μέσα στόν ύπνο
μου, θολά καί άόριστα βέβαια, άλλά νά
1 πού τίς συναντώ καί γραμμένες. Νομίζω
! πώς έχουν κάποια σημασία.
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ΕΥΤΥΧ: Μπορείς νά νομίζεις ό,τι θέλεις,
Άλλωστε, σέ μένα δέ θά τΰχουνε ποτέ
τέτοιες συμβουλές ούτε στό περιοδικό,
ούτε στόν ύπνο, ούτε στό ξύπνιο. Έσύ
πάς καί τίς συναντάς επίτηδες.
ΑΡΕΤΗ: Φυσικά δέ θά σού τύχουνε τέ·
τοιες συμβουλές άφού είσαι δίδυμος.
'Ακούσε τί σού λέει. (Διαβάζει) Μήν έπιτίθεστε κατά μέτωπο στίς δυσκολίες.
Ψάξτε καί βρείτε σέ κάθε κατάσταση τήν
ρωγμή γιά νά περάσετε. Θά φτάσετε
στήν έπιτυχία μέ ελιγμούς. 'Ακριβώς τό
αντίθετο άπό τό δικό μου.
ΕΥΤΥΧ., ειρωνικά: Καί τί συμπέρασμα
βγαίνει;
ΑΡΕΤΗ: Τίποτα.

Ή Αρετή επιστρέφει στό περιοδικό της

Τά ονόματα δέν έχουν κανένα συμ
βολικό χαρακτήρα, άν καί δέν άποκλείεται κάποια στιγμή νά γίνει ένας
τέτοιος ύπαινιγμός σάν κοροϊδία
μιάς τέχνης συμβόλων. "Ετσι, ό Ευ
τύχιος δέν είναι καλά καί σώνει εύτυχής, ό Τηλέμαχος δέν σημαίνει
πώς δίνει μιά μάχη άπό μακριά, κι
άς φαίνεται πώς κάπως έτσι ξεκι
νάει τό έργο. Τέλος, ’Αρετή είναι ένα
όνομα καί τίποτα περισσότερο.

ΝΤΕΚΟΡ

Γραφείο μέ περιστροφική πολυθρόνα.
Άλλες δύο πολυθρόνες πέτσινες, κανα
πές. Γενικά αυστηρό περιβάλλον, άστικό
όπως συνηθίζουν νά λένε. Μέ τό άνοι
γμα τής αυλαίας ή τόν φωτισμό τής
σκηνής ό Ευτύχιος κάθεται στήν περι
στροφική πολυθρόνα πίσω άπό τό
γραφείο, ή 'Αρετή κάθεται στόν καναπέ
διαβάζοντας κάποιο περιοδικό.

κι ό Ευτύχιος ξανασκύβει στά χαρτιά
του.
Άκούγεται πολύ δυνατά πόρτα τοϋ
ασανσέρ πού κλείνει. Βήματα στόν διά
δρομο πού άπομακρύνονται μέ μεγάλο
θόρυβο.

ΑΡΕΤΗ: Πώς τό κατάλαβες; ’Ελπίζω νά
μήν είναι πελάτης, άλλοιώς πάει τό βρα
δινό μου.
ΕΥΤΥΧ: “Οχι, δέν είναι πελάτης.

ΕΥΤΥΧ: Αύτός ό γιατρός, πώς χτυπάει
τήν πόρτα. Κι έπειτα, τί βάδισμα, σάν
άλογο.
ΑΡΕΤΗ: Κι έσύ παρακολουθείς τόν για
τρό στό διάδρομο; Τέλειωνε πιά γιά νά
βγούμε.
ΕΥΤΥΧ: Μέ άναστατώνει κάθε φορά τό
χτύπημα τής πόρτας, πώς νά στό πώ,
μέ περισπά, κι είναι τόσο μπερδεμένη
αύτή ή δικογραφία. Έν τώ μεταξύ διά
βαζε τά ώροσκόπιά σου.

ΑΡΕΤΗ: 'Εμπρός.

ΑΡΕΤΗ: Τώρα διαβάζω γιά τά άντανακλασσικά τού Παυλώφ. Τό πείραμα μέ
τόν σκύλο καί τό καμπανάκι. Δέν είναι
παράξενο;
ΕΥΤΥΧ: Βρίσκουμε τόν κόσμο παράξενο
τόν καιρό τής πρώτης νειότης μας καί
τής έμμηνόπαυσης. Δέν είσαι πιά άρ
κετά νέα γιά ν’ άπορεϊς. Μήπως πλησι
άζεις τήν κρίσιμο περίοδο; Εξ άλλου
αύτό τό πείραμα δέν έχει εφαρμογή
παρά μόνο στούς σκύλους. Στούς άνθρώπους...

Άκούγεται πολύ δυνατό χτύπημα στήν
πόρτα τού ασανσέρ.
ΑΡΕΤΗ; Ό γιατρός.
ΕΥΤΥΧ: Αποκλείεται. Τόσο δυνατά ποτέ.
Πήγε νά γκρεμίσει τό κτήριο.
ΑΡΕΤΗ: Πρέπει νά παραπονεθούμε στόν
θυρωρΛ, νά καλέσει τό συνεργείο γιά
επισκευή. Δέν είναι κατάσταση αύτή
κάθε τόσο νά μάς περισπά αύτή ή πόρ
τα.
ΕΥΤΥΧ., στήνοντας αύτί: Σταμάτα πιά
νά μιλάς.

Άκούγεται άργό άλλά πολύ δυνατό βά
δισμα.
ΑΡΕΤΗ: Δέ νομίζω πώς πρέπει νά δίνεις
τόση σημασία στούς θορύβους.
ΕΥΤΥΧ., άφουγκράζεται: Μά έρχεται
έδώ.

Δειλό χτύπημα στήν πόρτα.

'Ανοίγει πολύ άργά ή πόρτα χωρίς νά
φαίνεται κανένας.

ΑΡΕΤΗ: Μά ποιος είναι, τέλος πάντων;
Μπαίνει ό Τηλέμαχος.

ΤΗΑΕΜ: Είμαι ό πλασιέ.
ΕΥΤΥΧ., χωρίς νά σηκώσει τά μάτια άπό
τό γραφείο: “Οχι, όχι. Δέ θέλουμε.
ΤΗΑΕΜ., χαμογελώντας: Μά δέν άκούσατε τί πλασιέ είμαι.
ΑΡΕΤΗ: Τί πλασιέ;
ΤΗΑΕΜ: Πλασιέ βιβλίων.
ΕΥΤΥΧ: Δέ θέλουμε βιβλία, δέ θέλουμε
τίποτα.
ΤΗΑΕΜ., σά νά μήν άντιλαμβάνεται τήν
άρνηση μιλάει γρήγορα, άσθματικά,
όπως κάποιος πού λέει άπ’ έξω τό μά
θημά του: “Εχω εγκυκλοπαίδειες, οδη
γούς μαγειρικής, πώς ν’ άναθρέψετε.τά
παιδιά σας, πώς νά έπιτύχετε στή σε
ξουαλική σας ζωή. Έχω βιβλία θρησκευ
τικού περιεχομένου, ηθικού περιεχομέ
νου, πρακτικού περιεχομένου, πώς θά
γίνετε καλός οικογενειάρχης, καλός πο
λίτης, καλός χριστιανός, καλός επανα
στάτης...
ΕΥΤΥΧ., προσπαθώντας νά τόν διακόψει: Μά σάς είπαμε πώς δέν χρειαζόμαεπε τίποτα.
ΑΡΕΤΗ: Μπορεί νά έχει κάτι πού μάς εν
διαφέρει.
ΙΗΛΕΜ. συνεχίζοντας πιό κουρντισμέ
να: Διάφορα μυθιστορήματα, τό χιόνι
ήταν βρώμικο, τό χιόνι ήταν άσπρο, τό
χιόνι ήταν μαύρο, άστυνομικά θρίλερ
πρίν τά μεσάνυχτα, άκριβώς τά μεσάνυ
χτα, μετά τά μεσάνυχτα, μαύρα μεσάνυ
χτα, άγρια μεσάνυχτα, ιστορίες φρίκης
μέ σαύρες, άράχνες καί ποντικούς...
ΑΡΕΤΗ: “Αχ, τί παράξενα βιβλία.
ΕΥΤΥΧ., στήν 'Αρετή: Πού τό βρίσκεις τό
παράξενο;
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ΤΗλΕΜ., χωρίς νά λαβαίνει ύπόψη του
τίς φωνές τοϋ Ευτυχίου; Βιβλία τσέπης
μπέστ-σέλερς, όταν χτυπά τό καμπάνι,
όταν ξυπνούν οί άναμνήσεις, όταν
χτυπά τό μεγάλο καμπάνι...
ΕΥΤΥΧ., έξαλλος: Σταμάτησέ τον.
ΑΡΕΤΗ, χαζά: Μά γιατί, μά γιατί;
ΤΗΛΕΜ., σέ άλλο ρυθμό τονίζοντας
μιά-μιά τίς λέξεις μέ σημασία: Όταν
ξυπνούν οί άνθρωποι, οί άνθρωποι πού
ρέμβουν στά Ερέβη, οί άνθρωποι πού
ξυπνάνε νωρίς, οί άνθρωποι πού ξυ
πνάνε άργά, ο) άνθρωποι πού δέν ξυ
πνάνε, αυτοί πού κοιμήθηκαν γιά πάν
τα, αυτοί πού δέν όνειρεύονται πιά.
(’Επαγγελματικά) θά θέλατε ν’ άγοράσετε κάτι, κύριε Εύτύχιε;
ΑΡΕΤΗ: Γνωριζόσαστε;
ΕΥΤΎΧ, έντρομος: 'Οχι.
ΑΡΕΤΗ: θά διάβασε έξω τήν πινακίδα.
Έτσι δέν είναι κύριε;
ΤΗΛΕΜ: Καί βέβαια γνωριζόμαστε, πρίν
πολλά χρόνια, ίσως καί είκοσι. Έτσι δέν
είναι Εύτύχιε;

ΕΥΤΥΧ, ψυχρά: Δέ σάς γνωρίζω κύριε.
ΤΗΛΕΜ: Δέν θυμάσαι τόν Τηλέμαχο στό
κελί 7; (Στήν Αρετή) Ήμασταν κι οί δυό
μελλοθάνατοι. Μέναμε στό ίδιο κελί.
(Στόν Ευτύχιο) Ώστε, δέ μέ θυμάσαι;
ΕΥΤΥΧ, ψυχρά άδιάφορα: Ούτε κάν τό
κελί 7.
ΑΡΕΤΗ, στόν Τηλέμαχο: Βλέπετε, δέ σάς
θυμάται.
ΤΗΛΕΜ: Αύτό δέ σημαίνει πώς δέν ζήσαμε μαζί. Άπλούστατα, δέ θυμάται.
ΑΡΕΤΗ: Φυσικά, δέν είναι άπόδειξη.
ΤΗΛΕΜ: Κυρία μου, πάντοτε έπασχε
άπό αίσιοδοξία τής μνήμης. Διαρκώς
άτπυθοϋσε τά δυσάρεστα. (Στόν Ευτύχιο)
Τότε θά θυμάσαι τό προαύλιο. Μάλλον
μακρόστενο, μ' ένα ψωριάρικο δέντρο
στό κέντρο, ένα πεύκο πού τό είχαν
καταφάει οί κάμπιες. Αριστερά τά ου
ρητήρια, δεξιά οί κοπάνες πού πλέναμε,
δίπλα τό κουρείο, στό βάθος τό κιγκλί
δωμα.
ΕΥΤΥΧ: Γιατί πρέπει νά τά θυμηθώ δλ’
αύτά; Δέν πάίζουν πιά κανένα ρόλο
στήν ζωή μου.
ΤΗΛΕΜ, στήν ’Αρετή: Επομένως μπορεί
νά θυμηθεί άλλά δέν θέλει. (Στόν Ευτύ
χιο) θά σού θυμήσω κάτι πιό εύχάριστο. Τήν καρέκλα τού κουρείου. Ήταν
μέ πλάτη. Έχει σημασία, γιατί όλοι Επι
θυμούσαμε αύτή τήν καρέκλα. Άκουμπούσες τήν πλάτη σου, άναπολούσες τό
σπίτι, τά σινεμά, τά καφενεία, όση ώρα
σέ ξύριζε τό μυαλό σου έτρεχε έξω. Θυ
μήσου τουλάχιστον αύτή τήν επιθυμία.
ΕΥΤΥΧ, μέ δυσκολία: Ναί, άκουμπούσα
πίσω, Επιθυμούσα...
ΑΡΕΤΗ, στόν Τηλέμαχο: Βλέπετε; Αρχί
ζει καί θυμάται.
ΤΗΛΕΜ: Μόνο τά εύχάριστα. Τά δυσ
άρεστα τά άπωθεί. Ξεχνάει τά σκαμνιά
πού πιανόταν ή πλάτη του, τά ούρητήρια γιατί έβγαινε άγγαρεία καί τά καθά
ριζε, τό κελί 7 πού περνούσε τίς νύχτες
του. Τά εύχάριστα, βέβαια, τά θυμάται.
ΕΥΤΎΧ, τραυλίζοντας: Δέ θυμάμαι. Δέ
θάμαι... Δέ θυμώνεις... (Σά νά χάνει τίς
αισθήσεις του, σωριάζεται σέ μιά πολυ
θρόνα).
ΑΡΕΤΗ, άνήσυχη: Κάτι έπαθε.
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ΤΗΛΕΜ, μή δίνοντας σημασία στήν
’Αρετή: Αλήθεια δέν θυμάσαι τό προ
αύλιο πού κόβαμε άτέλειωτες βόλτες;
Άπάνω-κάτω, άπάνω-κάτω, άκόμα καί
τώρα άκούω τό σούρσιμο πού κάνουν
στό τσιμέντο τά τσόκαρα.
ΕΥΤΥΧ, πού συνέρχεται σιγά-σιγά: Εί
πατε πώς είστε πλασιέ βιβλίων. Τί
μπορώ ν’ άγοράσω;
ΑΡΕΤΗ: Ό Εύτύχιος σάς ρωτάει γιά τά
βιβλία.
ΤΗΛΕΜ, άπότομα: Κι Εγώ τόν ρωτάω
γιά τό προαύλιο καί δέν μοϋ άπαντάει.
Όλη μέρα στριφογυρίζαμε μέσα σέ
Εκείνο τό πηγάδι, δυό-δυό σέρναμε τά
τσόκαρα μέχρι νά χτυπήσει τό καμπάνι.
Δέ μπορεί νά μή θυμάστε τό καμπάνι.
ΑΡΕΤΗ, στόν Ευτύχιο: Ένα χαρούμενο
καμπάνι.

ΕΥΤΥΧ: Ένα χαρούμενο καμπάνι;
ΤΗΛΕΜ: Έστω.
ΕΥΤΥΧ: Χτυπούσε τήν ώρα πού έσκαζε ό
ήλιος;
ΤΗΛΕΜ: Έστω, τήν ώρα πού έσκαζε ό
ήλιος. Αύτόν φυσικά δέ τόν βλέπαμε.
ΕΥΤΎΧ, μέ πρόσωπο όλο καί πιό φωτει
νό: Εκεί στήν γωνιά έπεφτε ή πρώτη
άκτίνα κι άφηνε πάνω στό τσιμέντο ένα
κομμάτι φώς.
ΤΗΛΕΜ, σχολιάζοντας μέ πίκρα: Μιά μι
κρή ξεθωριασμένη κηλίδα, μιά υποψία
ήλιου.
ΕΥΤΥΧ: Ένα κομμάτι φώς πού όλο με
γάλωνε, γινόταν φωτεινό μπάλωμα κι
ήταν μιά Ικανοποίηση νά στέκεσαι μέσα
σ’ αύτό. Όλα άρχιζαν μέσα σέ κείνο τό
φώς.
ΤΗΛΕΜ, σκληρά: "Ολα άρχιζαν μέ τό
καμπάνι.
ΕΥΤΎΧ: Ναί μέ τό πρωινό καμπάνι.
ΤΗΛΕΜ: Τά δυσάρεστα άρχιζαν μέ τό
βραδινό καμπάνι.
ΑΡΕΤΗ: Γιατί; Γιατί; 'Υπάρχουν καί τά
εύχάριστα. Άλλωστε, δέν έχουμε καί
πολλές εύχάριστες στιγμές νά θυμόμα
στε. Ό χαρούμενος ήχος τοϋ πρωινού
καμπανιού, τά φώς, τό καμπάνι, τό
φώς, τό καμπάνι...
ΕΥΤΥΧ, γραπώνεται άπό τήν διάθεση
τής ’Αρετής, εύδιάθετα: Ό ήχος τοϋ
καμπανιού, άνοίγουν οί πόρτες, τό
προαύλιο τεράστιο σέ σχέση μέ τό κελί,
έπειτα Εκείνο τό μπάλωμα τού ήλιου...
ΑΡΕΤΗ: Τί όμορφα..Τό μπάλωμα τού
ήλιου, ό Εύτύχιος... Θυμηθείτε.,. Θυμη
θείτε... Θυμηθείτε τά εύχάριστα. Συμφι
λιώστε τίς άναμνήσεις σας. Τό πρωινό
καμπάνι... ό Εύτύχιος... Τό μπάλωμα
τού ήλιου... (Δείχνοντας τόν Τηλέμαχο)
Ό κύριος...
ΤΗΛΕΜ, στήνοντας αυτί: Άκούω...
Άκούω...
ΑΡΕΤΗ: Έναν εύχάριστα ήχο;
ΕΥΤΎΧ: Έναν χαρούμενο ήχο;
ΤΗΛΕΜ: Είναι τό καμπάνι.
ΑΡΕΤΗ, μέ τρελλίτσες: Είναι τό καμπάνι.
Είναι τό καμπάνι. .
ΤΗΛΕΜ: Παίζει άργά, θλιβερά. Είναι ή
ώρα πού χάνεται ό ήλιος, κλείνουν μίαμία οί πόρτες καί πέφτει τό βράδυ.
ΕΥΤΎΧ, θορυβημένος: Όχι. Όχι. Αύτό
τό καμπάνι χτυπάει γιά τό άνοιγμα. Γιατί
ν’ άκοϋμε μόνο τά κλείσιμο;. Πρώτα
άνοίγει τό κιγκλίδωμα, μετά πέφτουν
στήν σειρά οί άμπάρες, τού πρώτου,
τοϋ δεύτερου, τού τρίτου, άνοίγει ή φυ

λακή καί ξεκινάει ή μέρα. Έπειτα μαζευ
όμαστε σέ κείνο τό κομμάτι πού χτυπάει
ό ήλιος.
ΑΡΕΤΗ, στόν Τηλέμαχο: Έτσι είναι.
ΤΗΛΕΜ: Άκούω τό καμπάνι, πιό άργό,
πιό θλιβερό, πιό μονότονο. Σβήνουν τά
μεγάλα φώτα, ώρα κατάκλισης.
ΕΥΤΥΧ, φουρκισμένος: Ξεχνάς τό καμ
πάνι τοϋ άνοίγματος, τού ροφήματος,
τού έπισκεπτηρίου, τοϋ ταχυδρομείου,
ξεχνάς όλα τά εύχάριστα τής μέρας κι
δσο πάς βυθίζεσαι πιό πολύ μές στή νύ
χτα.
ΑΡΕΤΗ, χαζά: Ναί, γιατί τό κάνεις αύτό;
ΤΗΛΕΜ: Λίγο μετά τά μεσάνυχτα, Εφιαλ
τικό καμπάνι πού μάς τρυπάει τ' αύτιά
στόν πρώτο ϋπνο, ούρλιαχτό πού μάς
πετάει στό φινιστρίνι τής πόρτας.
ΕΥΤΥΧ, άνήσυχος: ΤΙ βιβλία πουλάς;
Πρέπει νά είναι Ενδιαφέροντα. (Στήν
’Αρετή) Λέω νά πάρουμε μερικά. Όλο
καί χρειάζονται τίς νύχτες πού έχω άυπνίες.
ΑΡΕΤΗ, σά νά μήν άκουσε τόν Ευτύχιο.
Στόν Τηλέμαχο: Λοιπόν, τί γίνεται δταν
χτυπάει τό καμπάνι μετά τά μεσάνυχτα;
ΕΥΤΥΧ, στρέφεται τώρα πρός τόν Τηλέ
μαχο: Νά σού συστήσω τήν γυναίκα
μου· Μοϋ παραστάθηκε πάντα. Δέν μέ
στενόχωρε! καί συμφωνεί μαζί μου. Εί
μαστε πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Έτσι δέν
είναι Αρετή;
ΑΡΕΤΗ, έπίμονα πρός τόν Τηλέμαχο:
Όταν χτυπάει τό καμπάνι μετά τά με
σάνυχτα;
ΕΥΤΥΧ, έξαλλος: Φαντασίες. Κανένα
καμπάνι δέν χτυπάει μετά τά μεσάνυχτα.
Δέν τό Επιτρέπει ό κανονισμός.
ΤΗΛΕΜ, πλησιάζοντας άπειλητικά τόν
Εύτύχιο: ’Εκείνα τά χρόνια ήταν άπαραίτητο τουλάχιστον μιά φορά τήν
εβδομάδα. Εύτύχιε, αισιόδοξη μνήμη,
γιατί άποφεύγεις τήν πραγματικότητα;
ΑΡΕΤΗ, χαζά: Ποιά πραγματικότητα;
ΤΗΛΕΜ: Τήν πραγματικότητα πού τόν
Εξαναγκάζει νά κοιμάται μέ τά ρούχα
τής μέρας, άν βέβαια κοιμάται, γιατί τά
μάτια του είναι διαρκώς στυλωμένα στήν
οροφή. (Στόν Εύτύχιο) Τήν πραγματικό
τητα πού σέ κάνει νά πετάγεσαι
άλαφιασμένος καί νά πηγαίνεις στό φι
νιστρίνι. Τήν πραγματικότητα πού σέ
κάνει ν’ άφουγκράζεσαι καί στό τέλος σέ
υποχρεώνει ν’ άκούς. Έλα στήν πρα
γματικότητα, Εύτύχιε.
ΕΥΤΥΧ, πηγαίνει υπνωτισμένος πρός τήν
πόρτα. Άφουγκράζεται: Κάποιο χέρι
άκούμπησε τό γλωσσίδι άπό τό σήμαν
τρο. Όπου νάναι θά χτυπήσει. (Βουλώ
νει τ' αύτιά του) Ξανά καί ξανά. Δέ λένε
νά σταματήσουν; (Άκουμπάει τό αύτί
του στόν τοίχο) Άκου τόν ήχο πώς τρυ
πάει τό τσιμέντο.
ΑΡΕΤΗ: Δέν άκούω τίποτα. (Στόν Τηλέ
μαχο) Έσεϊς άκούτε;
ΤΗΛΕΜ, χωρίς νά δώσει σημασία στήν
’Αρετή, στόν Εύτύχιο: Πόσους θά πά
ρουν;
ΕΥΤΥΧ, κακομοίρικα: Πώς μπορώ νά
ξέρω;
ΤΗΛΕΜ, άγρια, πιεστικά: Άπό τόν ήχο
τοϋ καμπανιού καί μόνο.
ΕΥΤΎΧ: Τόσο νευρικά δέν χτύπησε ποτέ.
ΑΡΕΤΗ: Γιατί χτυπάει νευρικά; Τί σημαί
νει τό νευρικά; Άλλά, γιατί ρωτάω; Άλ
λωστε δέν άκούω τίποτα.

ΤΗΛΕΜ: Πόσους;
ΕΥΤΎΧ: Περισσότερους άπό τήν τελευ
ταία φορά. Μπορεί δέκα, μπορεί καί
δώδεκα, πώς νά τό ξέρω;
ΤΗΛΕΜ: Άφουγκράσου καλά.
ΕΥΤΥΧ: “Εχω γίνει όλος ένα άκουστικά
τύμπανο. Άκόμα καί μέ τίς φτέρνες
άκούω. “Ομως άν δέν μπουν στήν άκτίνα, δέν μπορώ νά πώ άριθμό.
ΤΗΛΕΜ, πιεστικά, έπιθετικά: Δέν άζιοποιείς όλες τίς αισθήσεις σου. Κυρίως
δουλεύεις μέ τήν άκοή. Τήν οσμή καί τήν
έκτη αίσθηση τίς έχεις έγκαταλείψει τε
λείως.
ΕΥΤΥΧ: Τώρα βάζουν τό κλειδί στό κι
γκλίδωμα.
ΤΗΛΕΜ: Ποιός βάζει μ' αύτό τόν τρόπο
τό κλειδί στό κιγκλίδωμα;
ΕΥΤΥΧ: Ό άρχιφύλακας.
ΤΗΛΕΜ: Ποιοι άλλοι ακολουθούν;
ΕΥΤΥΧ: Δέν ύπάρχει φινιστρίνι στήν
πόρτα γιά νά δώ.
ΤΗΛΕΜ: Μάντεψε άπό τά βήματα, ταξι
νόμησε τούς ήχους, μύρισε τόν άέρα,
πιάσε τούς Ελάχιστους θορύβους τής
νύχτας, πώς Εκδηλώνεται ή άνθρώπινη
ψυχή στό σκοτάδι. Όλα νά είναι σέ
Επαγρύπνηση, άλλοιώς θά τό μάθεις
τήν τελευταία στιγμή. Καλύτερα νά πέ
σεις γιά ύπνο άν δέν μπορείς νά ξεκα
θαρίσεις τά βήματα μέσα σου.
ΕΥΤΎΧ: Μπροστά, τό στεγνό βήμα τού
άρχιφύλακα, πίσω τό τριζάτο παπούτσι
τοϋ Κέρβερου. Κάποιος πατάει στά τα
κούνια, ό καινούργιος, τρέμουν τά πό
δια του. Είναι μαζί καί τό Κάθαρμα,
αύτό τό άνυπόμονο βήμα. Τελευταίος
σέρνει τά πόδια του ό γέρος. Κάποιος
είναι μεθυσμένος, ξυνίλα κρασιού. Άλ
λος μυρίζει γυναίκα. Μερικοί κόμποι κά-

τουρο στάξανε κοντά στό κιγκλίδωμα,
ίσως τού γέρου.
ΤΗΛΕΜ: Πού κατευθύνονται; Ποιό κελί
θά χτυπήσουν;
ΕΥΤΎΧ: Δέ βλέπω.
ΤΗΛΕΜ: Είσαι τόσο φοβισμένος πού
βλέπεις καί πίσω άπ’ τούς τοίχους.
ΕΥΤΥΧ: Πηγαίνουνε στό 15.
ΤΗΛΕΜ: Πού άλλου θά χτυπήσουν;
ΕΥΤΥΧ: Άν δέν τελειώσουν στό 15 δέν
μπορώ νά ξέρω.
ΤΗΛΕΜ: ‘Εμπα μές στό μυαλό τους.
Άπό τόν τρόπο πού μπαίνει τό κλειδί
στό 15 πρέπει νά καταλάβεις ποιό άλλο
κελί θά χτυπήσουν. Αύτός πού άνοίγει
σκέφτεται τό Επόμενο. Είναι μές στό μυα
λό του. Τί σημαίνει αύτός ό ξερός κρό
τος στήν κλειδαριά;

ΕΥΤΥΧ: Κάποιο κελί πολύ κοντινό στό 15,
ίσως τό διπλανό, ίσως τό παραπέρα.
ΤΗΛΕΜ: Πάντως όχι τό δικό μας.
ΕΥΤΥΧ., τρομοκρατημένος: “Οχι, όχι.
Δέν έχουμε καμμιά ένδειξη. Γιατί νά έρ
θουν στό δικό μας; Γιά ποιόν θά έρθουν
στό δικό μας;
ΤΗΛΕΜ: Γιά μένα, μπορεί καί γιά σένα.
Τήν ίδια καταδίκη κουβαλάμε στήν πλά
τη. Πάντοτε πρέπει νά είσαι προετοιμα
σμένος.
ΕΥΤΎΧ: Άπό τήν στιγμή πού Ετοιμάζεσαι
είναι σά νά τό προκαλεΐς. Δέν έχω γρά
ψει ούτε γράμμα στούς δικούς μου, του
λάχιστον στήν άρραβωνιαστικιά μου μιά
ειδοποίηση. Τίποτα.
ΤΗΛΕΜ: Νομίζω σωστό νά γράψεις με
ρικά γράμματα, δέν ξέρεις τί γίνεται.
ΕΥΤΎΧ., ξεσπάει: Αύτή ή ψυχραιμία σου.
Σιχαίνομαι τήν λογική σου. Όλα μέσα
σου μετρημένα καί τακτοποιημένα. Τί
παριστάνεις, τόν ήρωα;

Τό περίστροφο πάσα στήν πάσα έφτασε στά χέρια τού
Διάκου. Πάνω στόν καυγά κανένας δέν πρόσεξε ότι, άντί
μέ τή σειρά του νά τό πασάρει κι αύτός σ’ έναν άλλον, τό
’χώσε στήν άπό μέσα τσέπη «πρός φύλαξιν».
Ή αλυσίδα έσπασε στό πιό άδύνατό της σημείο. Ό
Διάκος δέν έπαιζε ρόλο ένδιάμεσου κρίκου σύμφωνα μέ
τούς άγραφους νόμους τής ψαραγοράς πού έλεγαν νά
άφαιρεϊται βέβαια τό σιδερικό καί νά χάνεται άπό χέρι σέ
χέρι όταν κάποιος τό τράβαγε στό θυμό του επάνω, άλλά
καί νά έπιστρέφεται στόν κάτοχό του όταν τά πνεύματα
ήσύχαζαν.
“Οταν άναζήτησαν στήν ψαραγορά μετά τόν καυγά
περίστροφο κι άδύνατο κρίκο, ήτανε άφαντα. Ό Διάκος
άνηφόριζε φούλ τή συνοικία- σάν σέ όνειρο πέταγε, δέν
περπατούσε.
Ήταν ένα όνειρο πού ερχόταν συχνά Εδώ καί είκοσι
χρόνια. Ή άλήθεια ένα όνειρο δίχως περίστροφο. Ήταν
ένα όνειρο - αύτόματο μέ γυαλιστερό γεμιστήρα, πάντα ή
στιγμή πού άπλωνε σ' ένα τραπέζι, ή ίδια Επαναλαμβα
νόμενη κίνηση τού χεριού ν’ άφήσει ή νά πάρει, χωρίς νά
μπορεί νά τραβήξει τό χέρι κι ούτε νά μπορεί νά τό φτά
σει, μεσολαβούσανε κάγκελα πάντα, τέντωνε σέ μιά
ύστατη προσπάθεια τό χέρι, μόλις τό άγγιζε, άπελπισμένα τό χούφτωνε, ξύπναγε κρατώντας τά σίδερα τοΰ
κρεβατιού κι ήτανε στόν ιδρώτα μουσκίδι.
Τώρα στό τραπέζι του έπάνω ήταν ένα περίστροφο.
Πρώτη του δουλειά μιά κόντρα ξούρα. Στό καθρεφτάκι
έπιασε ένα παλιό ξεχασμένο άπό χρόνια χαμόγελο. Πήγε
ξανά στό τραπέζι καί βεβαιώθηκε ότι ήταν Εκεί. Τό χάιδε-

ΑΡΕΤΗ, πατάει μιά στριγγλιά: Θεέ μου,
τί παριστάνετε; Πέστε μου καί μένα τί
παριστάνετε. Παίζετε; (Στόν Ευτύχιο) Τί
τού συμβαίνει, Εύτύχιε;
ΕΥΤΎΧ., στήν Αρετή: Μήν άνακατέβεσαι. (Στόν Τηλέμαχο) Είσαι ήρωας, λοι
πόν;
ΤΗΛΕΜ: ΟΙ ήρωες ενεργούν πάνω στήν
τρέλλα τους. Έγώ μιλώ γιά προετοιμα
σία. Δέν ξέρεις πού μπορούν τελικά νά
στραφούν τά βήματα. Αύτό πρέπει νά
τό παραδεχτείς.
ΕΥΤΥΧ., πανικόβλητος: “Εχεις δίκιο, δέ
μπορώ νά ξέρω, δέ μπορώ νά μαντεύσω
μέ άπόλυτη άκρίβεια. (Ψάχνοντας άπό
τοίχο σέ τοίχο) Μιά ρωγμή, μιά ρωγμή
νά γλιστρήσω, Είναι άνόητο νά περι
μένω μέ σταυρωμένα τά χέρια. Δέν
ύπάρχει ένας άνθρωπος νά μού δώσει
κάποια βοήθεια; (Στόν Τηλέμαχο) Ή
άπάθειά σου. Ή άδιαφορία σου. Δέν
καταλαβαίνεις πώς είναι τό τέλος; (Στήν
’Αρετή) Κι Εσύ, ή γυναίκα μου, κάνε κάτι,
μή στέκεσαι άβουλη. Τί μέ κοιτάς σά χή
να. Πές κάτι νά μέ γλυτώσεις άπ' αυτόν
τόν βραχνά.
ΑΡΕΤΗ, πελαγωμένη, χαμένη: Τό κακό
άρχισε άπό τήν στιγμή πού μπλέξατε τά
καμπάνια. Άν μένατε στό πρωινό καμπάνι δέν θά είχατε αύτή τήν Εξέλιξη.
ΕΥΤΥΧ., προσπαθώντας νά γραπωθεί
άπό κάπου: Ναί, ναί. Πρωινό καμπάνι.
Συνέχισε, Αρετή, μέ τό καμπάνι.
ΑΡΕΤΗ: Μήπως τό καμπανάκι πού χρη
σιμοποιεί ό Παυλώφ στά σκυλιά;
ΕΥΤΥΧ: Όχι, άνόητη. Πώς βρέθηκες Εκεί.
ΤΗΛΕΜ., ύπουλα στήν Αρετή: Γιά τό
μεγάλο καμπάνι τής νύχτας.
ΕΥΤΥΧ: Μήν πσρασύρεσαι, μή συμβιβά
ζεσαι, ακολούθησε τόν εαυτό σου.

ψε. Άλλαξε κάλτσες, φόρεσε φρεσκοσιδερωμένο πουκά
μισο. Ξαναπήγε καί τό άγγιξε. Φόρεσε τό καλό του κου
στούμι, τό έριξε στήν άπό μέσα καί ξεπόρτισε.
Τσουχτερό άπριλιάτικο άγέρι δρόσιζε τό πρόσωπό
του. Σκληρή πενιά ζεϊμπεκιάς δούλευε άθελα μέσα του
καί ρύθμιζε τά βήματά του. Σειρά οί άκακίες βρίσκαν τόν
ίσκιο τους στά πρώτα φώτα. Σταμάτησε στό σκοτάδι καί
σκέφτηκε:
«Στήν ταβέρνα τού Πάστα», κατέληξε, «έκεί θά 'ναι
'όλοι», καί τράβηξε.
Μπουκάροντας μέσα είδε τήν παρέα νά κάθεται στό
γνωστό τραπεζάκι. Τόν ύποδέχτηκαν μέ χάχανα δίνοντάς
του καρέκλα.
«Μπράβο πού ήρθες».
«Μέ τά καλά σου σήμερα, Διάκο. Τί τρέχει;»
«Πάρε μεζέ».
Τσιμπούσι άνόρεχτο. “Ολοι συζήταγαν. Δέν ξεχώριζε
λόγια. Μιά φλυαρία γιά κρασί καί μεζέδες, ιστορίες ξαναειπωμένες, ένας άκατάσχετος θόρυβος, ένα μασούλισμα,
μιά βοή πού όλο δυνάμωνε.
Θέλησε νά ξεφύγει. “Εσκυψε στόν πιό κοντινό του.
Παραμέρισε τό πέτο καί τού έδειξε τή μέσα τσέπη.
«Κύττα».
«Φερτό, νά κάνουμε καλαμπούρι».
«Τί καλαμπούρι; Νά Ενεργήσουμε σοβαρά».
«Χά, χά, χά! Μέ άϊβασιλιάτικο δέν γίνεται!»
«Είναι άληθινό».
«Άς τήν πλάκα. ΓΓ αύτό μάς στέκεσαι σοβαρός, γιά νά
νά τό χάψουμε».
Μ.ΧΑΚΚΑΣ
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ΑΡΕΤΗ, πεισματικά: Τότε, έμένα μού
αρέσει τό πρωινό καμπάνι.
ΕΥΤΥΧ: Μπράβο, έτσι σέ θέλω. Μίλα
γρήγορα γιά τό πρωινό καμπάνι.
ΑΡΕΤΗ, λιγάκι στό μελό, λιγάκι μέ έξαρ
ση: Πρωινό καμπάνι,... Πρωινό καμπά
νι... Καμπάνα εκκλησίας... "Ημαστε στήν
Κομπανία...
Πίνουμε
καμπανίτη...
"Ημαστε στό κτήμα τοϋ Καμπά... Κουτσσϋρες τ' αμπελιού... Κούροι νά παρα
στέκονται στήν γιορτή τής γονιμότητας.
ΕΥΤΥΧ; Μή σέ παρασύρουν οί συνηχή
σεις.
ΑΡΕΤΗ: Ήμαστε σ’ ένα λειβάδι... Τά
κουδούνια τών προβάτων... Τά κυπριά
τών αγελάδων. Ή μέρα είναι κοντά. Τά
σκοτάδια ξεφτάνε. Ψυχρούλα τής αύγής, ανατολή τού αυγού, κόμποι δροσι
άς...
ΤΗΑΕΜ., σά νά σχολιάζει, περισσότερο
στόν έαυτό του: Κόμποι οχιάς. Ατέλει
ωτο ύδροκέφαλο φεγγάρι. "Ισκιοι τερά
στιοι. Ωχρό νυχτερινό τοπίο.
Τώρα ό Ευτύχιος κινείται πρός τήν
μεριά τοϋ Τηλέμαχου πανικόβλητος.
"Οταν μιλάει ή Αρετή καί τόν εγκαρδι
ώνει, στρέφεται πρός τήν μεριά τής
Αρετής μέ φωτεινό πρόσωπο. Γενικά
αύτή ή σκηνή είναι μιά διαρκής διελκυ
στίνδα τοϋ Ευτύχιου άνάμεσα Τηλέμα
χου καί 'Αρετής.
ΕΥΤΥΧ., ψάχνοντας στό πάτωμα: ΚΓ
εκείνο τό άτιμο τό ποντίκι πήγε κι
έσκαψε μιά τρύπα ίσα - ίσα γιά τόν
έαυτό του.
ΑΡΕΤΗ, ίδια στάση, ίδιο παίξιμο όπως
καί προηγούμενα: Κόμποι δροσιάς...
Κόμποι δροσιάς πάνω στις μαργαρίτες.
"Ελα, Ευτύχιε, νά φτιάξουμε ένα τερά
στιο μπουκέτο.
ΕΥΤΥΧ: Κρυώνω. Γιατί κρυώνω;
ΑΡΕΤΗ: Άπό τήν πρωινή υγρασία. Ρίξε
στόν ώμο τήν ζακέτα σου. Δές τί απέ
ραντο τοπίο. Πέρα μακριά τό δάσος.
ΤΗΑΕΜ: "Ενας ορίζοντας δυό μέτρα.
Γύρω γυμνά ντουβάρια καί τσιμέντο.
Καλύτερα. "Αν μεγαλώσει τό οπτικό πε
δίο άνοίγοντας ή πόρτα, χάθηκες. Δέν
χρειάζεται ό ορίζοντας, άρκεϊ πού
παραμένει ή πόρτα κλειστή. Αρκετός εί
ναι ό χώρος τού κελιού.

ΕΥΤΥΧ., ψάχνοντας στόν τοίχο: Κι ή
άράχνη πάει καί φτιάχνει κάτι κλωστές
πού μέ τό ζόρι κρατάνε τήν ίδια. (Έγκαταλείποντας τόν τοίχο, σπαραχτικά)
Μιά διέξοδο. Μιά διέξοδο.
ΑΡΕΤΗ: Μονοπάτια, πολλά μονοπάτια
πού οδηγούν σέ αίθριες. ■ Κάθε τόσο
συναντάμε καί μία αιθρία.
ΤΗΑΕΜ: Προαύλια, στενά τσιμεντένια
προαύλια πού χωρίζονται άπό κιγκλι
δώματα.
ΑΡΕΤΗ: Πλησιάζουμε στό δάσος. Μπαί
νουμε στά πρώτα πεύκα. Κάτω, παχύ
χαλί πευκοβελόνες. ’Επάνω, πράσινος,
καταπράσινος ούρανός.
ΤΗΑΕΜ: Αδιαπέραστες σίτες φράζουν
τόν ουρανό, τετραγωνισμένος άπό τά
σίδερα. Ούρανός σιδερένιος. Ούρανός
κόσκινο.
ΑΡΕΤΗ: Τά χλο'ίσμένα μονοπάτια πού
μάς βγάζουν ά άλλα μονοπάτια.
ΤΗΑΕΜ: Διάδρομοι πού βγάζουν σ’ άλ
λους διαδρόμους, σέ κελιά καί θαλά
μους. Ποτέ στήν κεντρική πόρτα.
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ΑΡΕΤΗ: Ήμαστε ανάλαφροι. Κρατιόμα
στε χεράκι. Καθαρό αεράκι μάς χαϊδεύει
τό πρόσωπο.
ΑΡΕΤΗ: Πρέπει κάποτε νά προσαρμο
στείς. Δέν γίνεται νά μήν έρθει ή νύχτα,
δέ γίνεται νά τήν άποφύγεις.
ΤΗΑΕΜ: Άκούς τό καμπάνι τοϋ κλεισί
ματος;
ΕΥΤΥΧ: Ξανάρχεται ή μεγάλη νύχτα.
ΑΡΕΤΗ: Νά έκφράσω κι έγώ τίς δικές
μου απόψεις, όχι νά μέ οδηγείς όπου
θέλεις έσύ. Νά έκδηλώσω τίς σκέψεις
μου γι’ αύτό τό ζήτημα.
ΤΗΑΕΜ: Μπόχα κλεισούρας, αβάσταχτη
ποδαρίλα, οί αναθυμιάσεις τής βούτας,
ανυπόφορη ξυνίλα. Κάποιος ουρλιάζει
στόν ύπνο του.
ΕΥΤΥΧ., σά νά τόν σφάζουν: "Ωώχ.
"Ωώχ. Αρετή. Αρετή, πού είσαι;
ΑΡΕΤΗ: Έδώ, άγάπη μου, σού παρα
στέκομαι.
ΕΥΤΥΧ: Κράτησέ με μακριά απ’ τή νύχτα.
Κάνε νά μέ κερδίσει ή ζωή. Δείξε μου τά
θέλγητρά της.
ΑΡΕΤΗ, ξαπλωμένη στόν καναπέ, ερωτι
κά: Τά χέρια μου δυό άκρωτήρια πού
άφήνουν ένα μικρό πέρασμα ίσα - ίσα
νά μπεις μέσα στόν κόλπο μου.
ΕΥΤΥΧ., πηγαίνοντας πρός τόν καναπέ:
"Ω, ό κόρφος σου.
ΑΡΕΤΗ: Απανεμιά γλυκιά κι αραξοβόλι.
Ηρέμησε στήν αγκαλιά μου. Κούρνιασε
έπάνω μου. Κάνε με στρώμα καί κοιμή
σου.
ΤΗΑΕΜ., μέ πίκρα: Ή γυναίκα στά
όνειρα κι όταν βρίσκεσαι μόνος σου, βα
σανιστική σκέψη ποέ> σέ κυνηγάει στόν
καμπινέ, στό μπάνιο, μές στά στρωσίδια
σου, παιδεύεσαι νά ξεφύγεις άπ’ αύτή
τήν επιθυμία, δέν μπορείς νά γλυτώσεις,
μετά είναι μιά σιχασιά.
ΕΥΤΥΧ., άποτραβιέται άπό τήν ’Αρετή:
ΛΛτή τΑ πι/ητπνή πηνήδι
ΑΡΕΤΗ, προσπαθεί νά τόν κερδίσει πάλι,
ερωτικά, λυρικά: Έλα, άγάπη μου. Τά
στήθη μου λόφοι, ή κοιλιά μου λειβάδι
πού βόσκουνε πρόβατα. "Ακου τά βελάσματα. "Ακου τά κουδούνια τους.
ΤΗΑΕΜ: Τά κουδούνια. Τά καμπάνια. Τά
κουδούνια. Τά καμπάνια.
ΕΥΤΥΧ., στήν Αρετή: "Οχι τά κουδούνια.
Αύτά τά ξανάπες. Από κάτι τέτοια ξεκί
νησες. Προχώρα παρακάτω. Προχώ
ρησε άλλοϋ.

ΑΡΕΤΗ .σηκώνεται άπό τόν καναπέ'.Προχμιράω. Προχωράω... Αφήνω πίσω
μου λειβάδια, δάση... Προχωράω...
Αφήνω πίσω μου τόν ήλιο... Προχω
ράω...
ΕΥΤΥΧ: Μή φεύγεις μέσα άπό τόν ήλιο.
Μή μέ φέρνεις πιό κοντά στή νύχτα. Μήν
προχωράς μέσα στόν χρόνο.
ΑΡΕΤΗ, μπερδεμένη: Δέν ξέρεις τί ζητάς.
Μόνος σου ζήτησες νά προχωρήσω.
ΕΥΤΥΧ: Νά προχωράς, άλλά μαζί μέ τόν
ήλιο, έτσι πού νά είσαι διαρκώς μέσα
στό φώς.
ΑΡΕΤΗ: Τότε πρέπει νά πηγαίνω μέ τήν
ταχύτητα τής γης, κι έγώ έχω τήν σχετική
μου φύρα μέσα στόν χρόνο, άνθρωπος
είμαι, φθείρομαι, φτάνω στήν κλιμακτή
ριο, γερνάω, κάποτε θά φτάσω καί στό
σκοτάδι. Δέν μπορώ νά σέ κρατάω διαρ
κώς μέσα στό φώς. Πρέπει νά τό παρα
δεχτείς, δέν μπορούμε νά παραμείνουμε
νέοι.

ΤΗΑΕΜ., συμβουλευτικά στήν ’Αρετή:
Σάς ειδοποίησα, πάσχει άπό ευεργετική
άμνησία, δέν κατανοεί τήν άναγκαιότητα.
ΕΥΤΥΧ: Μά δέν πρόλαβα νά ζήσω (Σπα
ραχτικά) Δέν πρόλαβα. Δέν πρόλαβα.
ΤΗΑΕΜ: Καί ποιος πρόλαβε; Μήπως
έγώ;
ΕΥΤΥΧ: “Αλλη ή περίπτωσή σου. “Ελα νά
ζήσουμε, Αρετή.
ΑΡΕΤΗ, πρόσχαρη, μέ άφέλεια: ©ά
παντρευτούμε. Θά φτιάξουμε, ένα σπίτι
στήν πόλη κι ένα στήν άκρογιαλιά γιά τό
καλοκαίρι. Θά γίνεις ένας μεγάλος δικη
γόρος. Θά προοδέψεις.
ΤΗΑΕΜ., πάει καί κάθεται πίσω άπό τό
γραφείο. Ξεφυλλίζει τόν φάκελλο: Πολύ
μπερδεμένη αύτή ή δικογραφία.
ΕΥΤΥΧ., πού ελπίζει πάλι: Θά καμαρώ
νουν οί γονείς μου τήν πρόοδό μου.
Τουλάχιστον, άξίζει νά πετύχω γιά νά
ικανοποιήσω τούς γονείς μου.
ΑΡΕΤΗ: ΟΙ άγορεύσεις σου θά κάνουν
πάταγο, θά σέ πιέσουν οί φίλοι σου νά
βάλεις υποψηφιότητα γιά βουλευτής.
Θά είσαι χρήσιμος γιά τούς άνθρώπους.
ΤΗΑΕΜ., μελετώντας πάντα τήν δικο
γραφία: Τελικά ό πελάτης σου πέθανε κι
αύτός.
ΕΥΤΥΧ., μπερδεμένος: Ναί, έτσι νομίζω.
Πάντως έχει πολλά έλαφρυντικά.
ΤΗΑΕΜ: "Ομως δέν μπόρεσαν νά τόν
σώσουν.
ΕΥΤΥΧ: Δέν φταίει ή υπεράσπιση. Έκανε
ό,τι μπορούσε.
ΤΗΑΕΜ: Βλέπω τίς προτάσεις. Πάντοτε
ύπάρχει μιά δικαιολογία, άκόμα καί
στήν περίπτωση τού πτυχίου του, τό
πήρε όταν οί άλλοι άπεργούσαν.
ΕΥΤΥΧ: Μά τί θέλατε νά κάνει; ΟΙ άλλοι
ήτανε νέοι κι αύτός είχε χάσει τόσα χρό
νια στή φυλακή. Έπρεπε δηλαδή ν’
άπεργήσει, νά χάσει ξανά τήν χρονιά
του;
ΑΡΕΤΗ, στόν Εύτύχιο: Έλα νά συνεχίσουμε τά όνειρά μας. Μή μπλέκεσαι σέ
συζητήσεις πού σού ταράζουν τά νεύ
ρα.

ΕΥΤΥΧ: Δέν μπορώ, άφορούν τήν δου
λειά μου.
ΤΗΑΕΜ: Παράτησε τήν άρραβωνιαστικιά του πού τόν περίμενε τόσα χρόνια
νά βγει άπό τήν φυλακή καί παντρεύ
τηκε μιά κοπέλα μέ προίκα. Είχε δυό
σπίτια, ένα στήν πόλη κι ένα καλοκαι
ρινό στήν άκρογιαλιά.
ΕΥΤΥΧ: Δέν είναι άλήθεια. Μόνη της
έφυγε.
ΤΗΑΕΜ: Καί τί θέλεις νά κάνει μιά γυ
ναίκα πού τής λέει ό άρραβωνιαστικός
της πώς δέν τήν άγαπάει;
ΕΥΤΥΧ: Παντρεύτηκε.
ΤΗΑΕΜ: Ναί, τό διαβάζω. Στήν Αυστρα
λία. Βλέπω τήν φωτογραφία, έχει καί
δυό χαριτωμένα παιδάκια.
ΕΥΤΥΧ; Είναι εύτυχισμένη.
ΑΡΕΤΗ: Κι έμείς ήμαστε εύτυχισμένοι,
Εύτύχιε.
ΤΗΑΕΜ: Τό κακό είναι πώς ό πελάτης
σου πεθαίνει, παρά τά έλαφρυντικά
του.
ΑΡΕΤΗ, ήλίθια: Ξέρω κι άλλους πού πέθαναν άπό τά πολλά έλαφρυντικά.
’Αλάφρυναν, άλάφρυναν καί στό τέλος
εξαφανίστηκαν.

ΕΥΤΥΧ., όργισμένος: 'Ανέκαθεν ήσουνα
χαζήΤΗΛΕΜ: Νομίζω πώς τό παιχνίδι χάθη
κε.
ΑΡΕΤΗ: Θά σού φέρω ένα ήρεμιστικό.
ΕΥΤΥΧ., -πανικόβλητος: Μιά τρύπα. Μιά
τρύπα νά χωθώ μέσα.
ΑΡΕΤΗ: Ντροπή σου. Πρέπει νά υπομέ
νεις.
ΕΥΤΥΧ: Παράτα με κι έσύ. Τί ξέρεις άπό
τήν ευτυχία τού ποντικιού καί τής άράχνης. (Στόν Τηλέμαχο) Τί χώνεται αύτή;
ΑΡΕΤΗ: Γιατί νά μήν είναι όλοι ο) άν
θρωποι στέρεοι;
ΕΥΤΥΧ: Είναι μάλλον ζήτημα νεύρων. Δέν
έχει νά κάνει τό ήθος όπως πιστεύαμε
παλιά. Ρώτησε πάντως καί τόν Τηλέμα
χο.
ΑΡΕΤΗ, στόν Τηλέμαχο: Σέ ποιόν άστερισμό άνήκετε;
ΤΗΛΕΜ: Δέν πιστεύω στά ώροσκόπια.
ΑΡΕΤΗ: Δέν έχει σημασία.
ΤΗΛΕΜ: Στους διδύμους.
ΑΡΕΤΗ : Στόν ίδιο άστεριόμό μέ τόν Ευτύ
χιο ■
ΕΥΤΎΧ: Τό μόνο κοινό μας σημείο.
ΑΡΕΤΗ: Τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες
καί ν’ άνήκετε στόν ίδιο άστερισμό;
Αποκλείεται.

ΕΥΤΥΧ: Είναι γεγονός. Τό καλύτερο πού
έχεις νά κάνεις είναι νά μήν πιστεύεις
στά ώροσκόπια όπως κι έμείς. Είναι
ψεύτικα καί δέν μπορούν νά παρακο
λουθήσουν τήν ροή τού χρόνου, τίς άλλαγές πού γίνονται μέσα μας. Παράδει
γμα ό Τηλέμαχος, είναι ίδιος όπως καί
τότε, ένώ έγώ...
ΤΗΛΕΜ: Είναι άλήθεια πώς έμεινα άναλλοίωτος χάρη σέ κείνη τή νύχτα. 'Αναλ
λοίωτος, τρόπος τού λέγειν, στή στάση,
άν θέλετε, στις σκέψεις καί στόν χαρα
κτήρα. Ό χρόνος δούλεψε μόνο πάνω
στό σώμα μου, άλλά είναι γνωστό πώς
πάνω ατούς νεκρούς πέφτει μέ μεγαλύ
τερη μανία καί τούς άλλάζει γρηγορώτερα.
ΕΥΤΥΧ: Πάντως μέσα σου μπόρεσες καί
σταμάτησες κάπου. Κράτησες ένα στέ
ρεο έδαφος. Σέ μένα έγιναν μέσα μου χί
λιες δυό άλλαγές πού έσύ τίς άπέφυγες.
ΤΗΛΕΜ: Χάρη σέ κείνη τή νύχτα.
ΑΡΕΤΗ: "Ετσι μ’ αρέσει νά σάς βλέπω,
συμφιλιωμένους.
ΕΥΤΥΧ: Δέν είναι πάντα εύκολο. Άν δέ
ζήσεις μαζί του τόν έφ/άλτη, δέν μπορείς
νά συμφιλιωθείς. (Στόν Τηλέμαχο) Θέλω
ένα τσιγάρο.
ΤΗΛΕΜ: Δέν έχω ('Ανάβει άλλο τσιγάρο)
ΑΡΕΤΗ: Μά γιατί, άφού έχετε ένα γεμάτο
πακέτο.
ΤΗΛΕΜ: Είναι κάτι πού δέν τό έλέγχω
άπό τότε. Κάποιος μού ζήτησε τσιγάρο
μέσα στό καμιόνι καί δέν τού έδωσα.
Είχα στήν τσέπη μου ένα όλόκληρο πα
κέτο πού δέν θά προλάβαινα νά τό κα
πνίσω, κι όμως δέν έδωσα.
ΕΥΤΥΧ: Μιά τρύπα νά χωθώ.
ΑΡΕΤΗ: Θά σού φέρω ένα ήρεμιστικό. Κι
έπειτα πρέπει νά υπομένεις.
ΕΥΤΥΧ: Παράτα με (Στόν Τηλέμαχο) Τί
χώνεται αύτή; Τί ξέρει άπό τήν εύτυχία
τού ποντικιού καί τής άράχνης;
ΑΡΕΤΗ: Πάντως άφού δέ γίνεται άλλοιώς, νά τούς άντιμετωπίσεις.
ΕΥΤΥΧ: Νομίζεις πώς δέν τό θέλω;
Όμως τρέμουν τά πόδια μου. Από κεί

ξεκινάει ό τρόμος καί μεταδίδεται σ’ όλο
τό σώμα μου. Θάθελα νά τ’ αντιμετω
πίσω μ’ ένα τραγούδι, άν επιχειρήσω θά
βγει μόνο κλάμα.
ΑΡΕΤΗ: Έστω. Όμως νά ξέρεις πώς δέν
υπάρχει στόν τοίχο σχισμή, δέν ύπάρχει
στό πάτωμα τρύπα. Κι άν υπήρχε θάταν
τόση ίσα - ίσα νά γλυστρήσει μέσα ένα
σκουλήκι. Γιατί σέρνεσαι; Γιατί δέν επι
χειρείς νά γκρεμίσεις τόν τοίχο; Τουλάχι
στον, γιατί δέ δαγκώνεις ένα άπ' αύτά
τά χέρια πού πάν νά σέ πιάσουν; Γιατί
δέν τραβάς μιά νυχιά σ’ ένα πρόσωπο,
ν' άφήσεις μιά γρατζουνιά πού θά σέ
θυμάται γιά μέρες;
ΕΥΤΎΧ., στόν Τηλέμαχο: Μά τί λέει; Τί
λέει; Δέν καταλαβαίνει τίποτα. (Στήν
Αρετή) Είναι πέντε καί είσαι μονάχος
σου. Σέ δένουν πισθάγκωνα, σέ σέρνουν
μές ατούς διαδρόμους, σέ πετάνε στό
καμιόνι, έχουν στραμμένα επάνω σου τά
όπλα. Δέ σού μένει παρά νά κλαϊς καί νά
παρακαλάς.
ΑΡΕΤΗ: Τότε νά κρατήσεις μιά στάση
σάν τού Τηλέμαχου.
ΕΥΤΥΧ: Δηλαδή νά παραιτηθώ άπό κάθε
ελπίδα; Ρώτηοέ τον τί κατάλαβε πού
άφέθηκε.
ΑΡΕΤΗ: Τήν άξιοπρέπειά του.
ΕΥΤΥΧ: Ποιος λογαριάζει άξιοπρέπειά

σέ τέτοιες στιγμές. (Στόν Τηλέμαχο) Μού
δίνεις ένα τσιγάρο;
ΤΗΛΕΜ: Δέν έχω. (Βγάζει τό πακέτο καί
άνάβει)
ΑΡΕΤΗ: Όταν πρωτοβρέθηκες στήν φυ
λακή μέ τήν θανατική καταδίκη στήν
πλάτη, έπρεπε νά τό πάρεις άπόφαση.
Κι έπειτα, ζωή είναι αύτή στήν φυλακή;
ΕΥΤΥΧ: Εκείνο τό μπάλωμα τού ήλιου, ή
καρέκλα τού κουρείου, ή έλπίδα πώς
κάποτε θά θγώ έξω.
ΤΗΛΕΜ: Μά κι έξω μπορεί νά σέ βρει ένσ
τροχαίο άτύχημα, νά σέ χτυπήσει ένα
μικρόβιο καί νάναι μετρημένες οί μέρες
σου. Τότε τί θά κάνεις;
ΕΥΤΥΧ: Πάντα θά ψάχνω γιά τήν χαρα
μάδα, θά προσπαθώ νά τήν άνακαλύψω.
ΑΡΕΤΗ: Κι άν δέν ύπάρχει;
ΕΥΤΥΧ: Θά τήν εφευρίσκω, θάτήνφτιάχνω μές στό μυαλό μου τουλάχιστον.
(Στόν Τηλέμαχο) Θάθελα ένα τσιγάρο.
ΤΗΛΕΜ: Δέν έχω. ('Αμέσως μετά άνοίγει
τό πακέτο κι άνάβει άλλο τσιγάρο)

Άκούγεται πόρτα τοϋ άσανσέρ. Κα
νένας δέν τής δίνει σημασία. Από δώ
καί κάτω ό διάλογος χαλαρός, άποδραματοποιημένος. Τρεις άνθρωποι πού
συζητάνε ήρεμα.
a

Ο ΓΑΛΑΤΑΣ
Δέν φορούσε άσπρη μπλούζα.
Άλλο άπό τά τσουμπλέκια του πού
κουβαλούσε καί τή φωνή «τάς» πού
έμπηζε κάθε πρωί άπό πόρτα σέ
πόρτα δέν δήλωνε τό επάγγελμά
του. Άν τόν έβλεπες τό σούρουπο
μέ τήν τραγιάσκα καί τό σχισμένο
στά μπατζάκια παντελόνι θά τόν
έλεγες γιά εργατικό πού επιστρέφει
άπό τό γιαπί ή τή φάμπρικα.
Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος,
χωρίς παρέες στή συνοικία. Όχι
γιατί ήτανε ντόπιος άλλά γιά τά
παράξενα λόγια πού σκορπούσε
μέσα στήν προσφυγιά δέν τόν αγα
πούσαν, γι’ αύτό κι οί δουλειές του
πήγαιναν κατά διαόλου.
«Ζωή είναι αύτή», μουρμούριζε
αδειάζοντας τό κατοστάρι στήν κα
τσαρόλα τής νοικοκυράς. « Πότε θά
νιώσουμε τή δύναμή μας νά σηκω
θούμε νά ζητήσουμε τά δίκια μας».
κ Ούστ, στό διάολο, παλιοκουμμουνιστή», φώναζε ό άντρας μέσα
άπ’ τήν παράγκα. «Πάλι τά ίδια άρ
χισες. Άν δέν σταματήσεις τήν
πάρλα θά σέ κόψουμε. Πάψε νά
ξεσηκώνεις τά μυαλά τών γυναικών
γιά ισότητα καί γιά τίς γυναίκες τής
Ρουσίας πού αλλάζουν κάθε νύχτα
άντρα».
«Δέ βλέπεις ποϋ ζείς κακομοίρη
μου, θέλεις νά μιλήσεις καί γιά τή
Ρουσία».
Μ.ΧΑΚΚΑΣ

Πάνω: πρόσκοπος, τό 1945.
Κάτω: Σαμαρείτης στή Γυάρο, τό 1950.

Ή κριτική απέναντι
στό Μάριο Χάκκα
Τοΰ Κώστα Γ. Παπαγεωργίου
Αποτελεί μιάν άναμφισβήτητη αλήθεια τό γεγονός δτι, μέσα στά πλαί
σια κάθε άνθρώπινης καί συνολικά θεωρούμενης περίπτωσης, έπισυμβαίνουν κάποια περιστατικά, καθοριστικά τής μετέπειτα έξέλιξης καί συμπε
ριφοράς τοϋ συγκεκριμένου άτόμου, άνεξάρτητα άπό τή διαφορετική,
κάθε φορά, καταγωγική τους αιτία, πού μπορεί νά είναι υπαρξιακή, βι
ολογική, κοινωνική, οικογενειακή κ.λπ. Τέτοιας λογής οριακά περιστατι
κά, ειδικά στήν περίπτωση ένός συγγραφέα, τόσο στό χώρο τής προσωπι
κής καί βιολογικής του πραγμάτωσης δσο καί στό χώρο τής εκφραστικής
του διεργασίας, είτε γίνονται άντιληπτά άπό τόν ενεργητικό άναγνώστη
καί τόν κριτικό μέσα άπό τήν εκφρασμένη του εμπειρία, μνήμη, συγκίνηση
ή συναίσθημα, είτε πληροφοριακά κι έξω άπό τό συγκεκριμένο κείμενο,
υποχρεώνουν καί τούς δύο νά έπαναπροσεγγίσουν δλο τό προγενέστερο
έργο του, ενεργοποιώντας τά δσα νέα δεδομένα, μέ άπώτερο σκοπό τήν
πραγματοποίηση μιας εκ τοϋ ασφαλούς αναδρομής σέ κείμενα, ενδεχομέ
νως, ήδη αξιολογημένα καί γραμματολογικά ταξινομημένα. Καί ενώ είναι
βέβαιο πώς μέ τή σωστή χρήση καί εκμετάλλευση τέτοιων καινοφανών
στοιχείων μπορεί νά οδηγηθεί κανείς στήν άνακάλυψη διαστάσεων πού
δίχως τίς έπιγενόμενες προσβάσεις, ίσως νά έμεναν γιά πάντα ανυποψί
αστες, είναι εξίσου άναντίρρητο τό γεγονός δτι, προκειμένου τά λογής
επιπρόσθετα δεδομένα νά συμβάλουν σέ μιάν ουσιαστική άνταπόκριση μέ
τό συγκεκριμένο έργο, τόσο αναδρομικά δσο καί μελλοντικά, γιά κάτι τέ
τοιο προϋποτίθεται ή ύπαρξη καί ή σύμπραξη πολλών, μά κυρίως δύο
παραγόντων: ένα διαρκές κοινό άπό τή μιά καί ή ύπαρξη καί σωστή λει
τουργία μιας κριτικής πού νά άσκείται συστηματικά, υπεύθυνα καί νά
είναι δομημένη πάνω σέ στέρεες θεωρητικές καί γνωσιολογικές βάσεις,
άπό τήν άλλη. "Αλλο τώρα τό θέμα πού στόν τόπο μας, άν έξυπακούεται,
έστω συμβατικά, ένα διαρκές κοινό, ένα κοινό δηλαδή πού παρακολουθεί
καί ενημερώνεται πάνω στήν τρέχουσα τουλάχιστο εγχώρια λογοτεχνική
κίνηση καί άντιόρά μέ γνώμονα τήν προσωπική του κρίση ή τό δικό του
ένστιχτο, άντίθετα ή κριτική ποτέ, τουλάχιστο στά τελευταία δεκαπέντε
χρόνια, δέν άσκήθηκε μέ συνέπεια, ιδεολογική καί δεοντολογική, καί
πολύ περισσότερο, ποτέ δέν υπήρξε υπεύθυνη καί συνεχής.

Ειδικά τώρα στήν περίπτωση τής αν
θρωπογεωγραφίας τοΰ Μάριου Χάκκα,
πιστεύω πώς δύο υπήρξαν τά καθοριστι
κά, μέ τήν έννοια πού προσπάθησα ήδη
νά προσδιορίσω, τής εκφραστικής έν γένει λειτουργίας καί δυναμικής του συμ
βάντα, μόλο πού δέν άντιμετωπίστηκαν
άπό τήν κριτική μέ τήν πρέπουσα σοβα
ρότητα παρά μόνο περιστασιακά ή, τό
πολύ, κάτω άπό συναισθηματικές, ενίοτε
δικαιολογημένες, πιέσεις: πρώτα ή διά
στασή του μέ τήν έπίσημη άριστερά·
ύστερα ή γνώση του τοϋ άνέφιχτου καί
πρόωρου τέλους του, πράγμα πού, όπως
ήταν άλλωστε φυσικό, είχε πολλαπλές
επιδράσεις καί λειτούργησε καταλυτικά
τόσο στόν τρόπο τής σύλληψης, άπό μέ
ρους του, τής μέσα και τής έξω πραγμα
τικότητας, όσο καί στόν τρόπο τής έκφραστικής της μορφοποίησης. "Ας προσ
τεθεί στούς δύο αυτούς προσδιοριστικούς παράγοντες καί ένα άκόμη γεγονός,
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πού όπωσδήποτε έπέδρασε υπερβολικά
στή διαμόρφωση τής μεταθανάτιας όπτικής τοϋ άνθρώπου καί τοϋ έργου του: Τό
συγκεκριμένο πολιτικό καθεστώς πού
επικρατούσε στήν Ελλάδα κατά τό θά
νατο τοϋ Χάκκα, πού είχε σάν συνέπεια
τή δυνατότητα έκείνης τής έποχής νά
λαμβάνουν πολλά τέτοια συμβάντα
ύπερβάλλουσες διαστάσεις άνεξάρτητα
άπό τήν όποια βαρύτητα τοϋ γενεσιουρ
γού τους λόγου καθεαυτοϋ, όπως έγινε
καί μέ τό θάνατό του, πού έχω τή γνώμη
πώς άντιμετωπίστηκε, καί άπό τό χώρο
τής κριτικής καί άπό τό χώρο τής άριστεράς, γιά νά μήν πώ τής άντίστασης,
σάν ένα μεμονωμένο γεγονός, άποσπασμένο άπό τόν άνθρωπο καί τήν τετελε
σμένη προσφορά του. Αυτό ήταν πού
οδήγησε σέ μιάν επιπρόσθετη συναισθη
ματική, κατά τό πλεΐστο, άναθεώρηση
τών μέχρι εκείνη τή στιγμή έκφρασμένων
άπόψεων καί κρίσεων, ώστε κάθε προσ

πάθεια γιά μιάν έποπτικότερη έξέταση
τής πρό καί μετά τό θάνατό του κριτικής
νά καταλήγει άβίαστα στό συμπέρασμα
ότι τά όσα άναφέρθηκαν παραπάνω σάν
προσδιοριστικά σημεία - γεγονότα τής
ζωής καί κατ’ επέκταση τής γραφής του
διόλου δέν άναλύθηκαν άπό τήν τρέ
χουσα κριτική μέ τρόπο σαφή καί συ
στηματικό, μόλο πού έπισημάνθηκαν καί
άναφέρθηκαν. ίσως υπέρ τό δέον. Δέν
εξετάστηκαν, θέλω νά πώ, άπό τήν κρι
τική, έτσι πού νά καταστεί φανερή ή
διαλεχτική άλληλουχία καί άλληλεπίδραση άνάμεσα στίς έπιγενόμενες συν
ιστώσες τής βαθμιαία μεταβαλλόμενης
βιολογικής καί έκφραστικής του διαδικασίας,άπό τή μιά,καί στή συγκεκριμένη
άνθρώπινη προσωπικότητα,άπό τήν άλ
λη· ούτε προσδιορίστηκε, πάντοτε μέσα
καί άπό τήν κριτική, τό πώς καί τό πόσο,
μέ άλλα λόγια πίσω άπό ποιες εσωτερι
κές διεργασίες καί σέ ποιά έκταση, οί
καθοριστικές αυτές συνιστώσες άσκησαν
ουσιαστική έπίδραση στήν όλη - μετά
τήν έλευσή τους - διαμόρφωση τοϋ Χάκ
κα, σάν άνθρώπου καί σάν συγγραφέα.

Άντίθετα, αύτή άκριβώς ή κριτική
προσφέρεται καλύτερα σάν αντικείμενο
έπιμερικής εξέτασης, άπό τήν δποία σα
φώς προκύπτει τό συμπέρασμα ότι πρό
κειται γιά μιά κριτική βαθιά διχασμένη
όχι τόσο εσωτερικά, στή δομική της δη
λαδή υπόσταση καί λειτουργία, δσο χρο
νικά καί μέ βάση τίς συνακόλουθες τοϋ
χρόνου τής άσκησής της εκφάνσεις, πρά
γμα πού σημαίνει ότι ό διχασμός πού τή
χαρακτηρίζει έχει τή ρίζα του, άποκλειστικά, σέ υποκειμενικά καί, κυρίως,
συναισθηματικά έρείσματα. Πιθανόν σ’
αύτή τήν άναμφισβήτητη διαπίστωση νά
μήν είναι άμοιρο τό γεγονός δτι, στήν
περίπτωση
τής
άντιμετώπισης
τού
Χάκκα άπό τήν κριτική, δέν ύπάρχει
ούτε μιά όλοκληρωμένη άπό τό ίδιο
πρόσωπο παρακολούθηση τής έξελικτικής του πορείας άπό τό πρώτο ίσαμε τό
τελευταίο του βιβλίο, πριν καί μετά τό
θάνατό του, εκτός άπό δύο μεμονωμένες,
περιορισμένες σταδιακά καί έλαττωμένης άποδειχτικής άξίας, όπως θά δει στή
συνέχεια ό άναγνώστης, πράγμα πού εν
νοούσα προηγουμένως μιλώντας γιά έλ
λειψη μιας συνεχούς κριτικής. Αύτές τίς
κριτικές - άφοϋ περιλάβει κανείς στόν
δρο κριτική καί άπλές νύξεις ή σημει
ώματα πού γράφτηκαν άναφορικά μέ τό
Χάκκα - τολμώ καί τίς διαχωρίζω, μέ
γνώμονα τό χρόνο τής γραφής τους, σέ
προθανάτιες καί μεταθανάτιες, παρεμ
βάλλοντας άναμεσά τους καί τίς ενδι
άμεσες, τίς κριτικές δηλαδή πού γράφτη
καν μέσα στά χρονικά πλαίσια πού κα
λύπτουν τήν έποχή τής εύρύτερης γνω
στοποίησης τού άναπόφευχτου καί
καταλήγουν στή στιγμή τής πραγμάτω
σής του, μέ κύριο προσδιοριστικά στοι
χείο τή συναισθηματική, ιδίως, φόρτιση
τών άπόψεων πού έκφράστηκαν σ’ αύτρΙ

’Επιθεώρηση Τέχνης, Σεπ. ’65), δπου,
άφοϋ έπισημαίνεται άπό τόν γράφοντα
τό άνέφιχτο τής παραπέρα ποιητικής του
λειτουργίας, γίνεται μνεία δτι ό ποιητής
βρίσκεται στό μεταίχμιο τών προσανατο
λισμών του: «Είναι φανερό πώς άν ή
ποίηση αύτή έχει παρόν, τό μέλλον της
είναι προβληματικό. Δέν έχει περιθώρια.
Δίνει εντυπωσιακά αποτυπώματα, πού
σύντομα όμως καί μοιραία καταλήγουν
στήν επανάληψη, όπως τά τυποποιημένα 1
προϊόντα. Είναι μιά πρώτη σύλληψη τής
σύγχρονης απελπισίας, μέ τάση νά μείνει
επιφανειακή. Λείπει ή βαθιά διείσδυση
στις ρίζες πού παρακολουθεί τήν κοινω
νική πράξη». ”Η σάν αυτές πού έκφράζονται λίγο άργότερα (έφ. Τό Βήμα,
1966) άπό τό Βάσο Βαρίκα, μέ άφορμή
τό πρώτο πεζογραφικό βιβλίο του: «Τυ
φεκιοφόρος τοϋ έχθρού», πού, άφοϋ
διατυπώσει άρχικά τήν άποψη δτι τά πε
ζογραφήματα τοϋ κρινόμενου βιβλίου
είναι άνισα καί ώς γραφή καί ώς πρόθε
ση, καί δτι ό συγγραφέας «κινείται συν
εχώς μεταξύ λογοτεχνίας καί παραφιλο
λογίας, χωρίς [...] καί ό ίδιος νά είναι
πάντα σέ θέση νά διακρίνει τά διαφορε
τικά, τόσο ευδιάκριτα σύνορα άνάμεσά
τους». Κι άφού έπισημάνει στή συνέχεια
δτι, μόλο πού οί στόχοι τής σάτιράς του
είναι μεμονωμένοι, «προδίδουν έν τούτοις, τήν παρουσία ένιαίας στάσης άπέναντι στή ζωή. [...] Δέν πρόκειται, ωστό
σο, γιά συγκεκριμένη ιδεολογία, γιά τή
στενή προσκόλληση σέ μιά όποια βιοθεωρία, πού θά προγραμματίζονταν τήν
υπερβολή καί τήν υπεράσπισή της ό συγ
γραφέας. Έδώ έχουμε νά κάνουμε
περισσότερο μέ μιά απλή άνθρώπινη
συνείδηση, πού ένστικτωδώς έξεγείρεται
σέ κάθε τί πού θίγει καί εξευτελίζει τόν
άνθρωπο ή προσπαθεί νά τόν κλείσει στό
όνομα τής όποιας επιδίωξης σέ παρα
μορφωτικά καλούπια. [...] Μοιάζει νά
ενδιαφέρει ό 'Άνθρωπος σάν συγκεκρι
μένο πρόσωπο καί όχι σάν άφηρημένο
σύμβολο», καταλήγει σέ ειδικότερες επι
φυλάξεις: «Δέν ξέρω άν ό «Τυφεκιοφό-

τό μεσοδιάστημα, στοιχείο πού κορυφώνεται σταδιακά γιά νά υπερκαλύψει, στό
τέλος, κάθε ένσυνείδητη προδιάθεση ή
πρόθεση κριτικής έπισκόπησης τοϋ έρ
γου τοϋ Χάκκα, στή μεταθανάτια περί
οδο. Θά πρέπει ίσως νά δηλώσω, στό
σημείο αύτό, προκαταβολικά; δτι διόλου
δέν πήρα ύπ’ όψη μου, στήν παραπάνω
τριχοτόμηση, τίς δποιες επιφυλάξεις πού
διατυπώθηκαν έπιμερικά σέ σχέση μέ τίς
πρώτες δημοσιεύσεις του, έπιφυλάξεις
πού, στό κάτω τής γραφής, πάντοτε συν
οδεύτηκαν άπό τήν άνεπιφύλαχτη άποδοχή τού άναμφισβήτητα άξιόλογου τα
λέντου ένός συγγραφέα πού βρίσκονταν
στά πρώτα του βήματα, δπως έκεΐνες λ.χ.
τοϋ Βύρωνα Λεοντάρη, άναφορικά μέ
τήν ποιητική συλλογή του «Όμορφο κα
λοκαίρι», πού κυκλοφόρησε τό 1965 κι
άποτελοϋσε τό πρώτο του βιβλίο (περ.

ρος τοϋ εχθρού» θά έχει συνέχεια, άν
δηλαδή ό συγγραφέας θά εξακολουθήσει
νά επιδίδεται στό είδος μέ τό όποιο κά
νει σήμερα τήν πρώτη άλλά ιδιαίτερα
εύοίωνη εμφάνισή του. Προσωπικά θά
είχα τή γνώμη πώς πολλά μπορεί νά
προσφέρει σ’ αύτήν τήν περιοχή. [...]

νου τέλους του, έπιστρατεύει δλες τίς εγ
γενείς κι έπίχτητες μνήμες, έμπειρίες καί
ίκανότητές του, κάτι πού ύπό δμαλές
συνθήκες βιολογικής έξέλιξης θά χρει
αζόταν, ίσως, πολύ περισσότερες καί πιό
μακροχρόνιες διεργασίες στό χώρο τής
προσωπικής του χαρτογράφησης.

Φτάνει νά υπερνικήσει τούς κινδύνους
τής προχειρότητας καί τής εύκολίας,
πού, όπως φαίνεται καί άπό τό βιβλίο
του, καραδοκούν, υποσχόμενοι άκοπες,
άλλά καί ταυτόχρονα φτηνές καί διαβα
τικές επιτυχίες. 'Ο σατιρικός λόγος δέν
παύει νά είναι έντεχνος λόγος. Καί ό κ.
Χάκκας έχει αρκετή απόσταση άκόμη νά
διανύσει γιά νά φτάσει στήν προσωπική
έκφραση». Σ’ αύτή τήν κατηγορία τών
προθανάτιων κριτικών άναφορών στό
Μάριο Χάκκα, θά μπορούσε κανείς νά
άναφέρει καί τήν κριτική τού Φώντα
Κονδύλη (έφ. Δημοκρατική ’Αλλαγή,
1967), δπου, μιλώντας κι αύτός γιά τό
ίδιο βιβλίο, έπισημαίνει τίς ίδιες πάνωκάτω άδυναμίες: «[...] άφοϋ δεχτούμε ότι
τό κλίμα τοϋ συγγραφέα, άπό τήν άποψη
τής βιοθεωρίας, είναι τό σατιρικό, καί
μόνον αύτό, θά χρειαστεί νά διαθέσουμε
εκείνη τή συναισθηματική ευελιξία πού
άπαιτεϊ ή άλλαγή τής «στάσης» του γιά
νά μπορέσουμε νά τόν παρακολουθή
σουμε. Κι έδώ πιστεύουμε ότι τοποθετεί
ται ή καίρια αδυναμία τοϋ βιβλίου». Κι
άφοϋ έπαναλάβει γιά πολλοστή φορά
τήν προσωπική του γνώμη γιά μιάν άνισότητα πού δημιουργείται, σάν άποτέλεσμα τήςύφολογικής του διάσπασης καί
άνομοιογένειας, καταλήγει: «Κι αύτό τό
λέμε άπό καθήκον, μιά καί ό συγγραφέας
τοϋ «Τυφεκιοφόρον τοϋ έχθρού» κατορ
θώνει νά μάς άναγκάζει νά τόν προσ
έξουμε».

Προσπερνώντας λοιπόν τελείως άποσπασματικά τίς λιγοστές καί περιορισμέ
νης βαρύτητας μνείες πού γίνονται —
δλες τόν ’Απρίλη τοϋ 1970 - γιά τό μονόπραχτο «Ένοχή», ή μία άπό τό Γιώρ
γο Κάρτερ (έφ. Νέα Πολιτεία): «Ό
Χάκκας μορφοποιεί τό θέμα του μέ στέρεη θεμελίωση, μέ σύγχρονη θεατρική
άντίληψη, μέ φαντασία κι εύρηματικότητα. Οί χαρακτήρες δέν τόν ενδιαφέρουν,
δέν τόϋ χρειάζονται. Ζωγραφίζει κατα
στάσεις μέ τήν τεχνοτροπία τοϋ έξπρεσσιονισμοϋ», ή άλλη άπό τόν Μπάμπη
Κλάρα στή «Βραδυνή», πού καταλήγει
στή διαπίστωση: «[...] Καί σέ μιά μόνο
πράξη κατορθώνει νά λέει τόσα πολλά,
πού μάταια σπαταλοϋνται σ’ άλλα έργα
τρεις καί τέσσερις πράξεις, χωρίς νά τά
λένε. Στοιχεία πού φανερώνουν πνευμα
τικό άνθρωπο καί θεατρικό συγγραφέα».
Καί τέλος άπό τήν έφημερίδα «’Εστία»
πού.,.διερωτάται: «[...] τί ε’ίδους θέατρον
είναι αύτό, εις τό όποιον ό θεατής, είναι
υποχρεωμένος ν’ άναζητή πιλότον διά
τήν σκέψιν τοϋ συγγραφέως. Καί δμως,
είναι κρίμα! Ό κ. Μ. Χάκκας, πού
έγραψε τήν «Ενοχήν» φαίνεται καί τό
θέατρον νά γνωρίζη καί ποιητικήν πνοήν
νά έχη...», φθάνουμε στήν κυρίως ενδι
άμεση περίοδο, πού, δσο κι άν είναι
φτωχή άπό τήν άποψη τών κριτικών πού
μπορούν νά ύπαχθούν σ’ αύτή, είναι άρ
κετά πρόσφορη ώστόσο προκειμένου νά
διαπιστώσει κανείς τό μέγεθος καί τό εί
δος τής μεταστροφής τήν δποία ήδη ση
μειώσαμε. Ειδικότερα ή κριτική τού Βα
ρίκα γιά τόν «Μπιντέ», άποχτά ένα ιδι
αίτερο βάρος γιά όποιαδήποτε έπαληθευτική άπόπειρα τής ειδολογικής καί
συναισθηματικής, κατά περιόδους, δια
φοροποίησης, ώς πρός τήν άντιμετώπιση
τοϋ Χάκκα, δεδομένου δτι είναι δ μόνος
πού άσχολήθηκε μέ βιβλία του σέ, κλιματολογικά, διαφορετικές έποχές· άποτελώντας, κατά κάποιο τρόπο, τόν ένωτικό
κρίκο άνάμεσα στήν προθανάτια καί
στήν ενδιάμεση περίοδο, μέ τήν έννοια
πού καί ό Τόλης Καζαντζής είναι δ μό
νος συνδετικός κρίκος άνάμεσα στήν εν
διάμεση καί στή μεταθανάτια περίοδο.

’Από τό σημείο αύτό καί μέχρι τό θά
νατό του, οί κριτικές άναφορές, πού γί
νονται τόσο στό θεατρικό του μονόπραχτο «Ένοχή», πού παίζεται στά 1970
άπό τό θίασο «Βήματα» στό θέατρο
«Φλορίντα» μαζί μέ τήν «’Αντιγόνη» τοϋ
Ζάν Άνούιγ, δσο καί στό δεύτερο πεζο
γραφικό· του βιβλίο «Μπιντές, κι άλλες
ιστορίες», άρχίζουν νά διαφοροποιούν
ται όχι εξ αιτίας μιάς νέας άντικειμενικής ένόρασης καί άντιμετώπισης τού
συγκεκριμένου έργου, άλλά άπό μιά έκ
τών ένδον συντελεσμένη άλλοίωση καί
άμβλυνση τών κριτηρίων στήν δποια
άπόπειρα προσέγγισής του, μέ βασικό
γνώρισμα τή συναισθηματική υπερφόρ
τιση. Βέβαια, τό γεγονός δτι άπό τά 1970
καί δώθε έξοστρακίζονται ή διατυπώ
νονται ένδοτικότερα . οί προηγούμενες
έπιφυλάξεις δέν πρέπει, καθόλου ν’ άποδοθεϊ άποκλειστικά στήν εισβολή τοϋ
παράγοντα πού ήδη έπεσήμανα: τό συν
αισθηματισμό· άλλά καί στήν άναμφισβήτητη καί ίσως άπότομη έσωτερική
καί παράλληλα έκφραστική ώρίμανση
τοϋ Χάκκα, πού, άπό τή στιγμή τής γνώ
σης καί συνειδητοποίησης τοϋ έπερχόμε

Κι έκεϊ πού δ πρώτος, στόν «Τυφεκιοφόρο», έπεσήμανε τά αίτια τών άδυναμιών τού Χάκκα, έκφράζοντας τήν
άποψη δτι: «Πότε ό συγγραφέας σκο
πεύει ψηλά, φιλοδοξεί καί πλησιάζει
καταστάσεις γενικότερες καί άλλοτε ξε
πέφτει σέ πρόχειρα φαιδρολογήματα,
πού δέν διαφέρουν ούσιαστικά, ώς ποι
ότητα, άπό τίς «εύθυμες ιστορίες» τών
σχετικών σελίδων τών λαϊκών περιοδι
κών», ή δτι: «ό σατιρικός λόγος δέν
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παύει νά είναι έντεχνος λόγος. Καί ό κ.
Χάκκας έχει άρκετή απόσταση ακόμη νά
διανύσει γιά νά φτάσει στήν προσωπική
έκφραση», τώρα επιχειρεί μιάν, άναδρομική θά έλεγα, δικαίωση, ή, αλλιώς, μιά
συγκαταβατική καί κριτικά άμβλυμένη
κατάφαση, μέ τόνο φανερά συγκινημένο,
χωρίς βέβαια νά παραβλέπεται καί ή
συμβολή πού είχαν σ' αύτήν τή μετα
τροπή καί δύο άλλοι σοβαροί παράγον
τες: ή ουσιαστική κι εκφραστική ώρίμανση τοϋ Χάκκα άπό τή μιά καί ή συγ
κεκριμένη πολιτική ατμόσφαιρα άπό τήν
άλλη: «[,..] Σαρκαστικός καί κννικός θέ
λει νά φαίνεται ό συγγραφέας τον «Τυφεκιοφόρον τον εχθρού». Δέν χρειάζε
ται, ώστόσο. μεγάλη άσκηση ή διαίσθη
ση, γιά νά όιακρίνεις ότι πίσω άπό τήν
ειρωνεία καί τήν προσπάθεια όιακωμώδησης καταστάσεων καί άνθρώπων [...]
υπάρχει μιά συνείδηση βαθύτατα πλη
γωμένη, Θλίψη καί πόνος γιά δ,τι βλέπει
νά διαδραματίζεται γύρω τον. Καί τό
όποιο μολονότι τελικά θέλει νά τό βλέπει
μόνιμο, ψυχολογικά, ώστόσο, τον προκαλεϊ βίαιες άντιδράσεις. Τήν ϊδια αύτή
παρατήρηση επιβεβαιώνει καί κάτι άλλο:
Ή δυνατότητα τοϋ συγγραφέα νά παρα
κολουθεί καί νά επισημαίνει βήμα πρός
βήμα τήν πορεία τής φθοράς στό
πρόσωπο τών τρίτων, όπως βλέπουμε σέ
ορισμένα άφηγήματά του. [...] Προσωπι
κά, προτιμώ τίς πρόζες, σύντομες επίσης,
τών «εξομολογήσεων» καί τής «διάλυ
σης». Ό συγγραφέας εδώ, μιλώντας γιά
τόν εαυτό του, εχει περισσότερα νά μάς
είπεϊ. Σέ σταματάει επίσης τό δραματικό
υπόστρωμα τών περισσοτέρων τουλάχιστον,πού υποδηλώνει γνήσια προσωπική
άγωνία. Σέ τρόπο, πού ή ειρωνεία καί ό
σαρκασμός νά μεταβάλονται σέ τραγικό
κλαυσίγελω. Καί επί πλέον, τό άφήσαμε
ήδη νά υπονοηθεί, τά κείμενά του παρα
μένουν καί ευρύτερα άντιπροσωπευτικά
τής ψυχολογίας μιας ολόκληρης γενιάς».
(έφ. Τό Βήμα, 24.1.71)

Άπό τά όσα, στή συνέχεια, σημειώνει
στήν ίδια - ενδιάμεση - περίοδο δ Τόλης
Καζαντζής, γίνεται εύκολα άντιληπτό,
τόσο άπό τό ύφος τών γραπτών του δσο
καί άπό τή γενικότερη στάση του, πού
μπορεί νά διακριθεϊ κατά τρόπο διττό:
άπό τή μιά άπέναντι στό Χάκκα σάν άνθρώπινη περίπτωση μέ τίς δεδομένες βι
ολογικές της εκφάνσεις καί άπό τήν άλλη
άπέναντι στό συγγραφέα τοϋ συγκεκρι
μένου βιβλίου, τού «Μπιντέ», ότι ή
προσέγγιση πού επιχειρεί γίνεται μέ κρι
τήρια άμβλυμένα καί προφανώς καταλυ
μένα άπό λογής συγκινησιακά καί συν
αισθηματικά παράγωγα, μέ εμφανείς καί
διαρκείς νύξεις γιά τό άναμενόμενο τέ
λος, κάτι δμως πού πρέπει νά σημειωθεί,
δέν οφείλεται άποκλειστικά στή γνώση
του τής προσωπικής μοίρας τοϋ συγγρα
φέα, άλλά καί στό δλο κλίμα τοϋ κρινόμενου βιβλίου. Διακρίνει κανείς, έξάλλου, τήν πρόθεση τοϋ κρίνοντος νά έντο48
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Μ’ όλους αυτούς πού γεράσαμε
άσαμε τά τελευταία τραγούδια μας
άσημοι
Μ. ΧΑΚΚΑΣ

πίσει στό βιβλίο καί νά συνδυάσει μέ τήν
πληροφοριακή του γνώση τά διάφορα,
άμεσα ή έμμεσα, περιγραφόμενα κι εξ
ομολογούμενα άπό τό Χάκκα περιστατι
κά:» [.,.] άπαλλαγμένος άπό κάθε προδι
κασία, πλούσιος σέ ένταση όσο καί
άπελπις μοιάζει σάν τελικό άντάντε (ή
ύπαγράμμιση δική μου) πού συμμαζεύει
όλα τά προγενέστερα μοτίβα, υπερπη
δούν πολλές φορές τήν άτομική περί
πτωση τού συγγραφέα, ενώ συχνά χρησι
μοποιούν τό παραδοσιακό στοιχείο, άλ
λοτε σάν εκφραστικό μέσο κι άλλοτε σάν
συντελεστή δημιουργίας άτμόσφαιρας.
Μαρτυρία μιας πονεμένης ευαισθησίας
ό Μάριος Χάκκας, κρίνει τήν υπόλοιπη
ζωή ελάχιστη ώστε νά τακτοποιηθούν οί
άπομένουσες άναρίθμητες εκκρεμότητες.
“Ετσι ό λόγος παίρνει σπουδή, πού μέ τή
σειρά της χαράζει στά πεζογραφήματα
αύτό πού λέμε νεύρο. Γιατί, πού καιρός
γιά εξαντλητικές περιγραφές πραγμά
των, αισθημάτων, ιδεών, ελπίδων, δια
ψεύσεων. [...] Έτσι δ λόγος βαδίζει, τί
λέω, καλπάζει σέ ρυθμό άσθματικό πού
δικαιολογεί άκόμη καί τό παραλήρημα,
άκόμη καί τήν παραίσθηση, τήν ίσοπέδωση τοϋ χρόνου, τίς υπερφυσικές δια
στάσεις τών καταστάσεων, τήν υπερβο
λική αφαίρεση, τήν πλεονάζουσα χρήση
στοιχείων ποιητικών», (περ. Εξάντας,
Θεσ/κη. 1972/1)
Καταλήγοντας στήν τρίτη, μεταθανά
τια, περίοδο κι άπαριθμώντας τίς λιγο
στές κριτικές άπόπειρες πού έγιναν,
κατά τό πλείστον, μέ τήν πρόθεση μιας
γενικότερης έποπτείας, καθώς καί τά
διάφορα σημειώματα, πού γράφτηκαν
είτε προσβλέποντας άπευθείας στό
πρόσωπο τοϋ πεθαμένου, ήδη, Χάκκα
είτε στό σύνολο τοϋ συγγραφικού του
έργου, είτε στό τελευταίο του βιβλίο, τό
«Κοινόβιο», πού πρόφτασε μόνο τίς τυ
πογραφικές του διορθώσεις νά δει, πρα
γματικά είναι δύσκολο, άν δχι άκατόρθωτο, νά διαχωρίσει κανείς, μέ τρόπο
στέρεο, δ,τι, μέσα άπό τά λογής γραφό
μενα, άναφέρεται άποκλειστικά στό κρινόμενο έργο άπό τά δσα άναφέρονται

στό συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς οί
νύξεις, άνεξάρτητα άπό τό αντικείμενό
τους, συγκινημένες καί ευαισθητοποι
ημένες δλες άνεξαίρετα, είναι τόσο αξε
διάλυτα συνυφασμένες ώστε νά μοιά
ζουν, άκόμη κι δταν υποδηλώνουν
προθέσεις άντικειμενικής επισκόπησης
όλόκληρου τού, τετελεσμένου πιά, έργου,
μέ επικήδεια άναβίωση μνημών κι εμπει
ριών. Ύπ’ αύτές τίς συνθήκες δέν θά
ήταν δυνατό άλλά ούτε καί τίμιο νά
άντιμετωπίσει κανείς μέ κριτική μεμψιμοιρία τό πολύπλευρα σπαραχτικό έπιφυλλιδογραφικό κείμενο τοϋ Δ.Ν. Μαρωνίτη (έφ. Τό Βήμα, 15.7.72),τή στιγμή
πού είναι πρόδηλο τό πόσο διαλυτικά
έχει έπιδράσει. στήν κρίση του καί στό
συναίσθημά του, ή πρόσφατη ταφή τού
πεθαμένου, ύιστε ίσα νά κατορθώνει νά
αρθρώσει λίγα λόγια μέσα άπ’ τόν κόμπο
πού έχει στό λαιμό: «παίρνω τόν τίτλο
τοϋ βιβλίου καί λίγες φράσεις του. ’Απο
μεσήμερα τοϋ ψάλανε καλά καί καθαρά
τά γράμματα οί παπάδες στήν Καισαριανή, κι ύστερα κύλησε γοργά στό μαύρο
τοϋ μαύρου. |...] Χρειάζεται καί λίγη τα
πεινοφροσύνη, γιά νά συνεννοούμαστε.
Ό Μάριος Χάκκας, παρά μία μέρα καί
θά έβλεπε τυπωμένο τό καινούργιο του
βιβλίο. Δέν πρόλαβε. Κι ας είχε γράψει:
«"Αη-Γιώργη, Κουτάλά καί προστάτη
μου, άφησε νά τελειώσω αυτές τις σελί
δες. Δέν ξέρω πόσες. 'Όσο θά νομίζω
πώς κάτι πάω νά πώ κι ας μή τό λέ. [...]»

Επίσης κρίνω πώς θά ήταν τουλάχιστο
ιεροσυλία, τό νά προσπαθήσει κανείς νά
κρίνει τό επικήδειο άνακάλεσμα τής
μνήμης, σέ σχέση πάντα μέ τόν πεθαμένο,
άπό τό Στρατή Τσίρκα (περ. Συνέχεια,
άριθ. 2, Άπίρίλης ’73): «Τί νά σοϋ πρωτοθυμηθώ; Τήν πρεμιέρα τής «Ένοχης»
στό «Φλόριντα»; Βγήκα τρεκλίζοντας
άπό τήν ένταση κι έλεγα σ’ όλους: «Μέ
τρια παράσταση, μά ό Χάκκας είναι
συγγραφέας μέ κογιόνια. “Εχει τή χάρη
νά ταυτίζει τά περασμένα μέ τά σημερινά, τήν άγωνία τή χτεσινή μ’ αύτή πού
ζοϋμε, αύτό σοϋ δίνει νά καταλάβεις, κι
ύστερα πιά εσύ ένώπιος ένωπίω, άναλογίσου τίς εύθύνες σου». Τίς ίδιες μέρες
ήταν πού γινόταν μιά μεγάλη δίκη κι ό
κόσμος έτρεμε τί θ' άπογίνει ό Καράγιωργας[...] “Η όταν κυκλοφόρησε ό
«Μπιντές»: Τούς τράνταξες τούς βολε
μένους στά πιθάρια τών αναμνήσεων, εξ
ετάζοντας πώς κατάφεραν νά έπιζήσουν
δίχως όραμα πιά οί άνθρωποι, οί άπλοι
καί ταπεινοί, πού άπομείναν απροστά
τευτοι μέσα στή νύχτα. [...] “Η όταν τόν
’Απρίλη, εφέτος, σέ παρακινούσα νά έκόώσεις τό «Κοινόβιο». [...] ’Ήσουν ση
μαδεμένος πιά. Άπό κλινική σέ κλινική
άπό νοσοκομείο σέ νοσοκομείο, άσε τα
ξίδια, πότε στήν Αγγλία, πότε στή Γερ
μανία, καθηγητές, γιατροί, άδελφές νο
σοκόμες, φίλοι, συγγενείς, τόσος κόσμος
γύρω σου σέ νοιάζονταν κρύβοντας τήν
άγωνία του.[...]

Τίς δυό αύτές περιπτώσεις έπιθανάτιας σχεδόν αναφοράς στό πρόσωπο
άποκλειστικά τοϋ Χάκκα κι όχι στό σύν
ολο έργο του, ακολουθούν άκόμη άλλες
τρεις, στό ίδιο μέ τίς προηγούμενες χρο
νοδιάγραμμα ένταγμένες, πού άποτελούν, σαφώς, απόπειρες γιά μιά γενικό
τερη κριτική άποτίμηση τοϋ έργου του,
μόλο πού τά άντικειμενικά τους κριτήρια
μένουν έκ τών πραγμάτων ανεφάρμοστα,
προσκρούοντας τόσο στις προσωπικές
καί ιδιαίτερες ευαισθητοποιήσεις τών
γραφόντωγ όσο καί στή γνώση τους τοϋ
τέλους τής βιολογικής καί δημιουργικής
τροχιάς τοϋ συγγραφέα, πράγμα πού
φαίνεται νά γνώριζαν καιρό πρίν άπ’ τήν
έλευσή του. Ή αναμφισβήτητη αύτή
πραγματικότητα είχε σάν παραπέρα φυ
σική συνέπεια μιά διαρκή μετατόπιση,
άλλοτε ήθελημένη κι άλλοτε άθέλητη,
τών καθαρά κριτικών συλλογιστικών
τους διεργασιών σέ χώρους τό περισσό
τερο προσωπικούς, άτομικά δικούς τους
ή κοινούς, μεταξύ αύτών καί τοϋ πρόσ
φατα άκόμη πεθαμένου. Έτσι, ό ’Αλέ
ξανδρος Κοτζιάς άρχίζει μέ πλήρη επί
γνωση τοϋ παρακινδυνευμένου μιάς
πρόωρης άποτίμησης, σάν αύτή πού ό
ίδιος επιχειρεί: «[...] Παρακινδυνευμένη
βέβαια, μιά τόσο κατηγορηματική κρίση
βασισμένη σέ κείμενα, πού τό μελάνι πού
γράφτηκαν είναι άκόμη σχεδόν νωπό.
"Ομως, εκτός άπό τά ίδια τά κείμενα, σέ
παρακινούν νά προεξοφλήσεις τή δοκι
μασία τοϋ χρόνου καί οί τελείως ασυνή
θιστες συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες τά
δούλεψε ό δημιουργός τους. [...] Στόν
«Τυφεκιοφόρο» ό Χάκκας επιχείρησε νά
στήσει διηγήματα λίγο — πολύ ορθόδοξα.
Γραμμένα σέ τρίτο πρόσωπο, πλέκουν
μιά ιστορία ή ενα επεισόδιο μέ άρχή καί
τέλος, έχουν κάποιους χαρακτήρες,
έχουν χρόνο. "Ομως τά περισσότερα εί
ναι άτεχνα στή σύνθεση καί πρό παντός
στή γλώσσα. [...] Μέ μιά εντυπωσιακά
βελτιωμένη γλώσσα ό συγγραφέας δίνει
τώρα σέ τρίτο ή σέ πρώτο πρόσωπο ιδι
ότυπα συναρπαστικά σκίτσα, πού δέν
έχουν τίς προθέσεις διηγήματος. [...]
Πάντως πιστεύουμε πώς ή άξια τού
«Μπιντέ» έγκειται κυρίως στόν άλλο
αφηγηματικό τρόπο, πού εκεί πρωτοεμφανίξεται καλύπτοντας καί τή μεγαλύ
τερη έκταση τοϋ βιβλίου. Είναι ό χωρίς
επεισόδια, χωρίς πλοκή, χαρακτήρες ή

χρόνο σύντομος μονόλογος, ένα τελείως
προσωπικό είδος εξομολόγησης,' πού δη
μιουργεί μιά άμεσότητα στό συγγραφέα
καί στόν άναγνώστη.[...] Στόν «Μπιντέ»
προβάλλει πιά διαμορφωμένη ή συγγρα
φική φυσιογνωμία τοϋ Χάκκα καί δια
γράφεται ό κύκλος τών θεμάτων πού τόν
απασχολούν. Είναι θέματα ουσιαστικά
καί καθώς επανέρχονται άπό τό ένα
κομμάτι στό άλλο συνθέτουν μιά ενδι
αφέρουσα αυτοβιογραφία καί ταυτό
χρονα μιά αποκαλυπτική μαρτυρία γιά
τή σημερινή ελληνική πραγματικότητα: ή
Καισαριανή πού στά χρόνια τής κατοχής
στάθηκε θρύλος άγωνιστικής αυτοθυσίας
γιά νά παραδοθεϊ κατόπιν σάν ευνούχος
στήν κατανάλωση άγαθών[...] Τά θέματα
έτσι άκριβώς δπως άπαριθμήθηκαν, μέ
μοναδικές προσθήκες τό θέμα τών σχέ
σεων μέ τή μάνα καί μέ τή γυναίκα, πού
είχαν πρωτοεμφανισθεϊ στήν «Ένοχή»,
ένα τόμο μέ τρία μονόπρακτα (1971),
επανέρχονται καί στό «Κοινόβιο». Τώρα
όμως, καθώς ή αυτοβιογραφία προσεγγί
ζει στό μοιραίο τέλος, ή ανάπτυξή τους
συνδυάζεται μέ νέους πρωτάκουστους
ελεγειακούς τόνους. Παράλληλα, γιά
πρώτη φορά εδώ αυνυφαίνονται σέ τρεις
πολυσέλιδες μονολογικές συνθέσεις «Τό Κοινόβιο», «Τά τελευταία μου»,
«Ένοχος ενοχής» — άπό τίς όποιες οί
δύο πρώτες έχουν μιά αφανή οργανική
ενότητα, δραματική ένταση καί βαρυσή
μαντο αφηγηματικό ρυθμό.[...] ’Επιπλέ
ον, καθώς τό μοτίβο τον θανάτου άκούγεται πιά κυριαρχικό, τό στοιχείο τής
φαντασίας καί τής παραίσθησης προσ
λαμβάνει, άπροσδόκητες διαστάσεις στά
τρία αυτά κείμενα.[...] Πάντως είναι
προφανές δτι ό Χάκκας έσβησε καθώς
άνακάλυπτε ένα νέο συνθετικό τρόπο,
εσωτερικό, τελείως διάφορο άπό εκείνο
πού έπεδίωξε στίς άφηγηματικές συνθέ
σεις τού «Τυφεκιοφόρου». Κι άκόμα δτι
μέχρι τέλους άναμετρήθηκε άντρίκια μέ
τό χάρο κάνοντας τό θάνατό του ποί
ηση». (Έφ. Τό Βήμα, 15.8.72.)
Τά ίδια πάνω-κάτω συμπτώματα καί
τήν ίδια άπάμβλυνση τών Αντικειμενικών
κριτηρίων καθώς καί τής κριτικής γνω
σιολογίας, κάτω άπό τό υπέρογκο βάρος
τοϋ πρόσφατου άκόμη χαμού τού συγ
γραφέα, μπορεί νά διακρίνει κανείς καί
στήν περίπτωση ένός κατεξοχήν κριτι
κού, δπως είναι ό ’Αλέξανδρος ’Αργυρί

Τί είχε άπογίνει ό Άντώνης κανένας δέν ήξερε.
“Οταν κάποτε πάψαμε νά μαζεύουμε πυρούς κάλυκες
τρέχοντος άπό στενό σέ στενό πίσω άπό τούς ξυπόλη
τους μέ τίς άραβιδες, τότε πού ή μάνα μας πήρε τά ξύ
λινα σπαθιά μας καί τάχωσε βιαστικά κάτω άπό τό κα
ζάνι τής μπουγάδας κι έμείς πετώντας τά χαρτονένια δίκοχά μας γυρίσαμε στήν άπλα τής άλάνας, στά συνηθι
σμένα παιχνίδια- τόν μούκο, τή μακριά γαϊδούρα καί τό
τόπι, τότε νιώσαμε πώς μάς έλειπε ό Ξυλιθράντωνας.
Έτσι τόν λέγαμε γιά τά λεπτά σάν τσάκνα μέλη του,
βεργούλες άκακίας, λεπτότερα κι άπό τά δικά μας, πού

ου, δσο κι άν είναι έκδηλη σ’ αύτόν μιά
ενσυνείδητη προσπάθεια νά ύπερσκελιστούν οί ανυπέρβλητες πρός τό παρόν
συναισθηματικές συνιστώσες πού προσ
διορίζουν, τελικά, όποιαδήποτε πρόθεση
κριτικής άντιμετώπισης τοΰ Χάκκα, αύτή
τήν περίοδο. ’Αρχίζοντας μέ τή διαπί
στωση: «Πέθανε πρίν συμπληρώσει τά
41 του χρόνια, δταν έφτανε σέ μιά συγ
γραφική ωριμότητα, άπό τήν όποια δέν
αποκομίσαμε παρά τούς πρώτους καρ
πούς»· κι άφού επιχειρήσει μιά συν
οπτική αναθεώρηση σέ όλο τό έργο του,
καταλήγει: «Είναι δύσκολο νά διαχωρί
σεις στόν τελευταίο τόμο τού Χάκκα
(«Τό Κοινόβιο»), τό βιωματικό υλικό
άπό τό επινοημένο. Σέ μιά προσεκτική
εξέταση διαπιστώνεις δτι τό μή πραγμα
τικό, τό φανταστικό, δέν είναι παρά ή
θολή αίσθηση τής πραγματικότητας μέσα
άπό τούς νοσοκομειακούς κλιβάνους,
δταν οί μηχανές άναστατώνουν τόν ορ
γανισμό γιά νά τόν «θεραπεύσουν».
Άπό κεί καί πέρα είναι ένα βήμα γιά νά
«•ψηλώσει ό νούς». Μέ μιάν άλλη αναγω
γή, ή κόλαση μπαίνει μέσα στίς διαστά
σεις τής καθημερινής ζωής καί συμβαδί
ζει.[...] ’Ολισθαίνοντας πρός τό θάνατο
γράφει «Τά τελευταία μου» (ή φράση μέ
τήν έννοια: οί τελευταίες μου στιγμές),
όπου φαντάζεται σάν θεατής τόν ίδιο
τον τό θάνατο μέχρι καί τήν ταφή του.
Χώρος ό πιό στενός του περίγυρος.
’Ατμόσφαιρα πιό παιδεμένη άπ’ τήν αρ
ρώστια. Πιό έκδηλες οί επιρροές της ώς
πρός τό άγχώδες κλίμα της. Άπ’ δπου
καί κάποιες αιτιάσεις του γιά όσους τοϋ
ματαίωσαν κάτι άκόμη νά έχει κάνει,
κάποιες μικρές χαρές νά μήν έχει στερη
θεί. Μά δλα αυτά καμωμένα, κατά βά
θος, σάν μιά παράταση επαφής μέ τούς
άνθρώπονς, σάν κλέψιμο στιγμών άπό τό'
Γόνατο.[...] («Νέκυια», έφ. Τό Βήμα,
1972)
Τέλος, τά κριτικά κείμενα τοϋ Τόλη
Καζαντζή, πού χαραχτήρισα πιό πάνω
καί σάν ένωτικό κρίκο, τό μοναδικό,
άνάμεσα στήν ενδιάμεση καί στή μετα
θανάτια περίοδο, μπορεί νά έκληφθούν
σάν μιά σαφής άπόδειξη τής διαπίστω
σης ότι καμιά ουσιαστική μεταβολή δέν
παρατηρεϊται, δεοντολογικά ή συναι
σθηματικά, σ’ αύτές τίς δύο περιόδους
πού ό ίδιος συνδέει, πράγμα πού σημαί
νει πώς, άν ή ενδιάμεση περίοδος, λο-

τάχε λιώσει ή πείνα. Ώς κι ή μάνα του, σάν έβγαινε τό
σούρουπο στήν πόρτα μέ τά χέρια στηριγμένα στούς
γοφούς κι έμπηζε τή φωνή νά μαζευτεί πιά, τόν φώναζε
Ξυλιθράντωνα.
Πάντα ήταν άδύνατος, όμως δέν τόν εμπόδιζε νά δίνει
σάλτους στή μακριά γαϊδούρα καί νά καβαλάει πάνω
άπό όλους καί στό δίτερμα νά κάνει κάτι μελέδες φαρμάκι
μπροστά στό άντίπαλο τέρμα.
Έπειτα ήρθε ή πείνα καί άνέλαβε τό συσσίτιο. Πήγαινε
στό 'Ανώμαλο χαράματα καί γύριζε τό μεσημέρι.
Μ.ΧΑΚΚΑΣ
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γικά καί γραμματολογικά, θά έπρεπε
ίσως νά ένταχθεΐ στό πλάι τής προθανάτιας. ουσιαστικοί, έντούτοις, λόγοι συν
ηγορούν στήν τοποθέτησή της πλάι στή
μεταθανάτια. Μέ τήν άποψη αύτή συν
ηγορεί, νομίζω, κι ένας άκόμη έπιπρόσθετος λόγος: Τό γεγονός δηλαδή δτι ό
Τόλης Καζαντζής πιστεύει καί ισχυρίζε
ται δτι ό Χάκκας εκπροσωπείται κυρίως
άπό τό «Μπιντέ» καί άπό τό «Κοινό
βιο», χωρίς νά συνυπολογίζει στά κρι
τικά συμπεράσματά του τόν «Τυφεκιοφόρο», περιορίζοντας καί ταυτίζοντας,
σχεδόν, τίς περιόδους στίς όποιες άνα
φέρεται καί στίς όποιες έντάσσεται καί ό
ίδιος, όχι μόνο χρονικά άλλά καί άπό
τήν άποψη τού άντικειμένου τής άναφοράς του. Καί δλη ή άναφορά του στό
«πεζογραφικό έργο τοϋ Χάκκα» προδί
δει τήν άπόλυτη γνώση του τής προσω
πικής μοίρας τοϋ συγγραφέα, καθώς μά
λιστα τήν έξετάζει καί τήν έρευνα άδιάσπαστα μέ τό έργο του.[...] «Πρόσωπα,
σχέσεις, προτιμήσεις, ιδέες, πεποιθήσεις,
αισθήματα, όλα περνούν άπ’ τό νέο πρί
σμα πού άπό μέσα τον βλέπει ό Χάκκας
τίς άναμνήσεις τον. Άπό κεϊ καί πέρα
δέν ύπάρχει δισταγμός γιά δποιαδήποτε
επέμβαση. Πετάει τά σάπια κομμάτια
τοϋ εαυτού τον, έπανεκτιμά τά άπομένοντα, τούς δίνει τίς ορθές τους διαστά
σεις καί τά επανατοποθετεϊ φτιάχνοντας
τό νέο οικοδόμημα τον εαυτού τον. Κι
αυτό ϊσοόνναμεϊ μέ μιάν άναγέννηση
καί, πρός στιγμήν, μέ μιά παρήγορη λυ
τρωτική άνακούφιση. Γιατί παράλληλα
μ’ αυτή τήν πνευματική, τήν ηθική, τήν
ψυχική άναγέννηση συνειδητοποιεί τή
βαθμιαία βιολογική τον άπονέκρωση.
Αυτή ή άντίστροφη πορεία, πού κορυφώνεται στό πεζογράφημά του «Τό κοι
νόβιο», είναι καί τό βαθύτερο τραγικό
στοιχείο τοϋ Χάκκα, πού δέ διστάζει νά
τό άποκαλύψει κι άκόμη περισσότερο νά
τό άναλύσει. 'Όλα αυτά προσδίδουν στά
πεζογραφήματα έναν ηρωικό χαρακτή
ρα. Καί τίποτε δέ λείπει άπ’ αυτόν τόν
ηρωισμό. Ούτε ή γυμνή καί άμεση έκ
φραση ούτε ό αντοσαρκασμός ούτε τό
πικρό χιούμορ. "Ολα λέγονται μέ τή
γλώσσα τής άλήθειας, οποία γλώσσα βο
λεύει κάθε φορά, δλα φανερώνονται γυ
μνά, κι αύτός ΰφίσταται τούς πιό φοβε
ρούς άκρωτηριασμούς χωρίς άναισθητικά, γιατί τό παν στό έγχείρημά του είναι
ή έγρήγορση». (Περ. Διαγώνιος, Θεσ/κη,
’Ιανουάριος - ’Απρίλιος 1973, άριθ.
τεύχ. 4)
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“Αννα Φράνκ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ
Στέφαν Χέιμ: ΟΜΗΡΟΙ
Πιότρ Βερσιγκόρα: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Πιότρ Βερσιγκόρα: Β’ τόμος
Πιότρ Βερσιγκόρα: Γ τόμος

Θά άκολουθήσουν διαλεχτά έργα άπό όλες τίς χώρες, όσες έκαμαν ’Αντίσταση
κατά τών στρατευμάτων κατοχής.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Ή τιμή καί ή συνείδηση των σκλαβωμένων λαών
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ
1. Σάλωνα Ν. Γρηγοριόδη
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟΜΟΣ 1ος ΚΑΤΟΧΗ
ΤΟΜΟΣ 2ος ΚΑΤΟΧΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΟΜΟΣ 3ος ΕΝΟΠΛΟΣ- ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΟΜΟΣ 4ος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΣ 5ος ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (έπιβολή καί άκμή)
ΤΟΜΟΣ 6ος ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (’Αποτελμάτωση)
ΤΟΜΟΣ 7ος ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (Κατάρρευση) .

1941 - 1974
1941 - 1943
1943 - 1945
1946 - 1949
1950 - 1967
1967-1969
1969- 1973
1973 -1974

Στό μεγάλο σχήμα 75 χ 105, μέ πλούσια εικονογράφηση καί έξαιρετική βιβλιο
δεσία.
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
Λ τιμή 3.200

2. Φοίβου Ν. Γρηγοριάδη
"Ιστορία τής Ελλάδος 1909 - 1940 σέ 4 τόμους.
1 + 2: Διχασμός - Μικρά ’Ασία 1909 - 1922
3: «'Ελληνική Δημοκρατία» 1923 - 1935
4: «Ή 4η Αύγούστου» - ’Αλβανία 1936 - 1940
Σχήμα 75 X 105. Πλήρης εικονογράφηση, φροντισμένη βιβλιοδεσία.
οί 4 τόμοι δραχ. 1.800

3. "Απαντα Αντρέα Καρκαβίτσα
ΠαρουσΙαση-έπιμέλεια ό φιλόλογος Στράτας Χωραφάς. ‘Η έκδοση σέ τέσσερις
τόμους τών 30 τυπ. φύλλων έκαστος, σελ. 480 στό μεγάλο σχήμα 70 χ 100, είναι
πολύ φροντισμένη. Έχει έξαιρετική εικονογράφηση. Άριστη βιβλιοδεσία μέ
χρυσοτυπίες.
’ Ό Καλύτερος "Ελληνας διηγηματογράφος στήν πιό φροντισμένη έκδοση.
οΐ 4 τόμοι δραχ. 1.800
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