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Ο ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ, ζε ειιεληθή θαη αιβαληθή
εθδνρή, είλαη θαζεγεηήο ζην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη
Λνγνηερλίαο ζην Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ Αιβαλίαο. Σν βηβιίν
γξάθηεθε γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο Έιιελεο
κεηνλνηηθνχο θαη ινηπνχο αλαγλψζηεο. Σαπηνρξφλσο απνηειεί ην
πξψην νινθιεξσκέλν θαη θαηνρπξσκέλν ληνθνπκέλην ζηελ αιβαληθή
θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκαηα ζηελ
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία.
Ζ έθδνζή ηνπ ζεσξήζεθε δεδνκέλε απφ ηε ζηηγκή πνπ ην
Διιεληθφ Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ρνξήγεζε
ζην ελ΄ιφγσ Σκήκα ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ θνλδχιην γηα ηελ νξγάλσζε
επηζηεκνληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα
ηελ δηαρείξηζή ηνπ ζρεκαηίζηεθε Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ
θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη εθπξνζψπνπο ηεο Διιάδαο ζην Γεληθφ
Πξνμελείν ζην Αξγπξφθαζηξν.
Δπί ηξεηο κήλεο ε Δπηηξνπή δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ αξλήζεθε
λα απαληήζεη ζεηηθά ζην αίηεκα ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ έθδνζε ηνπ
παξφληνο βηβιίνπ. Σαπηνρξφλσο, ρξεκαηνδφηεζε ηελ έθδνζε ηξηψλ
άιισλ βηβιίσλ ζπγγξαθέσλ εθηφο ηκήκαηνο.
Οη ιφγνη άξλεζεο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, θαζεγεηήο ζην Σκήκα απφ ηελ ίδξπζή ηνπ,
δελ αλήθεη ζηα ηδενινγηθά πηζηεχσ ηεο παξάηαμεο πνπ εθπξνζσπνχλ
νη ζπλάδειθνί ηνπ θαζεγεηέο ζην Σκήκα.
Ο ζπγγξαθέαο, επεηδή δελ πεξίκελε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε
απφ απηνχο πνπ ε ηδενινγία ηνπο ζέιεη ην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο
θαη Λνγνηερλίαο «ηζηθιίθη ηνπο», εθπιήζζεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Διιάδαο. Γη΄απηφ ηνπο «επραξηζηεί ζεξκά» γηα
«ηελ εθηίκεζε» πνπ έρνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ελόο
βηβιίνπ, θαζώο θαη γηα ηελ «ηζόηηκε» κεηαρείξηζε (!!)
Ζ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, ζηηο δύν γιώζζεο, έγηλε κε πξνζσπηθή
δαπάλε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε άιισλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ Διιάδα.

Έρνπλ ηηο εγθάξδηεο επραξηζηίεο
θαη επγλσκνζύλε ηνπ ζπγγξαθέα!
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Parathënie
SHPIRTI GREK DHE UNIVERSAL I AKTIT KRIJUES
Fill pas shthurjes së perandorisë Otomane, si pasojë e gjeopolitikës
europiane, pjesë të vogla të nacionaliteteve ballkanike, u përfshinë në
territoret politike të kombshteteve të tjera, duke krijuar në praktikën
jetësore të përditshme realitetete humane dhe politike, të emërtuara me
termin; pakica kombëtare ose minoritete etnike.
Një prej tyre është edhe Pakica Kombëtare Greke, e cila, si pjesë e
trungut të madh grek dhe popullsi e këtij nacionaliteti, po mbush gati
një shekull, që jeton e vepron brenda kufijve politikë të Shqipërisë, në
skajin jugor të saj, konkretisht në rrethet Gjirokastër, Delvinë, Sarandë
dhe Përmet. Qysh prej vitit 1920, kur Shqipëria u pranua si e barabartë
në Lidhjen e Kombeve e deri në ditët tona, anëtarët e Pakicës
Kombëtare Greke, vijojnë të jenë pjesë e natyrshme e shoqërisë
shqiptare, shtetas dhe qytetarë shqiptar.
Si të tillë, njëlloj dhe bashkarisht me shqiptarët në mazhoritet dhe
grekët e Shqipërisë në minoritet, kanë gjeneruar jetën e tyre të
përditshme, përmes veprimtarive politike, ekonomike, shoqërore,
shpirtërore, dhe kulturore. Në të gjitha këto veprimtari, pjesëtarët e
komunitetit grek, jo vetëm që janë pjesmarrës aktiv, por verifikohen si
kontribues cilësorë dhe profesionistë. Ata shquhen, përpos të tjerave,
si njerëz me talent të spikatur në fushën e arsimit, artit, kulturës. Janë
të shumtë emrat e mësuesve, profesorëve, aktorëve, muzikantëve,
instrumentistëve, kompozitorëve, piktorëve e skulptorëve, të dalë nga
pakica kombëtare greke, të cilët, për disa dekada me radhë, kanë qenë
pjesë organike e auditoreve, skenave dhe galerive shqiptare e të huaja.
Vlera estetike të mirëfillta e individualitete të shquara, prodhoi kjo
pakicë edhe në fushën e letërsisë artistike; prozë, poezi e dramaturgji.
Ky produkt letrar, i krijuar në vijimësi historike nga autorë të kësaj
pakice, në gjuhët shqipe e greke, është pjesë specifike e integrale e
Historisë së Letërsisë Shqiptare. Tani, që kemi distancën e duhur prej
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kohës së shkrimit dhe lirinë e plotë të gjykimit mbi to, tekstet letrare të
autorëve të pakicës kombëtare greke në letërsinë shqipe, duhet t‟i
nënshtrohen një shqyrtimi serioz teoriko-letrar, për të karakterizuar
përfundimisht çështje, që lidhen me natyrën, vlerat dhe organizimin
estetik të tyre.
Libri “Letërsia e Minoritetit etnik grek në Shqipëri”, shkruar nga
studiuesi Panajot Barka, është pikërisht libri që vjen në kohën e duhur,
i shkruar me seriozitetin e duhur, libër që çel siparin e studimeve të
kësaj letërsie. Paraqitur më parë si tezë magjistrature, ripunuar e
zgjeruar nëpërmjet një pune të thelluar, korrekte e shkencore, studimi i
P. Barkës prezantohet tani para nesh si një vepër pioniere në lëmin e
studimeve shqiptare për shkrimet letrare të autorëve të minoritetit
grek, të cilat nisin nga mesi i shekullit të kaluar e vazhdojnë deri sot.
Në literaturën shqipe sigurisht që ka patur artikuj e recensa për vepra
letrare të autorëve minoritarë grek, por ato kanë qenë fragmentare, të
përcipta dhe të veçuara. Kanë munguar punë të tilla të plota e
gjithpërfshirëse, me analiza të thelluara për vepra të shkruara në
gjuhën shqipe, greke ose përkthime të ndërsjellta, vepra me gjykime e
shqyrtime teoriko-letrare për autorë, prirje apo fenomene, që kanë
ndodhur gjatë këtij procesi letrar specifik. Në këtë kontekst ky libër
mbush vakumin e studimeve të tilla dhe shërben si referencë për të
tjera kontribute të pritshme e të nevojshme në këtë fushë.
Libri “Letërsia e minoritetit grek në Shqipëri‟, dëshmon se, autori
e nis gjykimin e tij, pasi ka kryer njohjen e plotë për tekstet në prozë
apo poezi të kësaj letërsie, se ai niset nga parime të qarta
bashkëkohore në studimin e letërsisë dhe se procedon nëpërmjet një
metodike racionale arsyetuese e ballafaquese. Të gjitha këto e kanë
ndihmuar autorin e këtij studimi të mbërrijë në analiza e konkluzione
të sakta e të pjekura profesionalisht si dhe të ndërtojë një panoramë të
plotë të zhvillimit të gjinive e llojeve, kuadrit tematiko-ideor dhe
teknikave të shkrimit, në rrjedhën e viteve. Ndërtohet kështu jo vetëm
një kronologji e plotë e procesit letrar përkatës, por dhe një hierarki
vlerash letrare. Në këtë këndvështrim studimi në fjalë mund të
perceptohet prej lexuesit edhe si një Histori Letërsie e autorëve të
Pakicës Kombëtare Greke në Shqipëri, ose së paku, si një bazë e
shëndoshë për vet autorin, për të ndërtuar në të ardhmen një të tillë.

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα

vii

Autori i kushton një vëmendje të posaçme rrethanave politike e
socio-kulturore, që vulosin këtë prodhim letrar, duke mbërritur në
përfundime, të cilat reflektojnë diferencat ideore e estetike të
periudhave të ndryshme; para Luftës së Dytë Botërore, gjatë dhe pas
saj. Duke i mbetur besnik parimit kronologjik, ai ndërton skemën
periodizuese dhe emërtuese të kësaj letërsie, përkufizon dallimet
themelore mes tyre dhe nënvizon të përbashkëtat e pandryshueshme,
të cilat dëshmojnë për një shpirt sa grek aq edhe universal të aktit të
krijimit e shkrimit letrar, që përciellet herë në gjuhën shqipe e herë në
atë greke.
Në këtë libër studiuesi P. Barka arrin me sukses të argumentojë me
detaje e lëndë letrare lidhjet dhe bashkëveprimet mes Letërsisë
shqiptare dhe asaj “minoritare greke”, duke analizuar brenda këtij
korrelacioni, përfshirjen/integrimin e shkrimtarëve e poetëve të
kombësisë greke në rrjedhën e letërsisë shqipe, manifestimin e
shenjave materiale e shpirtërore të nacionit grek në këtë letërsi si dhe
një varg karakteristikash semantike, funksionale, strukturore e formale
të teksteve e veprave letrare. Me shumë kujdes dhe profesionalizëm në
këtë libër, analizohen kondicionet sociokulturore dhe politike, të cilat
bënë të mundur ndërprerjen e kontinuitetit estetik paraardhës, krijimin
e një ndërgjegjeje të re letrare dhe lëvrimin e një letërsie “të re”, në
përshtatje me platformën e shkrimit letrar socrealist, si dhe një sërë
çështjesh që lidhen organikisht me këtë produkt letrar.
Në faqet e këtij libri vjen informacion dhe analizë për
individualitete të tilla letrare si; Spiro Xhai, Pano Çuka, Niko
Kacalidha, Andrea Zarballa, Telemak Koça, Spiro Llajo, Petro
Çerkezi etj, vepra e të cilëve i ofron studiuesit dhe lexuesit vlera të
mirëfillta estetike, tematikë e problematikë universale si dhe metodika
të ndryshme shkrimi e procedimi letrar. Një vend të veçant në faqet e
këtij studimi zenë të dhënat dhe trajtimet për autorët disidentë të
letërsisë së pakicës kombëtare greke në Shqipëri, duke hedhur dritë
mbi emrat e njerëzve që nuk e pranuan denatyrimin e letërsisë dhe
artit në veçanti si dhe tjetërsimin e jetës njerëzore në përgjithësi.
Me këtë libër, pedagogu dhe studiuesi i letërsisë Panajot Barka
dëshmon njohjen e thellë të proceseve letrare shqiptare dhe greke, gjë
që shprehet në shqyrtimet e rrafshit krahasues e ballafaques të
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dukurive e prirjeve të ndodhura në rrjedhën e viteve, në shtratin e dy
letërsive respektive. Gjithashtu autori me këtë studim, manifeston
dukshëm pjekurinë teoriko-letrare dhe sigurinë aplikative të
koncepteve shkencore, gjatë qasjeve e analizave për veprat, fenomenet
dhe proceset që merr në shqyrim.
Libri “Letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri” është një libër
shumë i vlefshëm për specialistët dhe pedagogët e letërsisë shqiptare
dhe greke, për mësuesit dhe nxënësit e shkollave parauniversitare në
zonën e pakicës greke dhe veçanërisht tepër i nevojshëm për studentët
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ΔΗΑΓΩΓΖ
Αλ ν «ειιεληθφο πνιηηηζκφο» απνηειεί ηνπο βαζηθνχο ζηχινπο
ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, ε Ήπεηξνο απνηειεί γηα ηνλ ειιεληθφ
θφζκν ην ιίθλν θαη ηελ αζπίδα ηνπ. Γελ ήηαλ γηα ηελ Διιάδα έλαο
θσηεηλφο θνκήηεο πνπ κπνξεί λα θακαξψλεη θαλείο ηνλ θεπγαιέν θαη
ζηηγκηαίν θσηηζκφ ηνπ θαη λα αδηαθνξεί γηα ην ζθφηνο θαη ηηο
παγσληέο ηεο ηζηνξίαο. Απελαληίαο ππήξμε έλαο Ήιηνο πνπ θψηηδε θαη
πχξσλε ηνλ ειιεληζκφ ζηα δχζθνια θαη ζθνηεηλά ζηαπξνδξφκηα ηεο
φιεο ηζηνξίαο ηνπ.
Ζ Ήπεηξνο ζηελ καθξφρξνλε ηζηνξία θαιιηέξγεηαο ηνπ έζλνπο
ησλ Διιήλσλ, απνηέιεζε, ηελ νξηαθή γξακκή, ην καμηιάξη φζκσζεο
θαη αληηπαξάζεζεο κεηαμχ αιινγελψλ θαη γεγελψλ θχισλ. Τπήξμε ε
θνηηίδα φισλ ησλ εηδψλ θαη επηπέδσλ δηαζηαπξψζεσλ. Απφ ηε ζέζε
απηή έδηλε ζην Γέλνο ν,ηη ρξεηαδφηαλ γηα λα πεηχρεη ηελ δφμα, ηελ
ιάκςε θαη ηελ ηζηνξηθή εππξέπεηα. Γηα ιφγν ηεο θξάηεζε ηα
εξεηπσκέλα θάζηξα απφ ηε ζπλερή ππεξάζπηζή ηνπ, σο ηα ζπάξγαλα
κέζα απφ ηα νπνία αληξψζεθε ην έζλνο.
Γεδνκέλνο ινηπφλ ν λφκνο πεξί ηεο πεξαζηηθήο δφμαο, φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηεο Αζήλαο, ηεο Ρψκεο, ηεο Αηγχπηνπ. Ζ λνκνηέιεηα απηή
σζηφζν θαίλεηαη αλίζρπξε κπξνζηά ζηελ πεξίπησζε ηεο Ζπείξνπ.
Ίζσο απνηειεί ηελ εμαίξεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θαλφλα.
Σν αλεμάξηεην πλεχκα ηεο Ζπείξνπ απφ ην Κνηλφ ησλ
Μνινζζψλ, ην Κνηλφ ησλ Ζπεηξσηψλ, ην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ θαη
κέρξη αθφκα ην παζαιίθη ηνπ Αιί Παζά, ππήξμε ζηελ νπζία ε ππμίδα
ηνπ Γέλνπο ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο θαη ε αθεηεξία θάζε έλδνμεο
ζειίδαο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο. Γελ είλαη κάιηζηα ηπραίν πνπ ζηελ
πην ζχγρξνλε ηζηνξία, ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ε Διιάδα
έγξαςε ζηελ Ήπεηξν ηελ ιακπξή ζειίδα ηεο πξψηεο λίθεο ησλ
ζθιαβσκέλσλ ιαψλ ηεο Τθειίνπ θαηά ηεο θαζηζηηθήο κεραλήο.
Αθφκε πην εθπιεθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απηή ε δηαξθήο
παξνπζία ηεο Ζπείξνπ ζηελ παλειιήληα ηζηνξία ζπλδπάδεηαη κνλίκσο
κε ηελ αλάιεςε εγεκνληθνχ ξφινπ ζε ζηξαηησηηθφ, πνιηηηθφ ή
πνιηηηζηηθφ επίπεδν.
Μέξνο ηεο έλδνμεο απηήο θιεξνλνκηάο, απνηειεί θαη ε ζεκεξηλή
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία. Αλεμάξηεηα απφ ηα
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ζθακπαλεβάζκαηα ηεο ηζηνξίαο ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο αλέδεημε
αλεπαλάιεπηεο αμίεο ηφζν ζε φθεινο ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο
ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, φζν θαη σο ηδηαίηεξεο αμίεο ζηνλ πνιηηηζκφ
ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ αιβαληθνχ ιανχ.
ην πνιιαπιφ θαη ζχλζεην δηαρξνληθφ ηνπίν πνιχηηκσλ
ζπλεηζθνξψλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηε ινγνηερλία
θαη ηα γξάκκαηα ζην ρψξν ηεο ζεκεξηλήο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Ζ πξνζέγγηζε ζεσξεί ην ρψξν
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ απζεληηθνχ θιεξνλφκνπ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο
Ζπείξνπ.

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ
Η.1. Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα,
απζεληηθή θιεξνλνκηά ηνπ δηαρξνληθνύ πνιηηηζκνύ
ηεο Ζπείξνπ
Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία
κε ηελ έλλνηα ηεο θιεξνλφκνπ ηνπ δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο
Ζπείξνπ, απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο βηβιίνπ. Θα ηελ
εμεηάζνπκε απφ ηε ζθνπηά ησλ γεσπνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ. Σαπηφρξνλα, ε κειέηε ηεο
ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ζπλππνλνεί ηελ πξνζέγγηζε
ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηεο, ιφγσ αθξηβψο ησλ ηδηαίηεξσλ ηζηνξηθψλ
θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζην ζεκεξηλφ θνκκάηη ειιεληζκνχ ζηελ
Αιβαλία.
Ζ ηζηνξηνγξαθία έρεη απνδερηεί φηη ηελ ηαπηφηεηα ηεο Ζπείξνπ
ζθξάγηζαλ ηζηνξηθνί, γεσπνιηηηθνί θαη εζλνινγηθνί παξάγνληεο,
άκεζα ζπλδεκέλσλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε, αιιά θαη ηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Κνηλψο απνδερηφ είλαη επίζεο, φηη ν πνιηηηζκφο θαη ε
ινγνηερλία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, αλαδείρηεθαλ κέζα απφ ηε
ζπλερή επηζηξάηεπζε γηα ηελ επηηπρή επηβξάβεπζε ηνπ ξφινπ πνπ
επσκίζηεθε ε Ήπεηξνο ζε φθεινο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.
Γεχηεξν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε
ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα απνηειεί απζεληηθή
θιεξνλνκηά ηνπ δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ κε ζπλερή
επηθνηλσλία, ηφζν κε ηελ αξραία πνιηηηζηηθή ηεο παξάδνζε, φζν θαη
κε άιινπο νκνγελείο θαη εηεξνγελείο παξάγνληεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
εκπεξηθιείεη ζηνηρεία κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ «ζρεηίδεηαη
ηνπιάρηζηνλ κε δχν δηαθνξεηηθέο ζεηξέο δεδνκέλσλ». Οη ιφγνη, εθηφο
ησλ άιισλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη ηφζν νη
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ζπγγξαθείο φζν θαη «νη θαηαλαισηέο ηεο» εζληθά αλήθνπλ ζην έζλνο
ησλ Διιήλσλ θαη πνιηηηθά ζην αιβαληθφ θξάηνο. Ηζηνξηθά θαη πέξα
απφ ηε ινγηθή ησλ θξαηψλ, νη πιεζπζκνί είλαη ζε ζπλερή επαθή θαη
επηθνηλσλία ζε πνιιά επίπεδα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή καο επηηξέπεη
λα πξνζέμνπκε παξάιιεια θαη ηηο ζρέζεηο κε ηελ αιβαληθή
ινγνηερλία ζην γεληθφηεξν πιαίζην ζρέζεσλ κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ.
Δπίζεο, παξαθνινπζψληαο ηελ ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα κε θξηηήξην ην ρξφλν, πξνζέρνπκε φηη δηαθξηηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ε αιιαγή ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο πφηε κε
ηε παλειιήληα θαη πφηε κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, ή θαη κε ηηο δχν.
Ζ επηθνηλσλία απηή είλαη ζε άκεζε εμάξηεζε απφ ηηο γεσπνιηηηθέο
αιιαγέο ζηελ πεξηνρή. Μφλν ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κηζνχ αηψλα
έραζε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία. πλεπψο ε
πξνζέγγηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
θνηλσληνινγηθή, ηζηνξηνγξαθηθή θαη ζπγθξηηηθή ζθνπηά.
Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ επηβάιεη ηε ζεψξεζε απ΄ απηή
ηελ νπηηθή γσλία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηάζε ηεο αιβαληθήο πιεπξάο σο πξνο
ηελ θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ θιεξνλφκσλ ηνπ αξραίνπ
πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ.
Γεγνλφο είλαη φηη φρη κφλν ζηελ αιβαληθή ηζηνξηνγξαθία, αιιά
θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ αιβαληθνχ ιανχ, έρεη ιάβεη ζέζε ν ηζρπξηζκφο
φηη νη Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο είλαη θνπβαιεκέλνη ζ΄ απηά ηα κέξε
θάπνπ ηνλ ΥΤΗΗΗ αηψλα σο ηζηθηζίδεο ησλ Αιβαλψλ αγάδσλ, νη
νπνίνη ήηαλ θαηαπηαζκέλνη κε ηνπο πνιέκνπο ζην πιεπξφ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. πλεπψο ν πνιηηηζκφο ηνπο,
ηνπιάρηζηνλ ησλ Διιήλσλ πνπ απνηεινχλ ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα,
είλαη θαη΄ απηνχο, πξντφλ ηεο αιβαληθήο πιεηνςεθίαο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα .

Γηαπηζηψζεθε απηφ κε ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
Κσζηή ηεθαλφπφπινπ ζηηο 20.10.2004, ζηε Γεξβηηζηάλε. Ο θχξηνο
ηεθαλφπνπινο ραξαθηήξηζε ηνπο Έιιελεο Βνξεηνεπεηξψηεο αλαπφζπαζηφ κέξνο
ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σελ επφκελε, ΜΜΔ θαη απινί Αιβαλνί αληέδξαζαλ
δείρλνληαο φηη δελ κπνξνχζαλ λα αλερηνχλ ηελ ινγηθή ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ
Βνξεηνεπεηξσηψλ απφ ηελ Διιάδα σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.
Σαπηφρξνλα ε θνηλφηεηά καο φρη κφλν δελ κπφξεζε λα θέξεη επηρεηξήκαηα γηα
ηελ πξαγκαηηθή θαηαγσγή θαη ηαπηφηεηά ζε αληίθξνπζε ησλ αιβαληθψλ
ηζρπξηζκψλ, αιιά είλαη γεγνλφο φηη θαη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, απιψλ θαη ζηειερψλ,
ππάξρνπλ ηέηνηα θελά πνπ θάλνπλ ηθαλή ηελ αληίζηαζε ησλ ςεπηνεπηρεηξεκάησλ
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Γεγνλφο είλαη επίζεο φηη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ
Αιβαλία ζην ζέκα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζπλδχαζε ηηο
πξαρηηθέο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, γηα ζξεζθεπηηθή θαη θαη΄
επέθηαζε εζληθή νκνηνγελνπνίεζε, κε ηελ πνιηηηθή θαη πξαρηηθή ησλ
ππνινίπσλ αλαηνιηθψλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. ηφρνο ηνπ
ήηαλ λα θαιιηεξγήζεη έλα απζχπαξθην ζχζηεκα κεηνλνηηθήο
ζπλείδεζεο, ζηε ζέζε ηεο εζληθήο ειιεληθήο ζπλείδεζεο.
Σαπηνρξφλσο, νη κνξθέο ήηαλ ηέηνηεο, πνπ έθαλαλ «απνδερηή» ηελ
πνιηηηθή απηή ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο θαη αληίζηαζε, αιιά κε
βαξχηαηεο ζπλέπεηεο.
Ζ ηνπξθνθξαηία κε ζηφρν ηελ νκνηνγελνπνίεζε ησλ εζλψλ ππφ
θαηνρή ηαχηηζε ηελ εζληθφηεηα κε ηε ζξεζθεία. Παξάιιεια, επηδίσμε
λα πεηχρεη ηελ επηβνιή ηεο αλσηεξφηεηαο ηεο κνπζνπικαληθήο
ζξεζθείαο θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο αληηπαξάζεζεο κε ηε ρξηζηηαληθή
ζξεζθεία. Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, γηα ηε ζπζπείξσζε ησλ
Αιβαλψλ ζε εζληθή βάζε, βαζίζηεθε ζηελ ίδηα αξρή,- εκείο θαη νη
μέλνη, διδ νη Αιβαλνί θαη «νη ερζξνί πνπ δεηνχλ λα δηακειίζνπλ ηελ
Αιβαλία». «Οη πην επηθίλδπλνη ερζξνί», φκσο παξέκεηλαλ ηα
γεηηνληθά νξζφδνμα έζλε. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ ην θαζεζηψο
δαλείζζεθε απφ ηνπο Αιβαλνχο εθπξνζψπνπο ηεο Αλαγέλλεζεο ηνπ
XIX αηψλα (1850 –1913), δχν αξρέο πνπ εθείλνη αμηνπνίεζαλ γηα ηελ
εκπέδσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο Αιβαλνχο. Πξφθεηηαη πξψηα
γηα ηελ αξρή πνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί ησλ ερζξηθψλ
βιέςεσλ ησλ νξζφδνμσλ γεηηφλσλ απφ βνξά θαη λφην. Έηζη ζε φιν ην
ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ δφγκα ηνπ Υφηδα ε Διιάδα θαη
ε εξβία απνηεινχζαλ ηνπο άκεζνπο ερζξνχο ηεο Αιβαλίαο ζην
δήζελ πνιιαπιφ θχθιν ερζξψλ ηεο.
Ζ δεχηεξε αξρή αθνξά ηελ ηζνπέδσζε ηεο ζξεζθείαο γηα ηελ
θπξηαξρία ηεο ηδέαο ηνπ αιβαληζκνχ. Δπί δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο
εθαξκφζζεθε εκπξάθησο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο ππφ ηελ
πξνζδνθία ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ «λένπ ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ».

ησλ Αιβαλψλ θαη νδεγεί πνιινχο λα ληψζνπλ ξερνί θαη μέλνη ζηηο εζηίεο πνπ
θιεξνλνκνχλ απφ ηελ νκεξηθή επνρή.

«Ζ ζξεζθεία ηνπ αιβαλνχ είλαη ν αιβαληζκφο», απηφ ήηαλ ην βαζηθφ ζχλζεκα
ησλ Αιβαλψλ αλαγελλεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ππεξπήδεζε ηεο
δηαζξεζθεπηηθήο δηάζπαζεο.
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Σαπηφρξνλα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο ππφ ηελ
θπξηαξρία ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο ην θαζεζηψο ρξεηάδνληαλ
έλα βαζχηεξν εμηδαληθεπκέλν ηζηνξηθφ ππφβαζξν. Δμαζθαιίζηεθε
κέζσ ηεο πιαζηνγξάθεζεο ηεο ηζηνξίαο. Ήδε ππήξρε ην πξφζθνξν
έδαθνο πνπ είραλ θαιιηεξγήζεη νη εθπξφζσπνη ηεο Αιβαληθήο
Αλαγέλλεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θξφληηζαλ ηελ πιαζηνγξάθεζε ησλ
εζλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Ζπείξνπ, δηαζηξεβιψλνληαο σκά ηα
θείκελα ηνπ ηξάβσλα, ηνπ Θνπθπδίδε, ηνπ Ζξφδνηνπ ζρεηηθά κε ηελ
γεσγξαθηθή δηάζηαζε θαη ειιεληθφηεηά ηεο. Ζ πιαζηνγξάθεζε θαη΄
αλειέεην ηξφπν ηεο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο, γηα ηελ
«επηρεηξεκαηνιφγεζε» σο αιβαληθφ εζληθφ ρψξν ηνλ κέρξη ηφηε ππφ
ηνπξθηθή θαηνρή βαιθαληθφ ρψξν.
Δληνχηνηο, ζηνπο απηφρζνλεο θιεξνλφκνπο ηνπ αξραίνπ
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ην θαζεζηψο απέδσζε ξερή θαη πξνζβιεηηθή
ηζηνξία. «Σα ηζηνξηθά θαη γισζζηθά δεδνκέλα, αλαθέξεη ην
εγθπθινπαηδηθφ ιεμηθφ ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ησλ Σηξάλσλ ζην
ιήκκα «Γξφπνιε», απνδεηθλχνπλ φηη νη θάηνηθνη ηεο Γξφπνιεο
ειιεληθήο εζληθφηεηαο αθίρζεθαλ εδψ ηνλ ΥΤΗΗΗ αηψλα σο θνιίγνη
ζηα ηζηθιίθηα ησλ αιβαλψλ γαηνθηεκφλσλ» 1.
Σελ ίδηα ζθνπηκφηεηα εμππεξέηεζε θαη ην επηζηεκνληθφ θελφ
φζνλ αθνξά ηε κειέηε θαη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Μηινχκε γηα ζθνπηκφηεηα, παξά ηηο
αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή απφ ηε ζηηγκή ηεο ράξαμεο ησλ ζπλφξσλ.
Απφ ηφηε πνπ ζρεκαηίζηεθε σο κεηνλφηεηα κέρξη θαη ηα πξψηα
ρξφληα κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα ήηαλ
δέζκηα ησλ ηζηνξηθψλ εθθξεκνηήησλ. Δλψ κεηαπνιεκηθά ππέζηε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ ηδηφηππνπ θαη εξκεηηθνχ αιβαληθνχ εζληθηζηηθνχ
εζσζηξεθή ζνζηαιηζκνχ. πλεπψο, φπσο ζε φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα πξνβιήκαηα θαη ζην ζέκα ηεο ινγνηερλίαο
είλαη ινγηθή ε χπαξμε επηζηεκνληθνχ θελνχ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πξφβιεκα πθίζηαηαη θαη γηα ηηο
δπν ρψξεο. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο δελ ππήξραλ δπλαηφηεηεο


Σν ίδην ιεμηθφ αλαθέξεη φηη απφ ηα δέθα ρσξηά ηεο Κάησ Γξφπνιεο ηξία είλαη
αιβαληθήο εζληθφηεηαο.
1
Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ηεο Λ.. Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, Δγθπθινπαηδηθφ
Λεμηθφ, Σίξαλα 1985 ζει 211
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πξφζβαζεο. Απφ αιβαληθήο πιεπξάο ππήξρε ε γλσζηή ζθνπηκφηεηα,
πνπ ήζειε θαη ηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, φπσο φιε
ηελ θνηλσληθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, εληαγκέλε ζην αιβαληθφ
θνκκνπληζηηθφ ηδενιφγεκα, αιιά ρσξίο εζληθνπνιηηηζηηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο.
Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ην γεγνλφο πνπ ζε φιε ηελ επίζεκε
ηζηνξηνγξαθία γηα ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, (ζηελ Ηζηνξία ηεο
Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ θαη
ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο
αληίζηνηρα 1959 θαη 1983, θαζψο θαη ζηελ αιβαληθή έθδνζε ηεο
«Ηζηνξίαο ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο» ηνπ Robert Elsie,1997), ε
ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα δελ αλαθέξεηαη νχηε σο
ηκήκα ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο (σο ηδηαίηεξε αμία) θαη νχηε σο κηα
ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Χζηφζν
ζηε ζεηξά ησλ αιβαληθψλ ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ εληχπσλ,
πεξηνδηθφ “Nentori” θαη εθεκεξίδα “Drita” (φξγαλα θαη ηα δπν ηεο
Έλσζεο πγγξαθέσλ θαη Καιιηηερλψλ ηεο Αιβαλίαο αληίζηνηρα
κελαίν θαη εβδνκαδηαία) ε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο απηήο ή είλαη
κεδακηλή, ή ζρεδφλ αλχπαξθηε.
Καηά ζπγθερπκέλν ηξφπν, εξαζηηερληθά θαη απνζπαζκαηηθά, κε
ζεσξεηηθά εγρεηξήκαηα, φρη ηνπο θαλφλεο ινγνηερλίαο θαη
αηζζεηηθήο, αιιά ηηο ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ θαζεζηψηνο,
αληηκεησπίδεηαη ε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζε εθείλα
ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ δηέζεηε κεηαπνιεκηθά ε ίδηα ε
Μεηνλφηεηα.
Με ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο ήηαλ ε άξλεζε ζηα επίζεκα θφξνπκ απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ ηεο Μεηνλφηεηαο, ηεο
ινγνηερληθήο ηεο παξάδνζεο. Σαπηφρξνλα, πηνζέηεζαλ ηελ
θαζεζησηηθή άπνςε φηη αθεηεξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα απνηειεί ν Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο.



ην πεξηνδηθφ “Nëntori” βξήθακε κφλν δπν άξζξα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα . Σν πξψην είλαη ηνπ
πχξνπ Σδηα (Πεξηνδηθφ “Nëntori”, αξ.10 , ζει .119-122 , Σίξαλα, 1955). Σν
δεχηεξν είλαη απφ ηνλ Πάλν Σζνχθα σο νκηιία ζην πλέδξην ηεο Έλσζεο
πγγξαθέσλ θαη θαιιηηερλψλ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1984 (Πεξηνδηθφ “Nëntori”, αξ. 6,
ζει. 222-227, Σίξαλα ,1984). ηελ εθεκεξίδα “Drita” δελ ζπλαληήζακε ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο πεξί ινγνηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα εθηφο
απφ θάπνηεο ζχληνκεο βηβιηνπαξνπζηάζεηο.
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ησπή ή κεζνδνινγηθή ζχγρπζε, δνγκαηηθή πξνζήισζε θαη
δπζθεκηζηηθή ζηάζε πξνο ηελ ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο γξακκέλεο ηελ πεξίνδν ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ,
ζπλαληάηαη θαη ζηελ Διιάδα. Γελ πξφθεηηαη επίζεο, γηα πξαγκαηηθέο
επηζηεκνληθέο κειέηεο αιιά γηα αξζξνγξαθία θαη κειέηεο ζε επίπεδν
δνθηκίσλ. Ζ αδηαθνξία θαη ζχγρπζε πάλσ ζην ίδην ζέκα, φπσο θαη
γεληθφηεξα, ζπλερίδεηαη θαη κεηά ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, ην 1990.

Η.2. Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα
πξντόλ εζληθνπνιηηηζηηθνύ ρώξνπ (όρη γισζζηθνύ)
Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ απνδίδνπλ ζηελ Δζληθή Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ηαπηφηεηα απζεληηθνχ θιεξνλφκνπ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο
Ζπείξνπ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ινγνηερλία ηεο σο πξντφλ
εζληλνπνιηηηζκηθνχ ρψξνπ θαη φρη απιψο γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ,
αλαθέξνπκε:
Πξψην. Ζ θνηλφηεηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο,
αλεμάξηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, ζε φιεο ηηο
ηζηνξηθφ-πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο εθδειψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο
εζληθήο κεηνλφηεηαο, σο θπζηνινγηθή ζπλέρεηά ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.
ην αιβαληθφ θξάηνο απνηειεί «κηα πιεζπζκηαθή νκάδα, ε νπνία
αξηζκεηηθά είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηνπ θξάηνπο
θαη δηαθξίλεηαη γηα πνιηηηζηηθά, θπζηθά, ηζηνξηθά ζηνηρεία, ή
ζξήζθεπκα θαη γιψζζα, δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηνπ ππφινηπνπ
ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ»1.
Δίλαη, επίζεο, θιεξνλφκνο θαη θνξέαο ησλ θαζνξηζηηθψλ
ζηνηρείσλ εζληθήο ηαπηφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ιανχ (ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ) κε θνηλφ παξειζφλ, θνηλέο
ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο, θνηλή γιψζζα θαη νκνηνγελή πνιηηηζκφ2
Μφλν έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί γηαηί ην αίηεκα θαη νη πξνζπάζεηεο
ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο,
σο θαζνξηζηηθή αξρή ζηηο ζρέζεηο θάζε κεηνλφηεηαο κε ην θξάηνο ζην
νπνίν ππάγεηαη, παξέκεηλαλ αλαιινίσηα. Σν ίδην επηρείξεκα καο
βνεζάεη λα εμεγήζνπκε επίζεο ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηεο Διιεληθήο
1

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα Γεκνθξαηία θαη Δηξήλε, ηκήκα λνκηθήο πξνζηαζίαο
ησλ κεηνλνηήησλ , εκεξ. 08.02.1991,
2
Βι. Φηινζνθηθφ ιεμηθφ , ιήκκα «έζλνο» θαη ηνλ νξηζκφ ζηελ θνηλσληνινγία ηνπ
«έζλνπο»
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Μεηνλφηεηαο ζηελ αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζηελ
θνηλσλία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αλήθεη, φκσο δηαηεξψληαο θαη
αλαπηχζζνληαο ηελ εζλνπνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηδηαίηεξσλ θαη
δηαθξηηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνλφηεηαο,
κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ινγνηερλίαο, κπνξεί λα επηηεπρζεί «κε βάζε ηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε ζ‟ έλαλ νξηζκέλν ηφπν θαη
ρξφλν, αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ ηνπο φξγαλν»1.
ην ίδην απνηέιεζκα καο νδεγεί θαη ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο
ηεο ηαπηφηεηα κε δηαθνξεηηθέο αμίεο απ΄ φ, ηη ην έζλνο θνξκφο κεηά
ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε «κεηνλφηεηα» θαη, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Β‟
Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο λέαο
πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην αιβαληθφ θξάηνο θαη ηεο εζθεκκέλεο
πνιηηηθήο ζε βάξνο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Δπεξεάζηεθαλ αξλεηηθά πνιιέο πηπρέο ηνπ
πνιηηηζηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ γίγλεζζαη θαη ζηεξεψκαηνο ηεο Δζληθήο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Θίρζεθε, κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ, ε
κεηξηθή γιψζζα. Ζ ρξήζε ηεο εηζήιζε ζε κηα θζίλνπζα πνξεία θαη
πεξηνξίζηεθε ζην θαζεκεξηλφ ιφγν, κε κφλε πεγή επηθνηλσλίαο ηελ
ινγνθξηλφκελε ιατθή παξάδνζε. Παξαηαχηα, ε πνιηηηζκηθή ηεο
ηαπηφηεηα δελ αθνκνηψζεθε. πλεπψο δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε
εθείλε ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Σαπηφρξνλα δελ απνθιίλεη νξηζηηθά απφ
εθείλε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ γλσζηή πνιχκνξθε θαη
απνπληθηηθή αθνκνησηηθή πίεζε ζην αιβαληθφ θξάηνο, απνηειεί,
εθηφο ησλ άιισλ, επηβεβαίσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θνηλφηεηα ηεο
Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία νθείιεη ηελ
αδηάζεηζηε πνιηηηζηηθή θαη εζληθή ηαπηφηεηά ηεο ζην γεγνλφο φηη
απνηειεί ηνλ θιεξνλφκν κηαο καθξφρξνλεο, ζηαζεξήο θαη ελεξγνχ
πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηνηθεί.
Δλλνείηαη φηη, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε πνιηηηζηηθή θαη εζληθή
ηαπηφηεηα ηεο Μεηνλφηεηαο, ζπλεπψο θαη ε ινγνηερληθή ηεο
θιεξνλνκηά, εμειίρηεθε ζε αδηάξξεθηε ζπλάξηεζε απφ ηζηνξηθνχο,
θνηλσληθνχο, εζληθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, ινγηθφ είλαη λα
ζεκαδεχηεθε απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ
κεηαηξνπήο ηεο ζε εζληθή κεηνλφηεηα εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο.
1

Γηψξγνο Βεινχδεο, Γξακκαηνινγία ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, ζει.279, Αζήλα
1994
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Πξνζεγγίδνληαο ηελ θνηλφηεηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζην επίπεδν απηφ, ηφηε ε πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά
θαη ζην πιαίζην απηφ θαη ε ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή, απνηεινχλ κηα
ηδηαηηεξφηεηα πνπ απαηηνχλ ηελ πξέπνπζα πξνζνρή.
Καηά ζπλέπεηα, αλ έρνπκε ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Y.Chevrel
φηη νη αληηιήςεηο «εζληθή ινγνηερλία», «εζληθφο πνιηηηζκφο» θαη
«εζληθή γιψζζα», νχηε ήηαλ, νχηε είλαη ηζφηηκεο»1, ηφηε κπνξνχκε λα
πνχκε φηη ε ινγνηερλία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα
αμηνινγεζεί σο ινγνηερλία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο κε
θξηηήξην κφλν ηε γιψζζα. Γελ κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε απηή
«ειιεληθή ινγνηερλία», επεηδή γξάθηεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
«αιβαληθή ινγνηερλία» επεηδή έλα κέξνο ηεο γξάθηεθε ζηελ
αιβαληθή. Ζ πξνζέγγηζε θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα καο νδεγνχζε ζε
ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα .
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε καο επηηξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη
νη δηαθνξεηηθέο αμίεο πνπ απέθηεζε ε ηαπηφηεηα ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, επέθεξαλ
δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ζηελ Διιάδα
θαη ηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Μεηνλφηεηαο. Πξνζέρνπκε επίζεο
φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ ρξνληθά ηελ πεξίνδν κεηά ην
Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ
ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ αθνινχζεζε ε ινγνηερλία ζηελ
Αιβαλία. Σελ ίδηα πεξίνδν ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα αληηκεησπίζηεθε
σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αιβαληθήο θνηλσλίαο ρσξίο θακηά ζρέζε
κε ηελ Διιάδα. ην πιαίζην απηφ ε γιψζζα παξέκεηλε ζρεδφλ ην
κφλν θνηλφ ζηνηρείν κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία.
Πξνζέρνληαο, ηψξα, ηηο ζρέζεηο ηεο κεηνλνηηθήο ινγνηερλίαο κε
ηελ αιβαληθή ινγνηερλία (έρνπκε εδψ ππφςε ηε κεηαπνιεκηθή
πεξίνδν) ε γιψζζα απνηειεί γεληθψο ην βαζηθφ δηαθξηηηθφ ζηνηρείν.
Σ΄ άιια ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο ινγνηερλίαο ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο απφ ην ζχλνιν ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο,
εηζήιζαλ ζε ζπγθιίλνπζα πνξεία, αιιά, φπσο είπακε, δελ
ελνπνηήζεθαλ.
Σα ίδηα επηρεηξήκαηα, αιιά πξνο αληίζεηε θαηεχζπλζε, κπνξνχκε
λα θέξνπκε θαη γηα ηε ινγνηερλία Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ
ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαθνξά απ΄απηνχο
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη
1

Y. Chevrel, La littérature comparée, Παξίζη, 1989, ζει.20
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εζληθήο θαηαγσγήο ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ζηελ αιβαληθή
γιψζζα.
Σν γεγνλφο απνηειεί κηα ηδηαηηεξφηεηα θαη έλα επηπξφζζεην
επηρείξεκα φζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο
ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα, αλεμάξηεηα αλ είλαη
ζηε κεηξηθή γιψζζα, ζηελ αιβαληθή ή δίγισζζε.
Σν ηδηαίηεξν ζα πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε ζην γεγνλφο φηη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ έρνπκε ηελ νπζηαζηηθή επαλάιεςε ηνπ
θαηλνκέλνπ «θνηλή γιψζζα, δηαθνξεηηθέο ινγνηερλίεο», φπσο
παξαηεξνχλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθξηηηθήο ινγνηερλίαο ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ αγγιφθσλσλ ινγνηερληψλ (ΖΠΑ, Μεγάιεο
Βξεηαλίαο), γαιιφθσλσλ (Γαιιίαο, Καλαδά) θιπ. Οχηε ηελ
επαλάιεςε πιήξσο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγνηερληψλ
αλεμαξηήησο πνπ γξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εζληθέο γιψζζεο, αιιά
εληφο ηνπ ίδηνπ «εζληθνχ» θξάηνπο. «Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ
«εζληθψλ» γισζζψλ κέζα ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ «εζληθνχ» θξάηνπο,
φπσο ι.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο Διβεηίαο ζε ηέζζεξηο γιψζζεο
(γεξκαληθά, γαιιηθά, ηηαιηθά, ξαηηνξνκαληθά), δε ζεκαίλεη
αλαγθαζηηθά θαη ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ «εζληθψλ» ινγνηερληψλ»1
αλαθέξεη ν Γηψξγνο Βεινχδεο. Ζ πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα, δε ζεκαηνδνηεί ηέινο, ηελ πιήξε επαλάιεςε
ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζέιεη, κεξηθνχο ζπγγξαθείο λα γξάθνπλ ζηελ
«ίδηα γιψζζα» δηαθνξεηηθέο εζληθέο ινγνηερλίεο. «Σα ζειήκαηα ηεο
ηζηνξίαο, αλαθέξεη ζρεηηθά ν Y. Chevrel έρνπλ ρσξίζεη απφ θαηξφ
ηνπο νιιαλδφθσλνπο ησλ Κάησ Υσξψλ, απφ εθείλνπο ηνπ Βειγίνπ,
ηνπο γεξκαλφθσλνπο ηεο γεξκαληθήο Διβεηίαο απ΄ απηνχο ηεο
Απζηξίαο»2.
«Δγψ ζηελ Διιάδα, είκαη «ειιελφθσλνο» θαη φρη «έιιελαο»
ινγνηέρλεο, -ιέεη ν γλσζηφο πεδνγξάθνο απφ ηε Μεηνλφηεηα,
Σειέκαρνο Κψηζηαο. Σελ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε επσκίδνκαη ηφζν
ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο κνπ θαηαγσγήο, φζν θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν γξάθσ ινγνηερλία θαη ησλ ζεκάησλ πνπ επηθαινχκαη. Απφ ηε
ζθνπηά απηή πεξηζζφηεξν κνηάδσ κε Αιβαλφ παξά κε Έιιελα
ζπγγξαθέα. Παξφιε ηελ κεγάιε κνπ επηζπκία λα εληαρηψ ζηελ
ειιεληθή ινγνηερλία, αηζζάλνκαη φηη είκαη ινγνηέρλεο ζηα ζχλνξα.
1

Γηψξγνο Βεινχδεο, Γξακκαηνινγία ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, Αζήλα 1994, ζει.
278.
2
Yves Chevrel , Letërsia e krahasuar, Σίξαλα, 2002, ζει. 28
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Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη δχζθνιν λα ηαπηηζηεί ε ινγνηερλία κε ηε
γιψζζα»1
Έλαο αθφκα παξάγνληαο επηβεβαίσζεο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ε
ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία απνηειεί
θιεξνλνκηά θαη ζπλέρεηα ηνπ απηφρζνλνπ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο
πνπ δηακέλεη θαη φρη απιψο έλα γισζζηθφ θαηλφκελν, είλαη νη ζρέζεηο
ηεο ελ΄ιφγσ ινγνηερλίαο κε ηε ιανγξαθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρήο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ιανγξαθία ηνπ ρψξνπ απηνχ απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο θαη ζπλέρεηα ηεο ιανγξαθίαο ηνπ ειιεληθνχ
έζλνπο. Δπηβεβαησκέλε αιήζεηα είλαη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε
ιανγξαθία ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο
δηαθξίλεηαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο θαη πνιχηηκεο αμίεο ηεο, άκεζα
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία θαη ησλ κπζηθψλ
εξψσλ θαη γεγνλφησλ πνπ έδξαζαλ ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν .
Δπίζεο, ε ιανγξαθία θαη γεληθά ν ιατθφο πνιηηηζκφο, φρη κφλν
απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ινγνηερλία, αιιά
αθνινχζεζαλ ηελ εμέιημή ηεο ζε φιεο ηηο πεξίνδεο. Μάιηζηα, ζε θάζε
θξίζηκε ζηηγκή, φζνλ αθνξά ηνλ ινγνηερληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νη
Έιιελεο ζπγγξαθείο ζην θνκκάηη απηφ ηεο Ζπείξνπ, αλαδήηεζαλ
ζηελ ιανγξαθία ηελ εγγχεζε θαη ηελ αζθάιεηα γηα ηελ εγθπξφηεηα
ηεο ινγνηερληθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηήξεζε ηεο εζληθήο θαη
πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Λακπξφ παξάδεηγκα ε
λέα αθεηεξία ζην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ κεηέπεηηα πεξίνδν
πνπ κεζνιάβεζε.
ια ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα δελ κπνξεί λα αξλεζνχλ,
απελαληίαο, ην γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
(κάιηζηα θαη ην ζηξαηεπκέλν θνκκάηη ζηελ ππεξεζία ηνπ
1

T. Κψηζηαο, πλάληεζε ινγνηερλψλ απφ ην Νφηην θαη Βφξεην ηκήκα ηεο
Ζπείξνπ. Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ 31.05 . 2004

Με ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη νη κχζνη θαη νη ζξχινη ηεο πεξηνρήο απηήο, νη νπνίνη
είλαη πξντφλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθν-πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ
θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο θνηλφηεηαο απηή κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Οη αμίεο
απηέο απνηεινχλ γλήζηα, δεκψδε, πξνθνξηθή, αδηάθνπε θαη άκεζε ζπλέρεηα ησλ
αμηψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Ζ παξαιαβή ησλ ίδησλ κνηίβσλ θαη
πνηεηηθψλ κέζσλ απφ ηελ ιατθή παξάδνζε λεφηεξσλ επνρψλ, ρξεζίκεπζε θαηά
θαηξνχο σο ε ηδενινγηθή βάζε θαη ζεκείν αλαθνξάο ζηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά
ηεο θνηλφηεηαο απηήο γεγνλφο πνπ ηεο εμαζθάιηδε ηελ αληηκεηψπηζε θαη μεπέξαζκα
ησλ δπζρεξψλ ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο) έρεη ραξάμεη ηελ δηθή ηεο ηζηνξηθή
πνξεία εληφο ηεο νπνίαο θαιιηέξγεζε αδηακθηζβήηεηεο θαιιηηερληθέο
αμίεο θαη ινγνηερληθέο πξνζσπηθφηεηεο.
Με ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηδηνκνξθία ηεο ε ινγνηερλία απηή
απνηειεί ζπλεηζθνξά θαη αμία γηα ηελ ειιεληθή ινγνηερλία. Σν ίδην
κπνξνχκε λα πνχκε, κάιηζηα θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν, γηα ην ζχλνιν
ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνχ.
Γεχηεξν: Έλα αθφκα επηρείξεκα, πνπ εληζρχζεη ηελ άπνςεο φηη ε
ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία είλαη
πξντφλ κηαο απζεληηθήο πνιηηηζκηθήο θνηηίδαο απνηεινχλ θαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο σο ινγνηερλία ζε επηθνηλσλία θαη επαθή κε άιινλ
πνιηηηζκφ. πνηε ν ξνπο ηεο ηζηνξίαο δεκηνχξγεζε πξνυπνζέζεηο
άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ, ε ινγνηερλία ηνπ ρψξνπ
ηεο Μεηνλφηεηαο εθδήισζε αλνηρηά ηάζεηο ελνπνίεζεο κε ηελ
παλειιήληα ινγνηερλία. ηαλ ηεο επηβιήζεθε ε νιφπιεπξε
απνκφλσζε απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ θαη ε ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή
ζπκπεξηιήθζεθε ζε ελνπνηεηηθέο ηδενινγηθέο δηεξγαζίεο ζην πιαίζην
ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο, ηφηε, παξά ηηο απξνζπέιαζηεο δπζθνιίεο,
επηδίσμε λα δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εζληθή ηεο πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα.
ηελ καθξφρξνλε ηζηνξηθή πνξεία νη επαθέο ηεο ινγνηερλίαο ηεο
ζεκεξηλήο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο είλαη πφηε κνλφπιεπξεο,
πφηε δίπιεπξεο. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη νη
κνλφπιεπξεο επαθέο ηεο, κε ηελ κηα ε κε ηελ άιιε πιεπξά, αγγίδνπλ
ηηο αθξφηεηεο.
Οη ζρέζεηο επηθνηλσλίαο ηεο ινγνηερλίαο ηεο ειιεληθήο
θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία
πέξαζαλ απφ ην ζηάδην κηαο εληαίαο ινγνηερλίαο, ηελ πεξίνδν πξηλ
απφ ηελ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ, ζε κηα ινγνηερλία ρσξίο θακηά
επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία, ηελ πεξίνδν
κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Μεηά ην 1990 δηαπηζηψλεηαη ε
πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ,
ζπλεπψο θαη κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία. Οπφηε επαλεκθαλίδεηαη ε
ηάζε ελνπνίεζεο ηνπο.
Οη ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία
αθνινχζεζαλ ηελ αθφινπζε πνξεία. Πξηλ απφ ηελ ράξαμε ησλ
ζπλφξσλ παξαηεξείηαη θπζηνινγηθή επηθνηλσλία ηεο ινγνηερλίαο
ζηηο δπν γιψζζεο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλήζνπκε εδψ ην γεγνλφο φηη ε
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ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θνηλνχ πνιηηηζηηθνχ ππνζηξψκαηνο ηεο
πεξηνρήο ζπλέβαιε ζηε ζπγγξαθή θαη απφ ην αιβαληθφ ζηνηρείν
ινγνηερλίαο πφηε κφλν ζηα ειιεληθά θαη πφηε δίγισζζεο. Σν
θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη έληνλν αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο Αιβαληθήο Αλαγέλλεζεο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αιβαληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο. Έηζη ηα θνξπθαία νλφκαηα ησλ
αιβαληθψλ γξακκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, κάιηζηα θαη
θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, φπσο ν Νατκ Φξάζεξη, ν Αιεμάληεξ ηαχξη
Νηξελφβα, ν Θενθάλ Νφιη, ν Αλησλ Εάθν Σζηαγηνχπη, ν Κσλζηαληίλ
Κξηζηνθνξίδη θιπ, φρη κφλν ηα πξψηα ηνπο έξγα ήηαλ ζηελ ειιεληθή,
αιιά θαη ζπλέρηζαλ λα γξάθνπλ ζηηο δπν γιψζζεο. Δλλνείηαη, δελ
απνθιείνκε εδψ θαη ηελ χπαξμε ινγνηερλίαο ζηελ αιβαληθή γιψζζα.
Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ε ινγνηερλία ζηελ κεηξηθή
γιψζζα ηνπ απηφρζνπλνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο
ηεο Ζπείξνπ, αθνινπζεί ην γεληθφηεξν θιίκα ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
δπν εζληθψλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή. πλεπψο, νδεγείηαη ζε ζρεδφλ
πιήξε απνθνπή ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία.
Σελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν κέρξη ηελ δεθαεηία
ηνπ 90‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ζηελ κεηνλνηηθή ινγνηερλία
επηβάιιεηε κηα εληαηηθή επηθνηλσλία κε ελνπνηεηηθέο ηάζεηο
(αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα) κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία.
Με ην άλνηγκα ηεο Αιβαλίαο, κάιηζηα ζηα πξψηα βήκαηα ηεο
κεηαπνιίηεπζεο, δηαθαίλεηαη ε έληνλε ηάζε ηεο γηα λα θφςεη φινπο
ηνπο δεζκνχο επηθνηλσλίαο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, πεξλψληαο
ζηελ αληίζεηε αθξφηεηα, φκνηαο πεξίπνπ κε εθείλε ηεο πεξηφδνπ
1912-1939.
Σν ηδηαίηεξν απηφ πιέγκα ζρέζεσλ ζπλέβαιιε ζηελ θαιιηέξγεηα
ελφο θαηλνκέλνπ, πνπ ζπάληα ζπλαληάηαη ζηελ ηζηνξία ησλ
πνιηηηζηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζε ρξφλνπο εληαμηαθψλ
δηεξγαζηψλ παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ζηε
ζπλέρεηα. Απηφ δηφηη ε εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηερλψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ
αληαιιαγή «πιεξνθνξηψλ», σο δάλεηα, αληηδάλεηα ή επεξεαζκψλ,
ησλ αληίζηνηρσλ επηηεπγκάησλ αλάκεζα ζηηο εζσηεξηθέο (εζληθέο)
ινγνηερληθέο παξαδφζεηο. Ζ θχζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο σζηφζν, είλαη
ηέηνηα πνπ θαζνξίδεη ηελ εμέιημε ηαπηνρξφλσο ζε δπν θαηεπζχλζεηο: σο ελνπνίεζε ή δηεζλνπνίεζε (ππφ ην ζθεπηηθφ ζεβαζκνχ ηεο
ινγνηερληθήο «λφξκαο» ζε έλαλ επξχηεξν ρψξν ή ζηα πιαίζηα κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο)‟ θαη σο δηαθνξνπνίεζε (ππφ ηελ έλλνηα ηεο

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 13

απφθιηζεο απφ ηελ λφξκα) σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ηδηαίηεξεο ινγνηερληθήο ηαπηφηεηαο ζε πξνζσπηθφ θαη εζληθφ ή
ζπιινγηθφ επίπεδν.
Ζ παξέθθιηζε απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα ζρέζεσλ ζηα πνιηηηζηηθά
θαη ινγνηερληθά δξψκελα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ καο
βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ έπαημαλ νη
γεσπνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ εζληθνπνιηηηζηηθή ζχλζεζε ησλ εζληθψλ
θαη εζλνινγηθψλ νκάδσλ πνπ ηελ θαηνηθνχλ. Σφζν ην πεξηζζφηεξν αλ
έρνπκε ππφςε φηη νη εμειίμεηο απηέο δηαδξακαηίδνληαη πάλσ ζε έλα
θνηλφ δηαρξνληθφ πνιηηηζηηθφ ππφζηξσκα. Αλ έρνπκε, επίζεο, ππφςε
φηη ε Ήπεηξνο επί αηψλεο απνηεινχζε κηα πεξηνρή ζπλχπαξμεο θαη
φζκσζεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ φζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ην ζξήζθεπκα. Δληνχηνηο, καο βνεζάεη λα
θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο κε θπζηνινγηθήο εμέιημεο ηεο
ινγνηερλίαο ζε εθείλν ην ηκήκα πιεζπζκνχ ειιεληθήο ζπλείδεζεο
κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε «εζληθή κεηνλφηεηα» ζηελ Αιβαλία.
Σα ίδηα επηρεηξήκαηα καο βνεζνχλ λα εμεγήζνπκε ηελ έληνλε
ηάζε πνπ εθδειψλνπλ νη Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο, θάζε θνξά
πνπ ηζηνξηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, γηα πιήξε έληαμε θαη ελνπνίεζε
ηεο ινγνηερλίαο ηνπο κε ηελ ινγνηερλία ηνπ εζληθνχ θνξκνχ.
Σνλίδνπκε φηη νη ηάζεηο ελνπνίεζεο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ ζηε
ινγνηερλία είλαη πην έθδειεο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο απφ άιινπο
ηνκείο. Σαπηφρξνλα απνβιέπνπλ αλνηρηά ζηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ
επηθνηλσλίαο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία.
Σν θιίκα απηφ σζηφζν, απνηειεί έλδεημε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
ππνρξεσηηθψλ θαη αθνκνησηηθψλ ζρέζεσλ πνπ επέβαιε ζηελ
Μεηνλφηεηα ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο κε ηηο δνκέο ηνπ
ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο. Σφζν ην ρεηξφηεξν φηαλ απφ
αιβαληθήο πιεπξάο θαη κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζκνχ,
επηρεηξείηαη, πφηε κε άιινπο ηξφπνπο θαη πφηε σο λννηξνπία,
παξφκνηα αληηκεηψπηζε ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. (Σν
γεγνλφο, απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηελ εξεπλεηηθή πξνζνρή.)


ηε ζπλάληεζε ησλ Διιήλσλ ινγνηερλψλ ηεο Ζπείξνπ απφ ηηο δπν πιεπξέο ησλ
ζπλφξσλ, πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην
Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ, ζηηο 30 Μαΐνπ 2004, ε ηάζε απηή ηέζεθε σο αίηεκα
πνπ απαηηεί ιχζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ νκηιεηψλ. Μάιηζηα, φπσο ηφληζαλ νη
ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο απηήο, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη
δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο «ελζσκάησζεο» ή «επαλελζσκάησζεο».
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Τπφ απηή ηε ζθνπηά, ε εμέιημε ησλ ζρέζεσλ ηεο ινγνηερλίαο ζηελ
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα κε ηελ παλειιήληα θαη ηελ αιβαληθή,
δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο εμειίμεηο ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ηηο ρψξεο ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ
κπινθ νη ηάζεηο ελζσκάησζεο ησλ ηνπηθψλ ινγνηερληψλ ζηηο
αληίζηνηρεο εζληθέο ινγνηερλίεο, είλαη δεδνκέλεο. κσο ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, «ε παξφξκεζε» ησλ ηνπηθψλ κεηνλνηηθψλ
ινγνηερληψλ πξνο ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο ινγνηερλίεο γεληθψο
ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε. Αλαθέξνπκε ιφγνπ
ράξε ηελ αιιαγή ηνπ ράξηε κε ηε δηάιπζε ηεο πξψελ νβηεηηθήο
Έλσζεο, ή ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, ή ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία
κε ηηο ρσξηζκέλεο Γεξκαλίεο.
Δπίζεο, ζην γεληθφηεξν πλεχκα παγθνζκηνπνίεζεο ηεο επνρήο,
κπνξεί λα δηαπηζησζεί εχθνια ε εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
ελνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ κεηνλνηηθψλ ινγνηερληψλ κε ηηο αληίζηνηρεο
εζληθέο. Σν θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη σο θπζηνινγηθή εμέιημε θαη
ζπλέρεηα κηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο ε νπνία δελ γλψξηζε πνηέ
δηαθνπή θαη απνθιεηζκφ, φπσο ζηελ πεξίπησζε κε ηελ Δζληθή
Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ
Διιάδα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμεγνχληαη νη ιφγνη γηαηί νη κεηνλνηηθέο
ινγνηερλίεο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο άξλεζεο
ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο ινγνηερλίεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ππάγνληαη.
ηε λέα απηή ηάμε πξαγκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην
γεγνλφο φηη νη αληίζηνηρεο εζληθέο ινγνηερλίεο, ε ειιεληθή θαη ε
αιβαληθή, δελ αξλνχληαη ηηο αληίζηνηρεο επαθέο θαη επηθνηλσλία
κεηαμχ ηνπο. Δληνχηνηο, ε επηθνηλσλία απηή δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ
κεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο ινγνηερλίαο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο, φπσο ζα ήηαλ ινγηθφ. Απελαληίαο. ηελ επηθνηλσλία
ηνπο αλαδεηνχλ άκεζνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. (Έρνπκε εδψ ππφςε
ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο-επίδξαζεο ζηελ
ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη φρη απιψο ηελ κεηάθξαζε.)
Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνβιεκαηηζκφο, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη
ην γεγνλφο φηη ε Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο
αθνκνησηηθέο πηέζεηο, ηελ απφιπηε απνκφλσζε απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ
θαη ηελ ζηξαηεπκέλε ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο πνπ επέβαιε ην
θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο επί 50 ρξφληα, ζπλέρηζε ηελ ινγνηερληθή ηεο
παξάδνζε, δεκηνπξγψληαο, ζηεξηδφκελε ζ‟απηή, δηθή ηεο
ινγνηερληθή ηαπηφηεηα θαη αμίεο. Σν γεγνλφο απνηειεί
αδηακθηζβήηεηε καξηπξία φηη κφλν ε ηδηφηεηα ηνπ θιεξνλφκνπ ηνπ
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απζεληηθνχ δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ε ηδηφηεηα σο
ινγνηερλία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζηηθνχ θαη φρη γισζζηθνχ
ρψξνπ κπνξεί λα ηεο εμαζθαιίζεη κηα ηέηνηα επηβίσζε.
Σξίην: Καη απφ λνκηθήο πιεπξάο, ε θνηλφηεηα ησλ Διιήλσλ ζηελ
Αιβαλία είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε σο Δζληθή Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία πλεπψο, ππφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηάηνπο


Σα ζχλνιν ησλ ληνθνπκέλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δ. Δ..
Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία είλαη:
 Σν Πξσηφθνιιν ηεο Φισξεληίαο, θαζνξίδεη ηα λφηηα φξηα ηνπ λένπ
αιβαληθνχ θξάηνπο βάζε πνξίζκαηνο δηεζλνχο επηηξνπήο ησλ Μεγάισλ
Γπλάκεσλ, 17.12.1913.
 Σν πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο, Μάηνο 1914.
 Απφθαζε θπβέξλεζεο ηεθ. θνπινχδε λα θάκεη δεθηνχο ζηελ Βνπιή ησλ
Διιήλσλ ηνπο 9 εθιεγκέλνπο ηνπηθψο βνπιεπηέο εθ΄ Βνξείνπ Ζπείξνπ.
Ννέκβξεο 1916 (Με ηελ αληίδξαζε ηεο Ρψκεο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο
ππνρξεψλνπλ ηελ Διιάδα λα δηαθφςεη ηελ ζπκκεηνρή Βνξεηνεπεηξσηψλ ζην
αζελατθφ Κνηλνβνχιην).
 Αίηεκα ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηηο Βεξζαιιίεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ
πξνζάξηεζε ηεο Β. Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα βάζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο
ειιεληθήο ζπλεηδήζεσο Ηνχιεο 1919.
 Ζ κπζηηθή πκθσλία Βεληδέινπ -Σηηφλη, Ηνχιεο 1919.
 πκθσλία ηεο Καπεζηίηζαο, 1920.
 Γήισζε ηνπ Φαλ Νφιη, εθπξνζψπνπ αιβαληθήο θπβεξλήζεσο ζηελ Κνηλσλία
ησλ Δζλψλ 1920.
 Ζ επαλαθνξά ηνπ πξσηνθφιινπ Φισξεληίαο ζηε πκκαρηθή πλδηάζθεςε
Παξηζίσλ 1921.
 Νεφηεξν πξσηφθνιιν Φισξεληίαο θαζνξίδεη ηα λφηηα θαη αλαηνιηθά
αιβαληθά ζχλνξα βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 1913, Ηαλ. 1925.
 Έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία
απνηειεί ε απφθαζε ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο ηεο
Υάγεο, 1935, πνπ θαηνρχξσζε ην δηθαίσκα ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα λα
δηαηεξεί θαη ηδξχεη εθπαηδεπηηθά θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα ηε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία ηεο.

Μεηαπνιεκηθά ην χληαγκα ηνπ 1946, (άξζξν 39) αλαθέξεη φηη νη εζληθέο
κεηνλφηεηεο απνιακβάλνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο
πνιηηηζκηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ηεο ειεχζεξεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ηνπο. ην
άξζξν 42 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1976 αλαθέξεηαη: « ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο
εμαζθαιίδεηαη ε δηαθχιαμε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ησλ
παξαδφζεσλ, ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ε εθκάζεζή ηεο ζηα ζρνιεία, ε
ηζφηηκε αλάπηπμε ζε φια ηα παηδεία ηεο θνηλσληθήο δσήο». Σν ζχληαγκα ηνπ 1998
ζην άξζξν 20 αλαθέξεη: «Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο αζθνχλ
ζε πιήξε ηζνηηκία ελψπηνλ ηνπ λφκνπ ηα δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ηνπο. 2. Έρνπλ
δηθαίσκα λα εθδειψλνπλ ειεχζεξα αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο απαγνξεχζεηο ηελ
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θαη ε ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο
ινγνηερλία ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία.
Ννκίδνπκε σζηφζν φηη θαιχηεξα αξκφδεη ν νξηζκφο «ε ινγνηερλία ζηελ
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία».

Η.3. Πξνζδηνξηζκό νλνκαζίαο
ηελ γεληθφηεξε ζχγρπζε ζρεηηθή κε ην ελ΄ ιφγσ αληηθείκελν
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νλνκαζία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή
Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Δδψ δελ ππάξρεη κηα εληαία ζέζε. Ζ
επηθξαηνχζα ζχγρπζε απνξξέεη απφ ηνπο πνιηηηθνχο, ηδενινγηθνχο
θαη εζληθνχο ζθνπνχο θαη ζπλαηζζεκαηηζκνχο, πξντφλ ησλ ηζηνξηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ πέξαζε ε πεξηνρή. Σελ ζχγρπζε ζα πξέπεη λα
αλαδεηήζνπκε επίζεο ζηελ έιιεηςε βνχιεζεο ησλ ππεπζχλσλ
(πεξηζζφηεξν απφ δπζθνιίεο ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηζηνξηθν–
πνιηηηθνχ θαη εζληθν-πνιηηηζηηθνχ ζηάηνπο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία.. Αιιά θαη ζηελ αδπλακία πνιιέο θνξέο
ηεο ίδηαο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο λα απηνπξνζδηνξηζηεί
θαη΄ απνδερηφ ηξφπν ηφζν πξνο ηα Σίξαλα φζν θαη πξνο ηελ Αζήλα.
Σν ελ΄ ιφγσ πφξηζκα πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ πξαρηηθή πνπ
αθνινχζεζε πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ην θνκνπληζηηθφ
θαζεζηψο, ην νπνίν, ελ΄ νλφκαηη
ηεο ηδενινγίαο ηνπ λένπ
ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ επηδίσμε λα «επλνπρίζεη» θαη κεηαηξέςεη ζε
πβξίδην ηελ εζληθν-πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο.
εζληθή, πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή ηνπο θαηαγσγή. Γηθαηνχληαη λα
δηαθπιάζζνπλ θαη αλαπηχζζνπλ απηά, λα δηδάζθνπλ θαη δηδάζθνληαη ζηελ κεηξηθή
ηνπο γιψζζα, θαζψο θαη λα ελψλνληαη ζε νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηαπηφηεηάο ηνπο».
Γελ αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά γηα πνηεο εζληθέο κεηνλφηεηεο πξφθεηηαη. ήκεξα,
πεξηζζφηεξν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, παξά επίζεκν, αλαγλσξίδνληαη σο εζληθέο
κεηνλφηεηεο ε ειιεληθή, ε ζιαβνκαθεδνληθή θαη ε ζεξβνκαπξνβνπληψηηθε.


Απφ ηππηθήο πιεπξάο ε ηάζε απηή δηαπηζηψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αθαίξεζεο
απφ ηελ επίζεκε νλνκαζία «Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα» ηνπο πξνζδηνξηζκνχο
ηεο εζληθφηεηαο «εζληθή» θαη «ειιεληθή» θαη ηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ απιή
νλνκαζία «κεηνλφηεηα- κεηνλνηηθφο». Αληηθαηέζηεζε ινηπφλ ηελ νλνκαζία κε ηελ
νπνία ην θαζεζηψο αλαγλψξηδε επίζεκα ηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαη
δήισλε άκεζα θαη κε πιεξφηεηα ηελ εζληθνπνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο, κε ηελ
γεληθή νλνκαζία «κεηνλφηεηα» πνπ απιψο ηελ ππνλννχζε. εκαζία είρε λα
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Παξφκνηα ζχγρπζε επηθξαηεί θαη απφ ειιεληθήο πιεπξάο, φπσο
θαη ζηελ ίδηα ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Αλαθέξνπκε εδψ ηνπο
ηδενινγηθνχο ζπλαηζζεκαηηζκνχο πνπ ηαπηίδνπλ γεσγξαθηθνχο
φξνπο κε ηελ εζλνπνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο.
Δπίζεο, ζην γεληθφηεξν πιαίζην ζχγρπζεο ζρεηηθά κε ηελ
νξνινγία επηζηεκνληθήο απφδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε
θαη κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ. Μεηαμχ απηψλ αλαθέξνπκε: ηε
δηαθνξεηηθή ζθνπηά φζνλ αθνξά ηηο αξρέο γηα ηελ θαηάηαμε ζε
πεξηφδνπο ηεο ελ΄ιφγσ ινγνηερλίαο, ηηο ζρέζεηο ηεο
κε ηελ
ινγνηερληθή παξάδνζε πξηλ απφ ηελ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ, ηηο ζρέζεηο
κε ηηο αλάινγεο ινγνηερλίεο ζε επηθνηλσλία θαη επαθή, ηελ αλάπηπμε
κφλν ζε έλα γέλνο, ηε ζηξάηεπζε θαη ην ραξαθηήξα ηεο ζηξάηεπζεο
ηεο ινγνηερλίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξίνδεο θιπ.
αλ απνηέιεζκα, πνηθίινπλ δηάθνξνη νξηζκνί φπσο: «Μεηνλνηηθή
Λνγνηερλία», «Ζ Λνγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ
Αιβαλία», «Ζ Λνγνηερλία ησλ Διιήλσλ (ή ηνπ Διιεληζκνχ) ηεο
Αιβαλίαο», «Ζ Βνξεηνεπεηξσηηθή Λνγνηερλία», «Φπιαθηζκέλε
Λνγνηερλία», «Ζ Μεηαπνιεκηθή Λνγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία» θιπ
Πξνηηκεηαίνο ζα ήηαλ ν φξνο «Λνγνηερλία ζηελ Δζληθή
Διιεληθή Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία». Σα επηρεηξήκαηα γηα ηελ
νξζφηεηα ηνπ φξνπ απηνχ είλαη: ινη απνδέρνληαη ην γεγνλφο φηη ε
Λνγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα απνηειεί ζπλέρεηα κηαο
θιεξνλνκηάο, ε νπνία πεγαίλεη πέξα ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ράξαμεο
ησλ ζπλφξσλ ηνπ λενζχζηαηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Πξηλ ηελ
ηζηνξηθή απηή ζηηγκή ε ινγνηερλία ζην ζεκεξηλφ ρψξν ηεο Δζληθήο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, απνηεινχζε ζπλέρεηα ηεο παλειιήληαο
ινγνηερλίαο. Μεηά ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ ε ινγνηερλία ζηελ Δζληθή
πιένλ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, αθνινχζεζε δηαθνξεηηθή
πνξεία ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε παλειιήληα ινγνηερλία. Σελ πνξεία
ηεο ππαγνξεχνπλ νη λέεο θνηλσληθν-πνιηηηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο
εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Απηφ δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη,
ηαπηφρξνλα, θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο ηεο
πεξηνρήο θαη ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, (παξά ηηο απαγνξεχζεηο) ζηε λέα
θνηλσληθν-πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο καο
απνθεχγνληαλ ν φξνο πνπ ζχκηδε ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλέρεηα ηεο θνηλφηεηαο ηεο
Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο κε ηελ Διιάδα.
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νδεγνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηηο ινγνηερληθέο
δηαδηθαζίεο ζηε Μεηνλφηεηα σο πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ.
Καηαιήγνληαο ζα ιέγακε φηη ν φξνο «Ζ Λνγνηερλία ζηελ Δζληθή
Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία» εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε
εθπξνζψπεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο σο ινγνηερληθφ θαηλφκελν πνπ
ζπκβαίλεη ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Γηεπθνιχλεη ηελ
αληίιεςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ινγνηερλία απνηειεί ζπλέρεηα ηεο
ινγνηερληθήο παξάδνζεο πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή ηεο ράξαμεο
ησλ ζπλφξσλ. Σαπηφρξνλα, επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαη ηελ
επηξξνή άιισλ εμσινγνηερληθψλ θαη ινγνηερληθψλ παξαγφλησλ. Οη
επηδξάζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχλ ηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο
Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, ηφζν απφ ηελ
παλειιήληα, φζν θαη ηελ αιβαληθή ινγνηερλία. Χζηφζν
επηζθξαγίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε πνξεία ηεο πξνθαζνξίδεηαη απφ ηελ
ειιεληθή ηεο παξάδνζε θαη σο ζπλέρεηα ηεο.
ζνλ αθνξά ηψξα ηηο άιιεο νλνκαζίεο:
Πξψην, ν φξνο «Μειονοηική λογοηεσνία», ρξεζηκνπνηήζεθε
δηάπιαηα ζηελ βηβιηνγξαθία ζηελ αιβαληθή θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα
ζηελ Αιβαλία κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Γελ κπνξεί φκσο λα
απνδψζεη ηελ έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν κηινχκε. Ο φξνο
«κεηνλνηηθή», έρεη γεληθή ζεκαζία θαη κπνξεί θάιιηζηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ινγνηερλία κεηνλνηηθψλ νκάδσλ γεληθά ζε κηα
ρψξα, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο πνπ ζηελ Αιβαλία κε ηνλ φξν
«κεηνλφηεηα» ππνλννχληαλ θαη ζπλερίδεηαη λα ππνλνείηαη, κφλν ε
Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Γεχηεξν, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «κεηνλφηεηα»,
εμππεξεηνχζε κηα πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ
ελλνηνινγηθή αιινίσζε ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Σφζν ην ρεηξφηεξν φηαλ ε ιέμε «Έιιελαο»,
είρε θνξηηζηεί κε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Υξεζηκνπνηνχληαλ σο χβξε
θαηά ησλ Διιήλσλ κέρξη θαη κε ηελ ζεκαζία «ερζξφο».
Οη ζπλέπεηεο ήηαλ βαξχηαηεο αλ έρνπκε ππφςε φηη θαη νη
Έιιελεο, κέιε ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, γηα λα
απαιιαρηνχλ απφ ηελ δπζκελή απηή ζέζε, απνθαινχζαλ ηνλ εαπηφλ
ηνπο «κεηνλνηηθνχο», αληί «Έιιελεο Μεηνλνηηθνχο» ή απιψο
«Έιιελεο». πλέβαηλε φπσο επί ηνπξθνθξαηίαο πνπ επηβιήζεθε ν
φξνο «γθηανχξεδεο» αληί Έιιελεο (νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί ζηελ πίζηε)
Γεχηεξν. Δπηζεκάλακε φηη ε ινγνηερληθή θιεξνλνκηά ή
παξάδνζε, ηεο θνηλφηεηαο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο έρεη βάζνο
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ρξφλνπ πνιχ πην πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή πνπ κεηέηξεςε έλα
κεγάιν ηκήκα Διιήλσλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ ζε εζληθή
κεηνλφηεηα εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν φξνο
«Μεηνλνηηθή ινγνηερλία» ή «Ζ λογοηεσνία ηηρ Δλληνικήρ
Μειονόηηηαρ» δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηζηνξηθή
πξαγκαηηθφηεηα ινγνηερληθήο θιεξνλνκηάο. Μπνξεί λα είλαη έγθπξνο
κφλν γηα ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν θαζηέξσζεο σο κεηνλφηεηα. Ή φηαλ
ζηελ θνηλφηεηα ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο αλαγλσξίδεηαη ην
δηθαίσκα θαη ην θχξνο ηνπ θιεξνλφκνπ θαη ζπλερηζηή ηεο
ινγνηερληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαρξνληθήο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο
πξηλ απφ ην 1913. Πξάγκα ην νπνίν, νχηε ζπλέβαηλε, νχηε ζπκβαίλεη,
νχηε βέβαηα ππνλνείηαη.
Σξίην. Ο φξνο «Ζ Λογοηεσνία ηων Δλλήνων (ή ηος Δλληνιζμού)
ηηρ Αλβανίαρ», ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο κεηά ην 1990. Σελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ φξνπ
ηελ αλαδεηνχκε ζηηο αληηδξάζεηο απφ ινγνηερληθνχο θαη κε θχθινπο
γηα ηε ρξήζε γεληθφηεξα ηνπ νλνκαζηηθνχ ζπλφινπ «Έιιελεο ηεο
Αιβαλίαο» σο ππνθαηάζηαην ηνπ φξνπ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Οη αληηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ν φξνο απηφο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειιεληθψλ παξνηθηψλ ζε
δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, φπσο ζηε Γεξκαλία, ηηο ΖΠΑ, ηνλ
Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θιπ. Οη Έιιελεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο ρψξεο
απηέο σο κεηαλάζηεο θαη απνηεινχλ κηα θνηλφηεηα ζπρλά ζθφξπηα θαη
φρη ιεηηνπξγηθή. αλ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
ίδηνο φξνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ
Αιβαλία, ε νπνία απνηειεί εδαθηθή ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο
σο απηφρζνλνο ειιεληθφο πιεζπζκφο.
Σέηαξην. Αξθεηά δηαδνκέλνο, εηδηθά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, είλαη ν
φξνο «Βοπειοηπειπώηικη Λογοηεσνία». Ο φξνο «Βφξεηνο Ήπεηξνο»
είλαη ζηελ νπζία γεσγξαθηθφο φξνο. Καζηεξψζεθε φηαλ ηα
γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ έθνςαλ, ζηηο αξρέο
ηνπ ΥΥ αηψλα, ζηα δχν ηελ εληαία κέρξη ηφηε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ.
Γελ ζεβάζηεθαλ σζηφζν ηηο εζλνινγηθέο γξακκέο θαη ζπκπεξηέιαβαλ


Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο έγηλε γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ
θνηλφηεηα ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία θαη εθείλα ηα κέιε ηεο πνπ
βξηζθφηαλε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Αιβαληθήο επηθξάηεηαο, εθηφο ησλ απζαηξέησο
αλαγλσξηζκέλσλ κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ, ηνπο νπνίνπο ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο
δελ κεηξνχζε ζην ζχλνιν ηεο εζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο.
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ζην βφξεην ηκήκα ζεκαληηθφ αξηζκφ πιεζπζκνχ ειιεληθήο
εζληθφηεηαο θαη θαηαγσγήο. ηε ζπλέρεηα ν γεσγξαθηθφο φξνο
απέθηεζε ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ λφεκα γηα λα δειψζεη ηνλ
αιπηξσηηζκφ ησλ Διιήλσλ γηα «ηα ειιεληθά εδάθε απνζπαζκέλα
απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ».
Με ην ίδην ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα
επξέσο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Μάιηζηα,
πξνζηέζεθε ζηελ πξψηε ζεκαζία κηα λέα ρξνηά. Πξφθεηηαη γηα ηελ
απφδνζε ηεο θαηαγσγήο ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο,
αληηθαζηζηψληαο ηνλ φξν «Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα». Πξφθεηηαη
επίζεο γηα ηελ απφδνζε ηεο ηδενινγηθήο επηζήκαλζεο ηνπ «παηξηψηε»
ή ηνπ «εζληθφθξνλα». Δμππεξεηεί ζ΄ απηφ φρη κφλν ε ηζηνξηθή ρξήζε
ηνπ φξνπ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη είλαη έλαο
κνλνιεθηηθφο, άξα εχρξεζηνο, φξνο.
Σελ ίδηα ελλνηνινγηθή πνξεία αθνινχζεζε θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ινγνηερλίαο σο «Βνξεηνεπεηξψηηθε
Λνγνηερλία».
Ννκίδνπκε φηη θαη ν φξνο «Βνξεηνεπεηξσηηθή ινγνηερλία» δελ
κπνξεί λα ηελ πξνζδηνξίζεη επηζηεκνληθά ηε ινγνηερλία ηνπ ρψξνπ.
Γελ μεθηλνχκε γη΄ απηφ απφ ην γεγνλφο φηη ζε δηάθνξνπο αιβαληθνχο
θχθινπο, επίζεκνπο θαη κε, ν φξνο «Βφξεηνο Ήπεηξνο» πξνυπνζέηεη
ηνπο ειιεληθνχο ηζρπξηζκνχο γηα ηελ έλσζε ηνπ Ννηίνπ ηκήκαηνο ηεο
Ζπείξνπ κε ην Βφξεην. Αιιά, πξψην, δηφηη ν φξνο δελ ραίξεη επίζεκε
λνκηθή αλαγλψξηζε γηα λα δειψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο ηεο
Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. πλεπψο, ζε επίζεκν
επίπεδν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ινγνηερλίαο ηεο θνηλφηεηαο απηήο. Σφζν ην πεξηζζφηεξν κπνξεί λα
δειψζεη ηελ ινγνηερληθή θιεξνλνκηά πξηλ απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ
ζπλφξσλ. Γεχηεξν, ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Βφξεηαο Ζπείξνπ, φζν
πην λφηηα λνεζνχλ απηά, ζα ζπκπεξηιεθζεί θαη έλα κέξνο αιβαληθνχ
πιεζπζκνχ.
Πέκπην. Έρνληαο ππφςε ηα κέρξη ηψξα επηρεηξήκαηα, λνκίδνπκε
φηη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε εχθνια γηαηί δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «Ζ Μεηαπολεμική Λογοηεσνία ηηρ Δλληνικήρ
Μειονόηηηαρ». Ο φξνο απηφο ινηπφλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα πξνζδηνξίζεη ηελ ινγνηερλία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ,
εθείλεο κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Γεγνλφο είλαη φκσο φηη
ζπλαληάηαη ηφζν ζπρλά, φζν θαη ν φξνο «Μεηνλνηηθή Λνγνηερλία»,
γηα ηελ απφδνζε φιεο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
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Απηφ νθείιεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ είρε θαηαβάιιεη ην
θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο λα επηλνήζεη φηη ε πξαγκαηηθή ινγνηερλία
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα άξρηζε κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ
θνκκνπληζκνχ ζηελ Αιβαλία.
Έθην. Ο φξνο «Φςλακιζμένη Λογοηεσνία» ν νπνίνο ζπλαληάηαη
σο ηίηινο ζε κεξηθέο πνηεηηθέο αλζνινγίεο πνηεηψλ απφ ηελ Δζληθή
Διιεληθή Μεηνλφηεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ραξαθηεξίζεη
ηελ απαγνξεπκέλε, ή ινγνθξηλφκελε ινγνηερλία, ή εθείλε πνπ
γξάθηεθε ζηα θειηά θαη ζηηο εμνξίεο θαηά ηελ θνκκνπληζηηθή
δηθηαηνξία.
ηελ Διιάδα ν φξνο «Φπιαθηζκέλε ινγνηερλία» ρξεζηκνπνηείηαη
ζπρλά θαη γηα ηελ απφδνζε φιεο ηεο ινγνηερλίαο ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο, ε νπνία ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, κέρξη ην 1990
αλαπηχρζεθε εμνινθιήξνπ απνκνλσκέλε απφ ηελ ππφινηπε
παλειιήληα ινγνηερλία. (Μφλν κε ην ζθεπηηθφ απηφ ν φξνο
«Φπιαθηζκέλε ινγνηερλία» κπνξεί λα ζεσξεζεί ζσζηφο )

Η.4. Καηάηαμε ζε πεξηόδνπο
Δίλαη γλσζηφ φηη ε θαηάηαμε ζε πεξηφδνπο, έζησ θαη κηαο
ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο ινγνηερλίαο, απνηειεί ιεπηφ θαη πεξίπινθν
δεηήκαηα ζηε ζεσξία θαη ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο. Βαζηθφ πξφβιεκα
παξακέλνπλ νη αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάηαμε ζε πεξηφδνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο
ινγνηερλίαο. ην πιαίζην απηφ θαξαδνθεί κνλίκσο ν θίλδπλνο πνπ
απνξξέεη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο απφ
ζέζεηο ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο. Ο Γ. Βεινχδεο1 αλαθέξεηαη ζρεηηθά
ζηνλ πην ρηππεηφ εθπξφζσπν ηεο άπνςεο απηήο, ηνλ George Gottfried
Gervinus. ηνλ πξφινγν ηνπ πεληάηνκνπ έξγνπ ηνπ «Ζ ηζηνξία ηεο
Λνγνηερλίαο ηνπ ΥΗΥ αηψλα», ν Gervinus δηαθήξπζζε φηη «Γελ έρσ
θακηά ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή θξηηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ».
Σνπο ίδηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο
ινγνηερλίαο θαη ηηο πεξηφδνπο ηεο κέζα απφ αηζζεηηθνχο θαλφλεο,
παξνπζηάδνπλ θαη νη ζέζεηο ησλ ζεηηθηζηψλ. ηελ απέλαληη φρζε
ζηέθνπλ νη θνξκαιηζηέο θαη ζηξνπθηνπξαιηζηέο. Οη αξρέο γηα ηελ
1

Γηψξγνο Βεινχδεο, Γξακκαηνινγία – ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, Αζήλα 1994,
ζει. 362.
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εμάληιεζε ηεο κειέηεο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηελ εζσηεξηθή ηνπο
δνκή θαη ηε ζεψξεζε ηεο εμέιημεο ηεο ινγνηερλίαο βάζε απηήο, επί ην
πιείζηνλ ζπκίδεη ηελ εμέιημε ζηελ ζεσξία ησλ εηδψλ ηνπ Γαξβίλνπ1,
επηζεκαίλεη ν Renè Wellek. Ο ίδηνο ππνγξακκίδεη επί απηνχ φηη ηα
θξηηήξηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ πεξηφδσλ «κπνξεί
λα νξηζηνχλ….μεθηλψληαο απφ θαζαξά ινγνηερληθέο αξρέο»2
Πεξηζζφηεξν απνδερηή λνκίδνπκε φηη είλαη ε αξρή ηνπ
Mukarovsky, ν νπνίνο νξίδεη ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο
ινγνηερλίαο σο δηπιφ ζπλδπαζκφ: σο «εμέιημε» ησλ εζσηεξηθψλ
δνκψλ ηεο θαη σο «γέλεζε», ζηελ αλαθνξά ηεο κε ηελ «εμσηεξηθή
ηεο» θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα3.
«ε εζληθή θιίκαθα, ε κεηαθνξά ησλ αξρψλ ηεο πνιηηηθήο
ηζηνξίαο θαη ζηε ινγνηερλία, απνηειεί κεγάιν πεηξαζκφ, απφ ηνλ
νπνίν θαίλεηαη δελ απαιιάζζνληαη ε πιεηνςεθία ησλ Άγγισλ θαη
Γάιισλ ηζηνξηθψλ ηεο ινγνηερλίαο», αλαθέξεη ν Yves Chevrel4. Ο
Chevrel, αλαθέξεη επίζεο, φηη ζηε Γεξκαλία σο πξνζαλαηνιηζκφ γηα
ηελ θαζηέξσζε κηαο πνιηηηζηηθήο ή ινγνηερληθήο πεξηφδνπ, πξνηηκνχλ
έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, φπσο κπνξεί λα είλαη ν ζάλαηνο ηνπ Γθαίηε.
Δλψ ζηελ Διιάδα, Ηζπαλία θαη Κάησ Υψξεο, πξνζζέηεη, πξνηηκνχλ
παξάιιεια θαη ηνλ φξν «γεληά».
Ζ κέρξη ηψξα φκσο αλαθνξά ζην αληηθείκελφ καο, απνδεηθλχεη φηη
ν θάζε εξεπλεηήο πνπ επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη ηζηνξηνγξαθηθά θαη
θνηλσληνινγηθά ηε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ
Αιβαλία, αληηκεησπίδεη, ζπλ απηψλ θαη επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα.
Πξψην, ππάξρεη γεληθψο έλα επηζηεκνληθφ θελφ πνπ μεπεξλάεη ηα
φξηα ηεο αδηαθνξίαο, κε απνηέιεζκα ε ινγνηερλία ηνπ ρψξνπ,
αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ ηαπηφηεηά ηεο, λα κε
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Γεχηεξν, είλαη ε επηινγή ησλ αξρψλ πνπ ζα
ζηεξηρηνχκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ινγνηερλίαο θαη ε ζθνπηά πνπ ζα επηιέμνπκε γηα ηελ εξκελεία ηνπο.
Λφγνπ ράξε, πφηε ζα ηνπνζεηήζνπκε ηελ αθεηεξία απηήο ηεο
ινγνηερλίαο θαη ζε πνηα θξηηήξηα ζα ζηεξηρηνχκε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο;
1

Renè Wellek, Concepts of Criticism, New Haven, London, 1963, ζει. 121.
Renè Wellek, Theory of literature, Αζήλα, 1980,ζει. 67.
3
Γηψξγνο Βεινχδεο, Γξακκαηνινγία – ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, Αζήλα, 1994,
ζει. 365.
4
Yves Chevrel, Letërsia e krahasuar, Tiranë, 2002, ζει. 48.
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Μεηαμχ ησλ πνηθίισλ απφςεσλ ησλ ειιεληθήο θαηαγσγήο
παξαγφλησλ επηθξαηεί ηψξα ε άπνςε φηη ε αθεηεξία ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα είλαη θνηλή κε ηελ λέα ειιεληθή
ινγνηερλία. Σελ ίδηα φκσο, ζηηγκή απφ αιβαληθήο πιεπξάο έρεη
ζθιεξπλζεί ε άπνςε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ζέιεη ηελ
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα λα θαιιηεξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη σο
κεηνλνηηθή θνηλφηεηα κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. (Πξφθεηηαη
εδψ γηα ηελ ηδηφκνξθε κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε πνπ
θαιιηέξγεζε ην θαζεζηψο). πλεπψο, ηζρπξίδνληαη θαη ε ινγνηερλία
ηεο άξρηζε λα αλζεί αθξηβψο ηφηε.
Σξίην, νη πνηθίιεο απφςεηο δηακνξθψλνληαη ή δηαθνξνπνηνχληαη
εμαξηψκελεο απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηα πνιηηηθά ή εζληθά
ζπκθέξνληα πνπ εθπξνζσπνχλ θαη φρη απφ αληηθεηκεληθά ινγνηερληθά
θαη αηζζεηηθά θξηηήξηα.
ην πιαίζην απηφ, γηα ηελ θαηάηαμε ζε πεξηφδνπο ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ζα πξνηηκνχζακε ηε κεηαθνξά
ησλ πνιηηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο
ηνπ Mukarovsky
Ζ πξνηίκεζε καο ζηεξίδεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ζηξάηεπζεο ησλ
γξακκάησλ θαη ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ άκεζε ζρέζε
ηνπο κε ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο θαη ηζηνξηθέο εμειίμεηο.
Σαπηνρξφλσο ε ηζηνξηνγξαθία ηεο ειιεληθήο θαη αιβαληθήο
ινγνηερλίαο, κε ηηο νπνίεο ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
έρεη έκκεζεο θαη άκεζεο ζρέζεηο, αθνινχζεζαλ γεληθψο ηηο ίδηεο
αξρέο.
Υξεζηκνπνηήζακε επίζεο θαη ηνλ φξν «γεληά» γηα εθείλεο ηηο
πεξηφδνπο νπφηε ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ινγνηερλίαο
ζθξαγίδνληαλ απφ ινγνηέρλεο κηαο ειηθίαο ή γεληάο.
Δθείλν, φκσο πνπ έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία γηα ηελ
ηζηνξηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
ζηελ Αιβαλία, είλαη ε δπζθνιία εμεχξεζεο άπνςεο θνηλήο απνδνρήο,
ηφζν γηα ηηο πεξηφδνπο, φζν, φπσο είδακε, θαη γηα ηελ νλνκαζία ηεο.
Μπνξνχκε σζηφζν λα θαηαηάμνπκε ηηο απφςεηο απηέο ζε δπν βαζηθέο
νκάδεο , πνπ είλαη φκσο δηακεηξηθά αληίζεηεο.
Ζ πξψηε άπνςε, δηακνξθψζεθε ηελ πεξίνδν ηεο θνκκνπληζηηθήο
δηθηαηνξίαο θαη ήηαλ ιίγν πνιχ ππαγνξεπκέλε. Γηα γλσζηνχο
πνιηηηθνχο ιφγνπο «ζπκπεξαίλνληαλ», ζρεδφλ απ΄φινπο φζνπο
έθεξαλ άπνςε πάλσ ζην ζέκα, φηη ε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζην Β΄ Παγθφζκην
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Πφιεκν. Ολνκάδνληαλ «Μεηνλνηηθή Λνγνηερλία» θαη ζεσξνχληαλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ
ξεαιηζκνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
«Ζ ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία είλαη λέα,
-γξάθεη ην 1953 ν πχξνο Κνπθφο. Ή, «νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
γέλλεζή ηεο δεκηνπξγήζεθαλ ηφηε πνπ ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο
Αιβαλίαο θαινχζε φιν ην ιαφ ρσξίο ζξεζθεπηηθέο, ηνπηθέο θαη
ηδενινγηθέο δηαθξίζεηο, λα ελψλνληαλ ζην Δζληθναπειεπζεξσηηθφ
Μέησπν γηα λα πνιεκήζεη θαηά ησλ μέλσλ θαζηζηψλ θαηαρηεηψλ θαη
ησλ εξγαιείσλ ηνπο ζηε ρψξα καο»1
Ο πχξν Σζνκφξα, πξψηνο θαη απφ ηνπο ιίγνπο ζηα αιβαληθά
γξάκκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο ινγνηερλίαο ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, γξάθεη ζην πεξηνδηθφ “Nëntori”: «…ζην
παξειζφλ δελ είρε δψζεη ζεκεία δσήο κηα κεηνλνηηθή
ινγνηερλία….απηή γελλήζεθε αθξηβψο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Αιβαλίαο»2.
Σφηε (ζηα ρξφληα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζεκ. Π.Μπ) ρσξίο
λα αξλεζνχκε ηελ χπαξμε θάπνηαο παξάδνζεο, έβαιε ηηο ξίδεο ηεο θαη ε
πξαγκαηηθή κεηνλνηηθή ινγνηερλία»3,- αλαθέξεη ν Μελέιανο Γαιηάλεο,
έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο κεηνλφηεηαο ζηνλ Πφιεκν κέρξη
ζήκεξα.
«Ζ αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ
Αιβαλία άξρηζε κεηά ηνλ ζξίακβν ηνπ Δζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα
θαη ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο ιατθήο εμνπζίαο»4,-γξάθεη απφ ην 1955 θαη
ε άιιε πξνζσπηθφηεηα ζηνλ Πφιεκν, αιιά θαη ζηα γξάκκαηα ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, πχξνο Σδηαο. Δπαλέξρεηαη ζηελ ίδηα άπνςε
πνιιά ρξφληα αξγφηεξα, (1990) φηαλ αλαθέξεη: «Ζ ινγνηερλία ζηελ
ειιεληθή γιψζζα, κε θακηά κηθξνεμαίξεζε, άξρηζε λα γξάθεηαη κεηά ηελ
απειεπζέξσζε…Δίλαη έλα βιαζηάξη πνπ βξήθε έδαθνο θαηάιιειν θαη
θιίκα επλντθφ κνλάρα ζηα ρξφληα ηεο ιατθήο εμνπζίαο» 5
Υσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή επηδίσμε θαη κε αζήκαληε
επηξξνή ζην θνηλφ θαη ηελ λεφηεξε ινγνηερληθή παξάδνζε,
ραξαθηεξίδεη ηελ ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα πξηλ απφ ην
1

. Κνπθφο, εθεκ. “Zeri popullit”, 29 Ηνπιίνπ, 1953, ζει.3.
Spiro Çomora, πεξηνδηθφ “Nëntori”, 1954 αξ. 3, ζει. 99.
3
M. Γαιηάλεο, εθεκ. «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα», Μάηνο 1989, ζει..3.
4
. Σδηαο, πεξηνδηθφ “Nëntori”, αξ 6, 1955, ζει.119.
5
. Σδηαο εθεκ. «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα», Απξίιεο1990, ζει..3.
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Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ν ηαχξνο Νηάγηνο, ν νπνίνο επηζεκαίλεη
φηη «Ο Δζληθναπειεπζεξσηηθφο Αγψλαο δελ έθεξε (ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα, ζεκ. Π.Μπ) κφλν ηε ιεπηεξηά, κα θαη ηελ απνδέζκεπζε
ησλ δεκηνπξγηθψλ ηεο δπλάκεσλ…. θαη πξνζζέηεη «…..ζ΄ απηά ηα
δεκηνπξγήκαηα (ηνπ Πνιέκνπ, ζεκ.Π Μπ) ζεκαηνδνηείηαη ε γέλλεζε
κηα λέαο δεκηνπξγίαο, εθείλεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ»1
Ζ δεχηεξε άπνςε αλήθεη θπξίσο ζηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ
κεηαπνιίηεπζε, ην 1990. πλαληάηαη επίζεο, δηαρξνληθά ζηελ
Διιάδα. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ρσξίδεηαη ζε δπν κεγάιεο πεξηφδνπο κε δηαρσξηζηηθή
γξακκή ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.
Οη απαξρέο ηεο ινγνηερλίαο, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο
παξνχζαο άπνςεο, πεγαίλνπλ ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ. Αλαδεηνχλ
ηηο ξίδεο ηεο ζηε ιανγξαθία θαη ηνλ παξαδνζηαθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη.
Τπνγξακκίδνπλ ηελ ηδέα φηη δελ απνηέιεζε θάπνηε ηδηαίηεξε
ινγνηερληθή ζρνιή, αιιά «ελ΄γέλεη αθνινπζεί ηελ ειιεληθή
ινγνηερλία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο»2.
Πάληα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή
πεξίνδν, ε νπνία δηαξθεί κέρξη ην 1990, φηαλ ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα
απνθαζηζηά εθ΄λένπ ηελ θπζηνινγηθή επηθνηλσλία κε ην έζλνο θνξκφ,
ε ινγνηερλία ηεο, φζνλ αθνξά ηηο ινγνηερληθέο αμίεο, πζηεξεί θαηά
πνιχ ηεο Διιαδηθήο. Σαπηφρξνλα, αλαθέξνπλ, επεξεάζζεθε θαηά
πνιχ απφ ηελ αιβαληθή ινγνηερλία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Αθνινχζεζε
ην ίδην αηζζεηηθφ πιαίζην κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, απηφ ηνπ
ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. «πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή, αλαθέξεη ν γλσζηφο πεδνγξάθνο Σ. Κψηζηαο,- κπνξνχκε λα
κηιήζνπκε γηα αιβαληθή ινγνηερλία ζηελ ειιεληθή γιψζζα»3
Ξεθηλώληαο απ΄ όζα αλαθέξακε, κπνξνύκε λα πνύκε: Μόλν αλ
ζηεξηρηνύκε ζε απζηεξά ηζηνξηθν-πνιηηηθά, άξα εμσινγνηερληθά,
θξηηήξηα, ζα δερηνύκε όηη, ε Λνγνηερλία ζηελ Διιεληθή
1

. Νηάγηνο, εθεκ. Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα», Φιεβάξεο 1989, ζει.6.
Κ. Νάηζηνο, χλνπηηθή πεξηγξαθή θαη κηα πξψηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο
Βνξεηνεπεηξψηηθεο Λνγνηερλίαο εθεκ. «Σα λέα ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ»,
02.06.2000, ζει. 6-8 θαη Φ. Κπξηαδάηε, Μηα ζχληνκε καηηά ζηε
Βνξεηνεπεηξψηηθε ινγνηερλία, πεξηνδηθφ, «Νέα εζηία», Αζήλα, 25.12.1994,
ζει.125-132.
3
Σ. Κφηζηαο, πδήηεζε ζην ζπκπφζην ηεο Έλσζεο πγγξαθέσλ ηεο Διιάδαο,
14.12. 2000
2
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Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ράξαμεο
ησλ ζπλόξσλ θαη ηεο κεηαηξνπήο ζε κεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ
ειιεληθήο εζληθόηεηαο ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Ζπείξνπ πνπ
ζπκπεξηιήθζεθε ζην λενζύζηαην αιβαληθό θξάηνο.
Θα θάλακε, όκσο, ιάζνο ζε πεξίπησζε πνπ εξεπλνύζακε ηα
ινγνηερληθά θαη πνιηηηζηηθά θαηλόκελα ζηεξηδόκελνη ζε κηα
ηζηνξηθή ζηηγκή. Σόζν ην ρεηξόηεξν όηαλ δελ απνηειεί
απνθνξύθσκα θπζηνινγηθώλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ, αιιά είλαη
πξντόλ πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ.
Χζηόζν, είλαη γλσζηή ε αξρή εμέιημεο ηεο ινγνηερλίαο, πνπ
ιέεη όηη ηα ινγνηερληθά επηηεύγκαηα θάζε ζηηγκήο ηνπ παξόληνο
είλαη πξντόλ ησλ θαηά παξάδνζε ινγνηερληθώλ επηηεπγκάησλ ζηα
νπνία πξνζζέηνληαη σο ζπλέρεηα νη ζύγρξνλεο αμίεο.
Ζ ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα αλάπηπμεο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα, ηόζν ζηελ πεξίνδν 1912-1939, όζν
θαη ζηε πεξίνδν 1940-1990, απνηειεί επηβεβαίσζε ηεο ελ΄ ιόγσ
αξρήο. Σα επηηεύγκαηά ηεο καξηπξνύλ όηη ε εμέιημή ηεο δελ
μεθίλεζε από ην κεδέλ. Παξά ηηο γλσζηέο απαγνξεύζεηο βξήθε ηνλ
ηξόπν λα ζηεξηρηεί ζηε καθξόρξνλε ινγνηερληθή παξάδνζε ηνπ
ρώξνπ.
Δπίζεο, δεδνκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ρώξνπ
είλαη ε κόληκε δέζκεπζή ηεο λα ππεξεηήζεη ηελ ελίζρπζε θαη
πξνώζεζε ηεο εζληθνπνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ηεο
ειιεληθήο θνηλόηεηαο. Θα κεηαηξέπνληαλ ζε καηαηνδνμία ε θάζε
πξνζδνθία γηα ηελ εμππεξέηεζε ελόο ηέηνηνπ πςεινύ ζηόρνπ αλ ε
ινγνηερλία απηή δε ζα απνηεινύζε ζπλέρεηα ηεο ινγνηερληθήο
θιεξνλνκηάο. Αλαθεξόκαζηε ζε εθείλν ην πνιηηηζηηθό ππόζηξσκα
ή δηαρξνληθό ζύζηεκα αμηώλ πνπ επηθαιείηαη έλα εζληθώο
ζπκπαγέο ζύλνιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπιινγηθήο ηνπ
ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηζηνξηθή πξνζδνθία ηνπ κέιινληνο.
Καηά ζπλέπεηα ε ζθνπηά ηεο έξεπλαο ιακβάλεη ππόςε όηη: Ζ
ζεκεξηλή Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα είλαη θιεξνλόκνο ηνπ
δηαρξνληθνύ πνιηηηζκνύ ηεο Ζπείξνπ. Καη΄ επέθηαζε, ε
ινγνηερλία ηεο απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο
θαη θιεξνλνκηάο ηνπ ρώξνπ. Ζ αθεηεξία ηεο όζνλ αθνξά ηνλ
ρξόλν, πεγαίλεη πνιύ βαζηά θαη δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ
ράξαμε ησλ ζπλόξσλ ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα.
Δλλνείηαη όηη, ε ινγνηερληθή παξάδνζε γηα ηελ νπνία κηινύκε,
απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο θαη θπζηνινγηθή ζπλέρεηα ηεο
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παλειιήληαο ινγνηερληθήο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο, ησλ
βησκάησλ θαη εζληθώλ πξνζδνθηώλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Οη λέεο
ηζηνξηθέο ζπλζήθεο γηα ην ηκήκα ηνπ ειιεληζκνύ ζην λενζύζηαην
αιβαληθό θξάηνο ζπληέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ινγνηερλίαο, ε
νπνία απνηειεί ζπλέρεηα ηεο παλειιήληαο ινγνηερληθήο
παξάδνζεο, αιιά σο απόθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο ζύγρξνλεο
εμειίμεηο. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί, από ηελ κηα σο
ζπλέρεηα ηεο γεληθήο παλειιήληαο παξάδνζεο θαη από ηελ άιιε,
σο απόθιηζε απ΄ απηή. Σαπηόρξνλα, σο ηδηαίηεξε αμία ζηελ
παλειιήληα ινγνηερλία, αιιά θαη ηελ αιβαληθή.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη έρνληαο σο ζεκείν
αλαθνξάο ηελ επηθνηλσλία κε ηηο αληίζηνηρεο ινγνηερλίεο, σο
αλαπόζπαζην κέξνο ή ζε επαθή (ειιεληθή ή αιβαληθή), ηε
ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Δζληθή Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία ζα
κπνξνύζακε λα ηελ θαηαηάμνπκε ζηηο αθόινπζεο πεξηόδνπο.
ε μια ππώηη πεπίοδο. πκπεξηιακβάλεη ηελ θάζε ηεο άκεζεο
επηθνηλσλίαο ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ ινγνηερληθή παξαδνζηαθή
πξνθνξηθή δεκνηηθή δεκηνπξγία.
Ζ δεύηεπη πεπίοδορ. Αληηζηνηρεί, πάληα ζην πιαίζην ηεο
παλειιήληαο ινγνηερληθήο παξάδνζεο, ζηελ καθξά ρξνληθή πεξίνδν
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κέρξη ηελ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ ηεο
Διιάδαο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λενζχζηαηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο.
Μια επόμενη πεπίοδο είλαη εθείλε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ αιβαληθνχ
θξάηνπο κέρξη ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο
πεξηφδνπ απηήο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο ππφ θαζεζηψο
κεηνλφηεηαο εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. πσο φια ηα πεδία,
ζεκαδεχηεθε απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο επίπνλεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
απνδνρή ηνπ λένπ θαζεζηψηνο πνπ απαηηνχζε ηελ έληαμε ζην αιβαληθφ
θξάηνο. Ζ ινγνηερλία σζηφζν ζπλερίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ
ππφινηπε παλειιήληα ινγνηερλία. Μάιηζηα, εμειίζζεηαη πεξηζζφηεξν
εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Χζηφζν ε
επηθνηλσλία κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, ηφζν
πνπ δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε.
Ζ πεπίοδορ πος ακολοςθεί είλαη εθείλε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ
ξεαιηζκνχ. πσο είλαη ινγηθφ, ε επηθνηλσλία κε ηελ ινγνηερλία ηνπ
εζληθνχ θνξκνχ είλαη αλχπαξθηε, κε εμαίξεζε ζπάλησλ πεξηπηψζεσλ ή
ηεο έκκεζεο επηθνηλσλίαο κέζσ κεηαθξάζεσλ απφ ηξίηεο γιψζζεο. Ζ
επηξξνέο απφ ηελ αιβαληθή ινγνηερλία είλαη πνηθίιεο θαη ζε φια ηα
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επίπεδα. Δίλαη πεξηζζφηεξν επηδξάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο κεζφδνπ.
Γηέπεηαη κέρξη ηα άθξα απφ ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία, σο
ζηξαηεπκέλε ζηελ ππεξεζία ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. Δμειίζζεηαη
θπξίσο σο πνίεζε. Απφ κηα ινγνηερλία γξακκέλε κφλν ζηελ ειιεληθή
γιψζζα ζηηο αξρέο, ζηε δεθαεηία ηνπ „80 κεηαηξέπεηαη ζε δίγισζζε κε
ηζρπξφηεξν ην αιβαληθφ ζηνηρείν. Παξάιιεια κ΄απηή αλαπηχζζεηαη θαη
ε απαγνξεπκέλε απφ ην θαζεζηψο ινγνηερλία ή ε«θπιαθηζκέλε
ινγνηερλία»
Πεπίοδορ ζε εξέλιξη κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πεξίνδνο πνπ
δηαλχνπκε κεηά ην 1990. Ζ δηθαηνινγεκέλε νξκεηηθφηεηα απφθηεζεο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ θαη ηελ παλειιήληα ινγνηερλία,
ζπλνδεχεηαη κε ηελ «άξλεζε» ησλ επαθψλ θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ
αιβαληθή ινγνηερλία.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ
ΠΡΧΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ, Ζ ΑΜΔΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ
ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
ΗΗ.1. Ζ Ήπεηξνο, ρώξνο ηνπ απζεληηθνύ αξραίνπ
ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ
Αλαθεξφκαζηε ινηπφλ, ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ
κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε θαη μεθάζαξε δηαρσξηζηηθή
γξακκή αλάκεζα ζηε ιανγξαθία θαη ηελ έληερλε ινγνηερλία. Οχηε
αλάκεζα ζηε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκαηα γεληθφηεξα Πξφθεηηαη γηα
κηα βξεθηθή πεξίνδν ηελ νπνία αζθαιψο, πέξαζε θάζε ινγνηερλία,
φληαο ή φρη εζληθή, φληαο ή φρη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ.
Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο, λα πξνζδηνξίζνπκε ηε θχζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο πνπ θαιιηεξγήζεθε ζην ζεκεξηλφ ρψξν
ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη, νη
Έιιελεο θάηνηθνί ηνπ αλακθίβνια, απνηεινχλ ηνλ θιεξνλφκν ηνπ
αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ γηα ηνλ νπνίν είλαη ππεξήθαλε φρη
κφλν ε Διιάδα, αιιά φιε ε αλζξσπφηεηα..
Παπάπηημα:
Ζ πνιηηηζηηθή ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ μεθηλάεη απφ ηελ κέζε
παιαηνιηζηθή επνρή, γχξσ ην 4000 π.Υ, ηφηε ινηπφλ πνπ
εκθαλίδνληαη ηα ιίζηλα εξγαιεία ηνπ Κνθθηλφπεινπ.
Παξακέλνληαο ζηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο, ν φξνο πνιηηηζκφο
ζπλδέεηαη κε ηελ πφιη, διδ ηελ θνηλφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ
επηδίσμε θάπνηνπ αγαζνχ. Σέηνηνπ είδνπο θνηλφηεηεο απαληνχλ
ζηελ Ήπεηξν θαηά ηελ πξσηνειιαδηθή πεξίνδν (2800- 2100 π.Υ),
νπφηε εκθαλίδνληαη λεθξνηαθεία ηχκβσλ, ελψ ζηε κεζνειιαδηθή
πεξίνδν (2100-1600 π.Υ) δηακνξθψλνληαη νη ζεζκνί ησλ Διιήλσλ,
νη δηάιεθηνη θαη ηα έζηκά ηνπο.
Οπσζδήπνηε, ε εκηλνκαδηθή δσή ησλ επεηξσηηθψλ θχισλ δελ
επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηνπο ξπζκνχο ηεο
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ππφινηπεο Διιάδαο. Γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν ε πνιηηηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηηο απνηθίεο ησλ Μπθελαίσλ, ησλ
Ζιείσλ θαη ησλ Κνξηλζίσλ.
Ζ πεξίνδνο ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Ζπείξνπ ζπκπίπηεη
αζθαιψο κε ηελ αθκή ηνπ βαζηιείνπ ησλ Μνινζζψλ. Σελ επνρή
εθείλε αξθεηνί απφ ηνπο παιηφηεξνπο νρπξσκέλνπο νηθηζκνχο
εμειίζζνληαη ζε πφιεηο θαηά ην πξφηππν κάιηζηα ησλ πφιεσλ ηεο
ππφινηπεο Διιάδαο. Ο ίδηνο ν Πχξξνο ηδξχεη δπν λέεο πφιεηο ηε
Βεξελίθε θαη ηελ Αληηγφλεηα. Ζ ηειεπηαία εμειίρζεθε κάιηζηα ζε
δεχηεξε ζεκαληηθή πφιε ζηελ πεξηνρή ηεο Υανλίαο.
Ζ επέθηαζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ ζπλδέεηαη κε
ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Μάιηζηα ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη κεξηθέο
απφ ηηο πνιιέο θπιέο πνπ εηζέβαιαλ ζηελ Ήπεηξν δηαηήξεζαλ ηνπο
ζεζκνχο ησλ ππαξρφλησλ ηεξψλ εδψ. Μηα ηέηνηα εμέιημε είλαη
βέβαην φηη ζπλέβαιε ζηελ δηαηήξεζε κεξηθψλ βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο Ζπείξνπ.
Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πφιεο πνπ αλαπηχρζεθε ιφγσ
ηνπ φηη ππήξμε ιαηξεπηηθφ θέληξν είλαη ε Γσδψλε, ε έδξα ηνπ
αξραηφηεξνπ ειιεληθνχ καληείνπ απφ ηελ κεζνειιαδηθή πεξίνδν.
Δίλαη ε ηεξή πφιε ηνπ Γηφο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Απνιιφδσξν,
νλνκάζηεθε Γσδσλαίνο, επεηδή έδηλε ζηνπο αλζξψπνπο ηα αγαζά
θαη Πειαζγηθφο επεηδή βξηζθφηαλ θνληά ζηε γε.
Σο μανηείο ηηρ Γωδώνηρ, η παπάδοζη για ηην ίδπςζη
χκθσλα κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε, ζηνλ Γσδσλαίν Γία,
πξνζηάηε ηνπ καληείνπ πξνζεχρνληαλ ν νκεξηθφο Αρηιιέαο. ην
ίδην καληείν ππνηίζεηαη φηη θαηέθεπγαλ δχν αθφκα ήξσεο απφ ηνλ
ίδην κπζηθφ θχθιν, ν Οδπζζέαο θαη ν Αηλείαο. χκθσλα κε ηνλ
κχζν ησλ Αξγνλαπηψλ ε ζεά Αζελά ελζσκάησζε ζηελ Αξγψ έλα
θνκκάηη μχινπ απφ ηελ νκηινχζα, πξνθεηηθή δξπ ηεο Γσδψλεο, ηα
θχιια ηεο νπνίαο έδηλαλ ην ρξεζκφ ηνπ παηέξα ησλ ζεψλ.
Ο Ίλαρνο, ν πξψηνο βαζηιηάο ηνπ Άξγνπο, έζηειλε αξθεηέο
πξεζβείεο γηα λα κάζεη γηαηί ε ζπγαηέξα ηνπ ε Ηψ, βαζαλίδεηαη απφ
εθηαιηηθά φλεηξα. Ζ ίδηα ε Ηψ έθηαζε πεξηπιαλψκελε ζηε Γσδψλε,
φπνπ ε πξνθεηηθή δξπο ηελ απνθαιεί «ζχδπγν ηνπ Γηφο»
Ζ Ηψ ινηπφλ, κεηά ηελ απάληεζε ηνπ καληείνπ επέζηξεςε ζηελ
Αίγππην, φπνπ γέλλεζε ηνλ γην ηνπ Γία ηνλ Έπαθν. Ο Έπαθνο
ίδξπζε ηε Μέκθηδα θαη απέθηεζε κηα θφξε ηε Ληβχε, ε νπνία
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ζπλεπξέζεθε κε ηνλ Πνζεηδψλα θαη γέλλεζε ηελ Αίγππην θαη ηνλ
Γαλαφ.
Καηά πφζν φια απηά αθνινπζνχλ κηα ινγηθή είλαη δχζθνιν λα
ην πεη θαλείο παξά ην γεγνλφο φηη ε ινγηθή ηνπ κχζνπ είλαη
δηαθνξεηηθή απφ ηε ινγηθή ηεο επηζηήκεο. Αμίδεη φκσο λα
επηζεκάλνπκε φηη αξθεηά πξφζσπα ζπλαληηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο
κχζνπο, νη νπνίνη επηπιένλ, ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε βάζε
θάπνην ζηνηρείν ή κνηίβν. Έηζη κπνξνχκε λα ελλνήζνπκε ηη ζήκαηλε
γηα ηνλ Έιιελα ηνπ 3νπ αη.π.Υ ε είδεζε φηη νη ηέξεηεο ηνπ Άκκσλα
αλαγλψξηζαλ ζην πξφζσπν ηνπ Αιέμαλδξνπ ηνλ γην ηνπ Θενχ.
Οπσζδήπνηε ν πην ελδηαθέξνλ επηζθέπηεο ηνπ καληείνπ ήηαλ ν
Ζξφδνηνο, θπξίσο επεηδή καο αθεγείηαη ην κχζν ηεο ίδξπζήο ηνπ.
πσο ηνλ πιεξνθνξνχλ νη ηέξεηεο ηνπ καληείνπ, θάπνηε έθπγαλ απφ
ηηο Αηγππηηαθέο Θήβεο δχν κέιαηλαη πειεηάδεο (καχξεο πεξηζηέξεο)
Ζ κηα πήγε ζηε Ληβχε θαη ίδξπζε ην καληείν ηνπ Άκκσλνο Γηνο θαη
ε άιιε έθηαζε ζηελ Διιάδα. Κάζηζε ζην θιαδί κηαο βαιαληδηάο ζηε
Γσδψλε θαη είπε κε αλζξψπηλε ιαιηά φηη ζα πξέπεη λα ηδξπζεί ζε
εθείλν ην ζεκείν ηεξφ ηνπ Γηφο.
Ο Ζξφδνηνο θέξλεη κηα ξεαιηζηηθφηεξε εθδνρή. ηεξηδφκελνο
ζε αηγππηηαθή παξάδνζε αλαθέξεη φηη Φνίληθεο είραλ απαγάγεη δπν
ηέξεηεο απφ ηηο Θήβεο θαη πνχιεζαλ ηελ κία ζηε Ληβχε θαη ηελ άιιε
ζηελ Διιάδα.
Γχν αηψλεο πεξίπνπ κεηά ηνλ Ζξφδνην, νη κχζνη ζρεηηθά κε ην
καληείν ηεο Γσδψλεο έρνπλ απνβάιεη ην αηγππηηαθφ ζηνηρείν. Μηα
απφ ηηο δχν λέεο εθδνρέο (ζεζζαιηθήο θαηαγσγήο) αλαθέξεη φηη ν
δξπηφκνο Διιφο, γηνο ηνπ Ζξαθιείδε Θεζζαινχ θαη κπζηθφο
γελάξρεο ησλ ειιψλ πξνζπάζεζε θάπνηε λα θφςεη ηελ ηεξή δξπ
ηεο Γσδψλεο, αιιά ηνλ ζηακάηεζε κε αλζξψπηλε θσλή έλα
πεξηζηέξη πνπ είρε ρηίζεη εθεί ηε θσιηά ηνπ. Καηφπηλ απηνχ ν Διιφο
έγηλε ν πξψηνο ηεξέαο ηνπ Γία. Ζ δεχηεξε παξάδνζε, ε νπνία
πξνέξρεηαη απφ ηνπο Μνινζζνχο αθεγείηαη πεξίπνπ ηα ίδηα κε ηε
δηαθνξά φηη σο δξπηφκνο εκθαλίδεηαη ν βνζθφο Μαξδχιαο.
Ζ εξέλιξη
Μπνξεί ε Γσδψλε λα πξνζέιαβε ζρεηηθψο αξγά ηα εμσηεξηθά
δνκηθά θαη κνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παλειιήληνπ ηεξνχ. Τπήξμε
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σζηφζν πξσηνπνξηαθή ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ ζεκεία: - ζηε ρξήζε
ησλ ζηνψλ, ζηελ θαηαζθεπή ζεάηξνπ θαη ζηελ χπαξμε
βνπιεπηεξίνπ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 4νπ αη.π.Υ ν λαφο ήηαλ
θηηαγκέλνο θαηά ηα κπθελατθά πξφηππα: - έλα ππαίζξην ηεξφ κε
έλαλ νηθίζθν πνπ έζθεπε ην άγαικα ηνπ ζενχ θάησ απφ ηνπο
θιάδνπο ηεο ηεξήο δξπφο.
Ζ ιακπξή πεξίνδνο μεθηλάεη πεξί ηα ηέιε ηνπ 4νπ αη.π.Υ,
ελδερνκέλσο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ παλειιεληζκνχ
πνπ αθνινχζεζε ν Μ. Αιέμαλδξνο. (Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
επέβαιε ηνλ παλειιήλην ραξαθηήξα νξηζκέλσλ ηεξψλ (Γειθνί,
Γήινο, Οιπκπία, Γσδψλε). Οη νηθνδνκηθέο επεθηάζεηο θαη
αξρηηεθηνληθνί εμσξατζκνί ζα ζπλερηζηνχλ επί βαζηιείαο ηνπ
Πχξξνπ. Καηαζθεπάζηεθε ζέαηξν φπνπ δηδάρηεθαλ νη ηξαγσδίεο
Αξρέιανο ηνπ Δπξηπίδε θαη Αρηιιεχο ηνπ Υαηξέκσλνο.
Οηθνδνκήζεθε επίζεο έλαο λένο λαφο αθηεξσκέλνο ζηνλ Ζξαθιή
σο απψηαην πξφγνλν ησλ Ζπεηξσηψλ.
Ζ παξαθκή ηνπ καληείνπ ηεο Γσδψλεο αξρίδεη κε ηηο αηηνιηθέο
επηδξνκέο (219 π.Υ) γηα λα θνξπθσζεί ν καξαζκφο ηνπ κε ηηο
ξσκατθέο θαηαζηξνθέο. Σν καληείν ζα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
κέρξη ηα κέζα ηνπ 4νπ αη. κ. Υ
Ζ Γωδώνη, ηο λίκνο ηος ελληνιζμού
Ζ Γσδψλε απνηειεί ην ιίθλν ηνπ ειιεληζκνχ θαη φζνλ αθνξά
ηελ νλνκαζία πνπ πήξαλ φια ηα θχια πνπ θαηνίθεζαλ ηελ Διιάδα
θαη αλήθνπλ ζήκεξα ζην Διιεληθφ έζλνο. Ζ Γσδψλε βξηζθφηαλ ζην
«κέζνλ» κηαο εδαθηθήο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ ηελ νπνία νη αξραίνη
θάηνηθνί ηεο νλφκαδαλ «Διινπίαλ» (αξραία νλνκαζία ηεο
ζεκεξηλήο θνηιάδαο ησλ Ησαλλίλσλ.
Ο Αξηζηνηέιεο ραξαθηήξηδε ηελ πεξηνρή απηή νλνκάδνληάο ηελ
ΔΛΛΑΓΑ ΑΡΥΑΗΑ. Σε ζεσξνχζε ζαλ ηελ θνηηίδα ησλ Διιήλσλ
δηφηη φπσο γξάθεη «θαηνηθνχζαλ εδψ νη ειινί θαη νη ηφηε
νλνκαδφκελνη Γξαηθνί ηψξα δε Έιιελεο». Καη ην έλα φλνκα, θαη ην
άιιν έρνπλ ζρέζε κε ηελ Ήπεηξν. Σν Πξψην Γξαηθνί ζρεηίδεηαη κε
ηελ ζεά Γαία πνπ ζπλαληνχκε επίζεο ζηελ Ήπεηξν. πσο πην πάλσ
αλαθέξακε, κηα απφ ηηο εθδνρέο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ καληείνπ
ηεο Γσδψλεο θέξεη σο ηέηνηνλ ην γην ηνπ Ζξαθιείδε Θεζζαινχ θαη
κπζηθφ γελάξρε ησλ ειιψλ. Οη ειινί πξφθεξαλ ην φλνκά ηνπο κε
ηξαρηά νξεζίβηα πξνθνξά αθαηξψληαο ην αξρηθφ «ζ». αλ
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απνηέιεζκα, απφ ηε ιέμε απηή πξνήιζαλ νη «Διιείο» «Διιάο» θαη
«Έιιελεο», θαζψο θαη ηα ππφινηπα παξάγσγά ηνπο.
Σν φλνκα απηφ ην ζπλαληνχκε ζηελ αξραηφηεηα φρη απιψο σο
φλνκα θχινπ, αιιά θαη σο ηνπσλπκία. Ζ ζεκεξηλή νλνκαζία ηνπ
πνηακνχ Λνχξνπ ζηα νκεξηθά έπε ήηαλ ειήεηο, δειαδή πνηακφο
ησλ ειιψλ.
ήκεξα ην φλνκα ησλ ηδξπηψλ ηνπ καληείνπ ηεο Γσδψλεο, ην
ζπλαληνχκε αηφθην σο φλνκα ηεο θνηλφηεηαο ειιεηφ ζηελ Πάλσ
Γξφπνιε. ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ ζψδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα ην
«θάζηξν», έλα νρπξφ πνπ αλάγεηαη ζηελ επνρή ηνπ κπθελατθνχ
πνιηηηζκνχ.
Άλλα μανηεία και ζημανηικοί λαηπεςηικοί σώποι
Αλάινγε εμέιημε παξαηεξείηαη αθφκα ζ΄έλα ηεξφ, ην
Νεθπηνκαληείν (λεθξνκαληείν) ηεο Έθπξαο, πξσηεχνπζαο ησλ
Θεζπξσηψλ. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζξεζθεπηηθνί ρψξνη ζηελ
Ήπεηξν είλαη θαη ν Άδεο (ζθνηεηλή έθηαζε θάησ απφ ηε γε ) θαη ε
είζνδφο ηνπ, ν Αρέξσλ Πνηακφο, (απνηεινχζε ηελ πχιε ηνπ Άδε ν
νπνίνο ξέεη θάλνληαο ήρν- Αρέσ ζφξπβν),δηέξξεε ηελ Αρεξνπζία
Λίκλε ηελ νπνία ν Υάξνληαο δηέπιεε κε ηε βάξθα ηνπ πεξλψληαο
ηνπο λεθξνχο, ν Κσθπηφο, ν θνβεξφο πνηακφο ηνπ Άδε) ηα Ζιχζηα
πεδία (ε ηφηε νλνκαζία ηνπ παξαδείζνπ).
Ζ Παζζαξψλα (κεηαμχ ζεκεξηλήο Καζηξίηζαο θαη
Παξαθαιάκνπ) ήηαλ ιαηξεία ηνπ Αξείνπ Γηφο, ζην λαφ ηνπ νπνίνπ
νξθίδνληαλ ν Βαζηιηάο ησλ Μνινζζψλ. ην ζέαηξν ηεο πφιεο απφ
ηα πην κεγάια θαη δηαηεξεκέλα φιεο ηεο Διιάδαο, έρεη δηδαρηεί ε
ηξαγσδία «Αλδξνκάρε» ηνπ Δπξηπίδε.
Μεηά ηε Γσξηθή εηζβνιή ζηελ Ήπεηξν δηαηεξήζεθαλ δπν
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ ζξεζθεία. Πξψην είλαη ε
εμάπισζε ησλ καληηθψλ ιαηξεηψλ θη ε ιαηξεία ηνπ Θενχ Παλφο.
ηελ Ήπεηξν ππήξρε επίζεο έλα αξραίν καληείν ηνπ Απφιισλα, ηνπ
νπνίνπ ε θήκε, κεηά ηελ δσξηθή εηζβνιή ζηελ Ήπεηξν, δηαδφζεθε
ζε πάξα πνιιά ζεκεία.
Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα έρνπκε επίζεο ην καληείν ησλ
Νεθξψλ ζην Νεθξνκαληείν κέζα ζηελ θνηιάδα ηνπ Αρέξνληα θαη ην
καληείν ηνπ Οδπζζέα ζηελ Σξάκπηα.
Άιιν καληηθφ θέληξν ζηελ Ήπεηξν ήηαλ ην Νπκθαίνλ ζηε
ειελίηζα, φπνπ εξκελεχνληαλ νη θηλήζεηο ηεο θιφγαο ηνπ αεξίνπ
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ηεο θιέγνπζαο πίζζαο ηεο ειελίηζαο. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην ηεξφ
ηεο Δθάηεο θνληά ζην Χξηθφ. (Παξφκνηα εξκελεία πηζαλφηαηα λα
είρακε θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γειβίλνπ φπνπ ζηνπο λεφηεξνπο
ρξφλνπο ζα ζπλαληήζνπκε ην κχζν ηνπ ζεξηνχ ηεο Μπίζηξηζζαο.
Κάπνπ εθεί ππάξρεη ζήκεξα κηα αλεθκεηάιιεπηε ηζρπξή πεγή
αεξίνπ)
Δπίζεο ην βνπλφ Σνκφξη καδί κε ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηεο
νλνκαζίαο (Σνκνχξαη ήηαλ νη καληείεο ηνπ Γία Γσδψλεο θαη νη
κάληεηο ηνπ Ηεξνχ ηεο. Δπίζεο ζε νκψλπκν βνπλφ κεηαμχ ηεο ιίκλεο
ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηνπ πνηακνχ ηεο Άξηαο επδνθηκνχζε ε
«ηνκαξηάο θεγφο» (βαιαληδηά) απφ ηελ νπνία λαππεγήζεθε ε
πξψξα ηνπ Άξγνπο). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην Βνπλφ Σνκφξη, δίπια ζην
Μπεξάηη, πξέπεη λα απνηεινχζε θαη έλαλ ηεξφ ρψξν. Δληζρχεη ηελ
άπνςε ην γεγνλφο φηη νη κπεθηαζίδεο ζεκειίσζαλ αηψλεο αξγφηεξα
ζην ηεξφ απηφ βνπλφ ην θέληξν ηνπο, πνπ ζπκίδεη ηε γεληθφηεξε
πξαρηηθή ησλ θαηαρηεηψλ. ήκεξα, θάζε άλνημε γηνξηάδεηαη εδψ
κεγαινπξεπψο ε κέξα ησλ Μπεθηαζίδσλ.
Ζ Ήπειπορ σώπορ θιλοξενίαρ μςθικών ηπώων
Ζ Γσδψλε δελ ήηαλ ε κνλαδηθή πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ ηελ νπνία
επηζθέθηεθαλ Έιιελεο Ήξσεο. Ο Ζξαθιήο πέξαζε ζηνλ Άδε γηα λα
πηάζεη ηνλ Κέξβεξν απφ ην Νεθπηνκαληείν ηνπ Αρέξνληα θαη,
επηζηξέθνληαο απφ έλαλ άιιν άζιν ηνπ, θαηέθηεζε ηελ πεξηνρή
φπνπ αξγφηεξα ηδξχζεθε ε Δπίδακλνο. Γχν απφγνλνί ηνπ, ν
Σιεπφιεκνο θαη ν Θεζζαιφο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θεζπξσηίδα θαη
αξγφηεξα νδήγεζαλ ηνπο Θεζπξσηνχο ζηε Ρφδν θαη ηα
Γσδεθάλεζα.
Ο Νενπηφιεκνο, γηνο ηνπ Αρηιιέα ηεο γεληάο ησλ Αηαθηδψλ (ν
Αηαθφο ήηαλ παππνχο ηνπ κπζηθνχ Αρηιιέα) πήξε αηρκάισηε ηελ
Αλδξνκάρε, γπλαίθα ηνπ Έθηνξα, θαη απφ ηελ έλσζή ηνπο
γελλήζεθε ν Μνινζζφο, πνπ αξγφηεξα έγηλε βαζηιηάο ηεο Ζπείξνπ.
Ο Έιελνο, γηνο ηνπ Πξηάκνπ κε ηηο πξνθεηηθέο ηθαλφηεηεο, κεηά
ηελ πηψζε ηεο Σξνίαο έγηλε βαζηιηάο ηεο Ζπείξνπ. Μάιηζηα εθείλνο
εξκήλεπζε ηνλ ρξεζκφ ηνπ Γσδσλαίνπ Γία ζηνλ Αηλεία. (Ζ
παξάδνζε ηνλ ζέιεη λα ηδξχεη κε κηα νκάδα Σξψσλ ην Βνπζξσηφ
ζηελ Υανλία. )
Άιινη Σξψεο κπζηθνί ήξσεο ηδξχνπλ πφιεηο ζηελ Ήπεηξν
ζπκβάιινληαο άκεζα ζηελ πνιηηηζηηθή πνξεία ηεο πεξηνρήο. Ο
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Ακθηιφρηνο ίδξπζε ην Ακθηινρηθφ Άξγνο. Ο Διπήλσξ ίδξπζε ηνλ
Χξηθφ θαη ηνλ Θξφλην ζηνλ ζεκεξηλφ θφιπν ηεο Απιψλαο. Ο
Νενπηφιεκνο ηδξχεη κηα άιιε πφιε ζηα βφξεηα ηνπ ίδηνπ θφιπνπ, ε
νπνία αξγφηεξα νλνκάζηεθε Βχιιηο, θιπ
Ζ Ήπειπορ, ςπόβαθπο ηος νεόηεπος ελληνικού πολιηιζμού
Έιιελεο, Σξψεο, ήξσεο, εκίζενη, κάληεηο θαη έλδνμνη
πνιεκηζηέο: νη πξφγνλνη ησλ επεηξσηηθψλ θχισλ είλαη αξθεηά
ιακπξνί ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηδενινγηθά ηα κεγαιφπλνα ζρέδηα
ησλ απνγφλσλ ηνπο. Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο κε θαηαγσγή απφ ηνπο
Μνινζζνχο απφ ηελ κεξηά ηεο κεηέξαο δελ είλαη φηη απιψο επηιέγεη
ζηελ ππεξεζία ηεο εγεκνληζηηθήο ηνπ πξνζδνθίαο ην αρηιιεηαθφ
κνληέιν, αιιά είλαη θπξίσο ην αίκα ησλ Αηαθηδψλ πνπ ηνλ ειθχεη.
Αξθεηνχο αηψλεο αξγφηεξα ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, ν
Ζπεηξψηεο απηφο πνιεκηζηήο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ
απνθαινχκελνο Ηζθαληέξ (ην φλνκα ην Μέγα Αιέμαλδξνπ, απηφλ
πνπ εκείο ζήκεξα ιέκε θεληέξ + Μπέεο) ζα επηδηψμεη ηελ
επαλάιεςε ηεο ηζηνξίαο.
Μέζα ζην ίδην πιαίζην ζα θηλεζεί άιισζηε θαη ν μάδεξθνο ηνπ
Μέγα Αιέμαλδξνπ, ν Πχξξνο πνπ θέξεη κάιηζηα ην φλνκα ηνπ γηνπ
ηνπ Αρηιιέα.

ΗΗ.2. Αξραία κπζνινγία θαη νη επηηόπηνη κύζνη θαη ζξύινη
Αζθαιψο ηα φζα αλαθέξνπκε δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν. Οη
κχζνη πεξί απηψλ μεθηλνχλ θπξίσο κεηά ησλ Σξσηθφ Πφιεκν θαη ε
γεσπνιηηηθή ηνπο αμηνπνίεζε ρξνλνινγείηαη κεηά ηνλ 4ν αη. κ.Υ.
Χζηφζν νη κχζνη πνπ αλάγνπλ ηνπο βαζηιείο ησλ επεηξσηηθψλ θχισλ
ζε Έιιελεο ήξσεο, απνηεινχλ έλα ηζρπξφ έξεηζκα γηα ην θνηλφ
πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν πνπ ζα δηαζθάιηδε ζηνλ ειιεληζκφ νπζηψδε
ελφηεηα γηα ηελ γεσπνιηηηθή ηνπ εμάπισζε ζηνλ επξχηεξν
κεζνγεηαθφ ρψξν.
Δπίζεο, ν κπζηθφο απηφο θφζκνο πνπ ελζαξθψλνπλ ζε έλα ζενχο,
ηδέεο, αλζξψπνπο, θχζε, απνηέιεζε ην ππφβαζξν θαη ην απφζεκα
κνηίβσλ, αξρέηππσλ θαη γεληθήο έκπλεπζεο γηα ηελ κεηέπεηηα ηέρλε
θαη ινγνηερλία, φρη κφλν ησλ Διιήλσλ αιιά φινπ ηνπ θφζκνπ.
Αθξηβψο ζ΄ απηή ηελ ζρέζε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ην κεγαιείν
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ηεο πλεπκαηηθήο παξνπζίαο ηεο Ζπείξνπ ζην γεληθφηεξν πλεπκαηηθφ
ειιεληθφ θφζκν.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο ηεο
Ζπείξνπ ζπλέβαιε εληειψο θπζηνινγηθά θαη απνθαζηζηηθά ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εξψσλ θαη κνηίβσλ ησλ
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο ιανγξαθίαο θαη γεληθφηεξα ηεο
ινγνηερλίαο.
Απνηειεί δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν
ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ιανγξαθίαο, ε Ήπεηξνο θαηέρεη
εμέρνπζα ζέζε. ην Ζπεηξσηηθφ απηφ γίγλεζζαη ε Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία είλαη θιεξνλφκνο ηνπ πινχηνπ απηνχ.
Παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα, μερσξηζηή ηαπηφηεηα, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε
κε ηε πξνθνξηθή ινγνηερλία. Σν γεγνλφο φηη ζην ιανγξαθηθφ
ζεζαπξνθπιάθην ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζπλαληνχκε
πεξηζζφηεξνπο απφ ηέζζεξηο απζεληηθνχο ηνπηθνχο ζξχινπο κε
δεθάδεο παξαιιαγέο, κε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ αξραία ειιεληθή
κπζνινγία, απνηειεί κηα αθφκα ηζρπξή καξηπξία ππέξ ηεο άπνςεο φηη
ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα απνηειεί ηνλ άκεζν θαη δσηηθφ θιεξνλφκν
ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ1
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κάιηζηα, ε έλλνηα ηνπ κχζνπ θαη ηνπ
ζξχινπ απνρηάεη ηδηαίηεξε δηάζηαζε θαη ζεκαζία. Δίλαη γλσζηφ φηη
ζηε ζχγρξνλε αλζξσπνινγία θαη θνηλσληνινγία, ν κχζνο
ρξεζηκνπνηείηαη κε επξχηεξε έλλνηα. εκαίλεη νιφθιεξν ην ςπρηθφ
ππφζηξσκα ηνπ πνιηηηζκνχ ή έλα ζχζηεκα αμηψλ πνπ θαηεπζχλεη
ηερλεηά ηνπο πνιηηηζκνχο. Έηζη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ απηνγλσζία
ηεο γελεαινγηθήο ηαπηφηεηαο κηαο ζπλζεηηθήο εζλνηηθήο νκάδαο, ν
κχζνο ρξεζηκεχεη ζηε ζπιινγηθή θαη δπλακηθή αλαδήηεζε ελφο λένπ
ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δλψ γηα ηελ πξνο ηα έμσ
πξνβνιή ηεο θνηλφηεηαο απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηδενινγήκαηα
πνπ πεξηέρεη ε κπζηθή εμήγεζε ηεο γελεαινγίαο.
πκβαίλεη έηζη δηφηη ε κπζηθή δηήγεζε πεγαίλεη ζε έλα
απξνζδηφξηζην ρξφλν ηνπ παξειζφληνο, φπσο ζηα παξακχζηα πνπ
ιέκε «κηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ» γηα λα μεθφςνπκε ηνλ παξφληα ρξφλν
αθήγεζεο απφ ηελ αρξνλία ηεο κπζηθήο δηήγεζεο. ηαλ φκσο απηφο ν
κχζνο θαιιηεξγείηαη θαη μεδηπιψλεηαη, θαηαιακβάλεη θαη
πξνζσπνπνηεί ην ηζηνξηθφ θελφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ θαηξφ
1

Παλαγηψηεο Ν. Μπάξθα, Σα ιανγξαθηθά, Shblu, Σίξαλα, 2003, ζει.175-184
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εθείλν θαη ζην ζήκεξα. Έξρεηαη ινηπφλ, απφ καθξηά, απφ ηελ αξρή
ηεο ίδξπζεο γηα λα εμεγήζεη ηα ζχγρξνλα κεηαηξέπνληαο ηνλ
απξνζδηφξηζην ρξφλν-θαηξφ ηνπ κχζνπ ζε ρξφλνπο ησλ πξνγφλσλ.
Παπάπηημα:
Σελ ζεσξεηηθή απηή πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε
φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαιάβνπκε ηε κπζηθή πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάινπλ, πρ νη ρξνληθνγξάθνη ησλ επεηξσηηθψλ ρξνληθψλ ηνπ
ΥVIII - ΥΗΥ αηψλα. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα ηνπο
άγλσζηνπο ρξνληθνγξάθνπο ηνπ «Υξνληθνχ ηεο Γξφπνιεο». Γηα λα
απνδείμνπλ ηελ αζελατθή γελεαινγία θαη πνιηηηζκηθή ζπλεθηηθφηεηα
ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Γξφπνιεο δίλνπλ έκθαζε ζηε
κπζηθή αθήγεζε ηεο κεηνίθηζεο δχν αζελατθψλ θχισλ (ηνπ
Άηιαληα θαη ηνπ Ηθίηνπ) θαη ηεο ίδξπζεο ζε ηξεηο θάζεηο λέσλ
πφιεσλ ζηελ αθαηνίθεηε θαη ζθεπαζκέλε ηφηε απφ δέληξα (δξπο)
πεξηνρή. Σηο πφιεηο ηνπο, ιφγσ ησλ δέληξσλ, νλφκαζαλ γεληθά
Γξπτλνχπνπιεηο. Ο κχζνο απηφο ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνυπάξρνληα
κπζηθφ ιφγν γχξσ απφ ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν. Οη ρξνληθνγξάθνη
ζπλέδεζαλ ηελ ηζηνξηθή ζπγρξνλία κε ηελ ηνπηθή θαζεκεξηλφηεηα
κε γλσζηά, αιιά πεξηζσξηαθά γεγνλφηα ηεο αξραίαο Διιάδαο ή
πξνζπάζεζαλ λα θέξνπλ δηθά ηνπο πξσηφηππα ζηνηρεία.
Δίλαη γλσζηέο σζηφζν, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ, νη
αιιεπάιιειεο κεγάιεο θαηαζηξνθέο θαη πξνζπάζεηεο επαληδξχζεσο
θαη ζηεξέσζεο ηεο Γξφπνιεο. Αθξηβψο κέζα ζ΄ απηή ηελ
ηξηθπκηψδε κπζηθή ηζηνξία είραλ πξνεγεζεί ησλ ρξνληθψλ, φπσο
θαη απηνχ γηα ηε Γξφπνιε, νη επηηφπηνη μερσξηζηνί κχζνη ή ζξχινη.
Ο θπύλορ ηηρ ΜΟΝΟΒΤΕΑ
χκθσλα κε ην βαζηθφ κχζν, ηνπ Υξνληθνχ, θαηά ηνλ ηξίην π Υ
αηψλα, χζηεξα απφ πέληε γεληέο εηξήλεο θαη εζπρίαο, ηελ εγεκνλία
ηεο Γξπτλνχπνιεο δηαδέρεηαη ν έξαπνο ηνπ γέλνπο ηνπ Άηιαληα, ν
νπνίνο άλνημε πνιπκέησπν πφιεκν ελάληηα ζηνπο Μνινζζνχο, ηνπο
Ατδσλαίνπο θαη ηνπο Ζπεηξψηεο. Με ηελ επίζεζε απηή νη ηξεηο νη
θπιέο ελψζεθαλ θαη δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηνπ Ηνχινπ, ηνπ γηνπ ηεο
δηάζεκεο απφ ηελ ηζηνξία πνιεκίζηξηαο, βαζίιηζζαο Σεχηαο,
αξρφληηζζαο ηεο Ηιιπξίαο. Δθείλνο αληαπνθξίζεθε. Μεζνιάβεζε,

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 38

φκσο ε δνινθνλία ηνπ, ε νπνία πξνθάιεζε ηελ νξγή ηεο Σεχηαο
πγθέληξσζε ζηξαηφ απφ δέθα ρηιηάδεο άλδξεο θαη έθζαζε ζηε
Υηκάξα. Μεζνιάβεζε έλαο θνληθφο πφιεκνο πνπ θαηάζηξεςε φιε
ηελ πεξηνρή, φπσο θαη ηελ αξραία πφιε ηεο Φνηλίθεο .
«Ο θνβεξφηεξνο ραιαζκφο απ΄ φζνπο γλσξίδνπκε, γξάθεη ν
Βαζίιεηνο Μπαξάο1, είλαη εθείλνο πνπ έγηλε απφ ηελ ζξπιηθή
Μνλνβχδα. Σφζα δεηλά ππέθεξε ν ηφπνο απφ ηνλ ραιαζκφ εθείλνλ,
ψζηε βνά αθφκε ζη΄απηηά καο ε θαηάξα ησλ άηπρσλ ζπκάησλ ηνπ
θαηά ησλ πξσηαηηίσλ: (θαη αλαθέξεη ην γλσζηφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη)
ηελ Βξάληα θαη ζηε Ρίπεζε,
Κνχθνο λα κε ιαιήζεη.
θνηψζαλε ηνλ Ίνπιν
Σνλ Γην ηεο Μνλνβχδαο !
Να ζπκίζνπκε φηη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πξάγκαηη πηζηεχνπλ
πσο θαη ζήκεξα εθεί δελ ιαιεί ν θνχθνο, ελψ αλάκεζα ζηα
εξεηπσκέλα ρσξηά, Βξάληα θαη Ρίπεζε ζην θάζηξν «ίλνπ» θαη ζηε
ζέζε Σάρλνο, νη ίδηνη δείρλνπλ ηνλ ηάθν ηνπ γηνπ ηεο Μνλνβχδαο. Ζ
ιατθή κλήκε δελ πξνζδηνξίδεη ρξφλν, νχηε ηίηινπο βαζίιηζζαο, νχηε
φλνκα ερζξνχ. Βιέπεη κφλν ηελ Μνλνβχδα βέβαηα σο γπλαίθα κε ην
κνλαδηθφ ηεο κεγάιν βπδί πνπ ην ξίρλεη πίζσ απφ ηελ πιάηε. Ο
ιαφο, πφηε ηελ ζεκαδεχεη έηζη παξακνξθσκέλε ηελ βαζίιηζζα θαη
πφηε σο έλα ζεξηφ, πνπ βγαίλεη εμαγξησκέλν απφ ηε ζάιαζζα. Σν
θάλεη απηφ ίζσο γηα λα δψζεη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαθνχ
πνπ είλαη ζε ζέζε λα δηαπξάμεη, φπσο ζηελ νπζία δηέπξαμε. Ζ
ζάιαζζα επίζεο εδψ φρη κφλν καο δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή
θαηεχζπλζε απ΄ φπνπ ήξζε, αιιά θαη ηελ δχλακε θαη αγξηφηεηα ηεο
Μνλνβχδαο.
ην ζξχιν εληάζζνληαη επίζεο, δπν ζεκαληηθά επεηζφδηα
αληίζηαζεο. Λέεη ν ζξχινο πσο νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ, βιέπνληαο
ην ιεθνχζη ηνπ ζηξαηνχ ηεο Μνλνβχδαο λα μερχλεηαη ζηνλ ηφπν
ηνπο, λα θαίεη θαη λα ξεκάδεη ηα πάληα, απνθάζηζαλ λα
αληηζηαζνχλ κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν. Σξαβήρηεθαλ ζηε ραξάδξα
ηεο Λαθνζηέξαο θαη εθεί πάλσ ζην θξχδη ηνπ γθξεκνχ θνπβάιεζαλ
θνπξπηά (πξσηφγνλε θπςέιε) κε κειίζζηα απφ ηα δηάζπαξηα κε
ξείθηα δάζε ηεο Βξάληαο θαη ηεο Ρίπεζεο. Σελ ψξα πνπ νη μέλνη
1

Βαζίιεηνο Μπαξάο, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ
πεξηνρέο, Αζήλα 1966, ζει. 3.
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ζηξαηηψηεο κπήθαλ ζηελ ραξάδξα, ακφιεζαλ πάλσ ηνπο ηα
θνπξπηά. Έλα ζχλλεθν απφ αθεληαζκέλν κειηζζνιφη μεπεηάρηεθε
απ΄κέζα ηνπο. Σα άινγα θαη ε παλνπιία ησλ ερζξψλ δελ
σθεινχζαλ ζε ηίπνηε θαη ην βαιαλ ζηα πφδηα .
Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε επίζεο φηη ζηελ Κάησ Γξφπνιε ε
Μνλνβχδα αληηκεησπίδεηαη εληειψο δηαθνξεηηθά, λα θάλεη έξγα.
Πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θαηαζηξεπηηθή ηεο καλία λα
κε έρεη θζάζεη κέρξη εθεί. πσο είλαη γλσζηφ ε θαηαζηξεπηηθή
καλία ηεο Μνλνβχδαο έπιεμε κέρξη θαη ηνπο αξραίνπο νηθηζκνχο
ζηα φξηα ηεο Βφδξηζηαο – Καθαβηάο.
ηελ Κάησ Γξφπνιε ε παξάδνζε ιέεη φηη ε Μνλνβχδα, ε νπνία
ήξζε απφ ηε ζάιαζζα, ήηαλ απηή πνπ έθηηζε ην ζέαηξν ησλ
σθξαηίθσλ (!).
Ζ νηθνδφκεζε ηνπ ζεάηξνπ ησλ σθξαηίθσλ ζπλδέεηαη κε ην
φλνκα ηνπ ξσκαίνπ απηνθξάηνξα Αδξηαλνχ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ
πσο, ε παξάδνζε καο ιέεη φηη ε Μνλνβχδα ήξζε απφ ηε ζάιαζζα
(Καη νη Ρσκαίνη ήξζαλ απφ ηε ζάιαζζα). Δδψ ζα πξέπεη λα
πξνζέμνπκε αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ην Υξνληθφ ηεο
Γξφπνιεο, ε επαλίδξπζε ηεο Γξφπνιεο κεηά ην ραιαζκφ απφ ηελ
Σεχηα, έγηλε απφ ηνπο ξσκαίνπο.
Δπίζεο, ππάξρεη θαη άιιε παξάδνζε πνπ ζέιεη ηε
Μνλνβχδα λα θάλεη έξγα. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξάδνζε πνπ αθνξά
ην θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ κεηαμχ Κάησ
θαη Πάλσ Δπηζθνπήο θαη Ραληαηηνχ. Ζ Μνλνβχδα φκσο είλαη
κεηακνξθσκέλε ζε πέληε γπλαίθεο κε αλζξψπηλεο νκαιέο
δηαζηάζεηο.
Λέεη ινηπφλ, ε παξάδνζε φηη ηελ εθθιεζία έθηηζαλ φινη νη
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη φηη θάπνηε πέληε γπλαίθεο κε βπδηά
κεγάια πνπ ηα „ξηρλαλ πίζσ απφ ηελ πιάηε κεηέθεξαλ κεγάιεο
πέηξεο (κάξκαξα) απφ ηε Γξφπνιε. ην δξφκν, ζπλερίδεη ν κχζνο,
ηηο ζπλάληεζε ν δηάβνινο ν νπνίνο ηηο μεγέιαζε ιέγνληάο ηνπο φηη
δελ είλαη αλάγθε λα κεηαθέξνπλ άιιεο πέηξεο δηφηη ε εθθιεζία
ηειείσζε. Οη γπλαίθεο πείζηεθαλ, αιιά κφιηο δηαπίζησζαλ φηη ήηαλ
ςέκα γχξηζαλ λα πάξνπλ ηηο πέηξεο – κάξκαξα. Ο δηάβνινο φκσο
ηηο είρε καγαξίζεη νπφηε δελ επηηξέπνληαλ λα κπνπλ ζην ρηίζκα ηεο
εθθιεζίαο. Άξα νη άγγεινη ηηο έθαλαλ λα κείλνπλ αθνχλεηεο. Αθφκα
θαη ζήκεξα ηειεηψλεη ν κχζνο νη πέηξεο είλαη «εθεί» θαη ηνλ ηφπν,
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ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηνλ πξνζδηνξίζνπλ, ηνλ ιέλε ζηα «Πέληε
Μάξκαξα».
Ο ίδηνο κχζνο ιέεη φηη αξγφηεξα ε εθθιεζία γθξεκίζηεθε. ηαλ
μαλαρηίζηεθε απφ ηνπο επηζθνπηαλνχο βξήθαλ πιάθεο κάξκαξα
γξακκέλα ζηα ξσκατθά (ιαηηληθά).
Σελ παξνπζία ηεο Μνλνβχδαο ινηπφλ, ηε ζπλαληνχκε εδψ ζηηο
πέληε γπλαίθεο δηφηη έρνπλ κεγάια βπδηά,- απφ δπν φκσο, πνπ
θη΄απηέο ηα ξίρλνπλ πίζσ απφ ηελ πιάηε. Γελ είλαη φκσο
παξακνξθσκέλεο αιιά «ζηαπεξνηέο», (αγαζέο). Δπίζεο κεηαθέξνπλ
πέηξεο κεγάιεο-κάξκαξα, πηζαλφλ απφ ην ζέαηξν ησλ σθξαηίθσλ
(ζηα ραιάζκαηα αξγφηεξα ζα βξεζνχλ πιάθεο κε ξσκατθά
γξάκκαηα), πνπ ην είρε θηίζεη, θαηά άιιε παξάδνζε, ε Μνλνβχδα.
Γηαπηζηψλνπκε έηζη άπεηξεο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηνπ παξειζφληνο ζε έλαλ ηφπν φπνπ
δηαδξακαηίδνληαη ζεκαληηθά γεγνλφηα. Ζ κπζνινγηθή κλήκε ή
παξάδνζε, ιεηηνπξγεί βάζε ηεο ινγηθήο φηη πνιιέο θνξέο αξραία
κλεκεία αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ γηα λα
εμππεξεηήζνπλ κηα λέα ηδενινγία. (Οη πιάθεο κάξκαξα κε ιαηηληθά
γξάκκαηα πνπ βξήθαλ αξγφηεξα ζηνλ θαηαζηξακκέλν λαφ νη
Πηζθνπηαλνί, επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε κε ην ζέαηξν ησλ
σθξαηίθσλ.)
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κέζα αθξηβψο απφ ην κπζνινγηθφ
ςεθηδσηφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο κλήκεο, δηαπηζηψλνπκε ηε
δηαηψληζε, κέζσ ηεο πξνζσπνπνίεζεο, ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ.
(Πηζαλφλ, επεηδή θαη ε Μνλνβχδα-Σεχηα θαη νη Ρσκαίνη ήξζαλ απφ
ηε ζάιαζζα, κε θνηλά ζηνηρεία ηελ ηεξάζηηα δχλακε θαη ηελ
θαηαζηξεπηηθή καλία.)
ηε ιατθή κλήκε δε δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη νη Ρσκαίνη πάλσ
ζηα εξείπηα πνπ νη ίδηνη άθεζαλ ρηίδνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ. (Ζ
θαηαζηξνθή ηεο Μνλνβχδαο ρξνλνινγείηαη ην 230 π.Υ. Οη Ρσκαίνη
ζα εκθαληζηνχλ ζηελ Γξφπνιε ην 47 π.Υ πνπ ζεσξείηαη θαη σο ε
απαξρή ηεο λέαο επαλίδξπζεο ηεο Γξφπνιεο πνπ ζα ζπλερηζηεί θαη
ζηελ πεξίνδν εθρξηζηηλαηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Σν Ακθηζέαηξν ή ε
Αδξηαλνχπνιε ρηίζηεθε θαηά ην ΗΗ αηψλα κ. Υ)
Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα κε πξνζέμνπκε φηη ε εθθιεζία πνπ
ρηίδεηαη ζηελ Δπηζθνπή αθνξά έλα ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο
πνπ επίζεο δελ κπνξεί λα παξαιείςεη ε ιατθή κλήκε. πσο είλαη
γλσζηφ ην 429 κ.Υ (ή 76 ρξφληα κεηά ηελ ζεκειίσζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο 353) ζηελ Δπηζθνπή πξσηάπισζε ηε ζεκαία
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ηνπ ν Υξηζηηαληζκφο θαη έζηεζε ηνλ πξψην επηζθνπηθφ ζξφλν. Ζ
ζεκεξηλή Δπηζθνπή είλαη ην πξψην γλσζηφ θέληξν ηεο επηζθνπήο
Γξπηλνππφιεσο (558-1183).
Ζ παπαλλαγή με ηο μοναζηήπι ηος Μεζοποηάμος
Σν άιιν ζξπιηθφ επεηζφδην αληίζηαζεο θαηά ηεο θνληθήο
θαηαζηξνθήο πνπ πξνμέλεζε ε ζεκαδεκέλε βαζίιηζζα, είλαη απηφ
γηα ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην Μεζνπφηακν.
εκεηψλνπκε φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρξνληθή ζχκπησζε,
δηφηη ε Μνλνβχδα θαηαζηξέθεη ηνλ ηφπν, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ
266 ρξφληα πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ. Άξα δελ αληηζηνηρεί
νχηε κε ην γεγνλφο φηη αληηζηάζεθαλ ηξαθφζνη θαιφγεξνη ζηελ
Μνλνβχδα. Σν κνλαζηήξη φκσο ηνπ Μεζνπνηάκνπ θαίλεηαη φηη έρεη
ρηηζηεί πάλσ ζε αξραίν λαφ. Πξέπεη επίζεο λα έρνπκε ππφςε φηη
ζηελ καθξαίσλε ηζηνξία θπξίσο θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία ην βαξχ
θνξηίν ηεο αληίζηαζεο είραλ αλαιάβεη νη θιεξηθνί ηεο Οξζφδνμεο
πίζηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ιατθή κλήκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή
αδηαθνξεί γηα ηελ ηζηνξηθή αλαθξίβεηα θαη θαηαπηάλεηαη απφ ηελ
νπζία ηνπ κχζνπ ηεο αληίζηαζεο.
Λέεη ινηπφλ, απηφο ν λεφηεξνο ζξχινο φηη ζην κνλαζηήξη ηνπ Ατ
Νηθφια ζην Μεζνπφηακν ήηαλ ηξαθφζνη θαιφγεξνη νη νπνίνη είραλ
απφ ηξεηο αξκάηεο θαη απφ ηξία άινγα κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα,
θφθθηλα, καχξα θαη άζπξα. Οη θαιφγεξνη γηα λα μεγειάζνπλ ηε
Μνλνβχδα πνπ πνιηνξθνχζε ην κνλαζηήξη, έθεξλαλ γχξν ηξεηο
θνξέο ηελ εκέξα κε άιιν άινγν θη άιιε αξκάηα. Σν πξσί κε άζπξα,
ην κεζεκέξη κε θφθθηλα θαη ην βξάδπ κε καχξα. Ζ Μνλνβχδα
λφκηζε φηη κέζα ζην κνλαζηήξη ήηαλ νιφθιεξνο ζηξαηφο θαη έηζη
απνθάζηζε λα θχγεη….
Σο θεπιό ηηρ Μπίζηπιζζαρ
Σν κήλπκα ηεο αληίζηαζεο, κέζσ ηεο εμππλάδαο ην ζπλαληνχκε,
επίζεο θαη ζε έλαλ άιιν εμειηζζφκελν ζξχιν. ΄απηφλ ηνπ ζεξηνχ
ηεο Μπίζηξηζζαο. Ζ ηνπηθή ιατθή παξάδνζε αλαγλσξίδεη, ζην
πιέγκα ηεο αξραίαο κπζνινγίαο, ηε Μπίζηξηζζα σο ηνλ πνηακφ
φπνπ ν Υάξνληαο κεηέθεξλε κε ηε βάξθα ηηο αλζξψπηλεο ςπρέο
πξνο ηνλ Άδε ή ηνλ Παξάδεηζν.
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Πάλσ φκσο απφ ην πνηάκη έλα αθαηαλίθεην απφ ηνπο
αλζξψπνπο ζεξηφ είρε δψζεη ηηο πεγέο απεηιψληαο ηε δσή ησλ
θαηνίθσλ ζηελ ζεκεξηλή πεξηνρή ηνπ Γειβίλνπ, πνπ ζχκθσλα κε
ηνλ ζξχιν ήθκαδε. Σν ζεξηφ γηα λα άθελε ην δσηηθφ απηφ ζηνηρείν
γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, ζηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο, δεηνχζε θάζε
βδνκάδα θαη απφ έλα αλζξψπηλν ζχκα. Οη άλζξσπνη δελ ήζειαλ
λα αθαληζηνχλ κε έλαλ ηέηνην απαίζην ηξφπν θαη νχηε λα δήζνπλ
ηφζν απαίζηα, κε ην βαξχ θφξν ζπζίαο ζπλαλζξψπσλ. (πξνζέρνπκε
εδψ ην κνηίβν ηεο ζπζίαο).
Έηζη έλαο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο, ζνθνχο ηνπ γέλνπο, βξήθε
ηελ πξσηφηππε ιχζε. Αθνχ άθεζαλ γηα αξθεηφ θαηξφ ην ζεξηφ
ρσξίο ηελ αλζξψπηλε ηξνθή, θφξησζε κηα κέξα έλα δψν κε δχν
ζάθνπο κε βαιαλίδηα ζηε κέζε ησλ νπνίσλ είρε βάιεη αλακκέλε
ίζθα (ίζθηλα). Με ην δψν θνξησκέλν πιεζίαζε ηελ πχιε ηεο
ζπειηάο φπνπ θαζφηαλε ην ζεξηφ. Μφιηο ην λεζηηθφ αγξίκη
κπξίζηεθε θξέαο ρίκεμε πάλσ ζην δψν θαη ην θαηαβξφρζηζε. Ζ ίζθα
δελ άξγεζε λα κεηαδψζεη ηελ πχξηλε θαξδηά ηεο ζε φιν ην ζψκα ηνπ
ζεξηνχ. Μφιηο ην ζεξηφ θαηάιαβε ηε ζπλέβεθε βγήθε θαη θψλαμε γηα
βνήζεηα κε ην γλσζηφ «Έια κάλα Μπίζηξηζζα θαη αδεξθή κνπ
ζάιαζζα». Ζ ζάιαζζα ζχκσζε πνπ δελ ηελ απνθάιεζε απηή
«κάλα» θαη αδηαθφξεζε, ελψ ε Μπίζηξηζζα δελ κπνξνχζε λα
αλεθνξήζεη γηα λα ην ζβήζεη.
Σφηε ην ζεξηφ, ζπαξαγκέλν απφ ηνπο πφλνπο, άξρηζε λα
ζέξλεηαη ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνχ θαη λα μεξλάεη φ, ηη είρε
θαηαβξνρζίζεη κε ηελ ειπίδα ζσηεξίαο. Ήηαλ φκσο κάηαηε
πξνζπάζεηα.
Αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ δπν ζεηξέο κε δέληξα ζην γπκλφ
πιάη ηνπ βνπλνχ πάλσ απφ ην Γαξδηθάθη θαη ηελ Πεηζά. Απφ γεληά
ζε γεληά ηηο εμεγνχλ φηη θχηξσζαλ απφ ηα βαιαλίδηα πνπ μεξλνχζε
ην ζεξηφ φηαλ θαίγνληαλ. Σα δέληξα νχηε κεγαιψλνπλ, νχηε
πιεζαίλνπλ, νχηε εμαθαλίδνληαη
εκεηψλνπκε επίζεο φηη ην ζηνηρείν ηεο ηφζν ηζρπξήο θσηηάο,
ίζσο λα έρεη ζρέζε κε ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηηο
ηζρπξέο πεγέο πγξαεξίνπ ε πίεζε ηνπ νπνίνπ, μεπεξλάεη ηηο ηξαθφζεο
αηκφζθαηξεο. Πηζαλφλ, θάπνηε λα μερχλνληαλ ηζρπξέο θιφγεο απφ
ηα έγθαηα ηεο γεο, (φπσο απφ ηα ζσζηθά ηνπ ηξειακέλνπ ζεξηνχ)
πξνθαιψληαο δεκηέο πνπ απνηππψζεθαλ αλεπαλφξζσηα ζηε ιατθή
κλήκε.
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Ζ παπαλλαγή με ηον Αϊ Γονάηο
Σν ζηνηρείν ηεο θσηηάο είλαη επίζεο ην κφλν πνπ δηαθξίλεη ηνλ
ζξχιν απηφλ απφ εθείλνλ ηεο σξσληάο. Ο ζξχινο ηεο σξσληάο
έξρεηαη επίζεο λα πξνβάιιεη γηα κηα αθφκα θνξά ηνλ πξνζηαηεπηηθφ
ξφιν ηνπ νξζφδνμνπ θιήξνπ πξνο ην πνίκλην ηνπ.
Σν ζηνηρεηφ πνπ παξαθχιαγε ην κνλαδηθφ πεγάδη ηεο πεξηνρήο
είρε θαηαξεκάμεη ηνλ ηφπν, ιέεη ν κχζνο. πρλά έβγαηλε θαη
θαηαζπάξαδε δσληαλά θαη αλζξψπνπο. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
δνχζαλ κε παγσκέλε ηελ θαξδηά. Μπξνζηά ζην θαθφ πνπ απεηινχζε
ηνλ ηφπν νη άλζξσπνη απνθάζηζαλ λα δεηήζνπλ ζσηεξία απ΄ ηνλ
επίζθνπν ηεο Βξίλαο, ηνλ Γνλάην.
Ο Δπίζθνπνο Γνλάηνο αληαπνθξίζεθε. Γελ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
ζξχιν κφλν σο θαιφο καρεηήο αιιά θαη παλέμππλνο. Ξεθίλεζε έλα
πξσί απφ ην κνλαζηήξη ηεο Βξίλαο κε εθαηφ θαβαιάξεδεο
ζπλνδεία. Μπξνζηά πήγαηλε ν ίδηνο θνπλψληαο σο ιάβαξν ηνλ
ζηαπξφ. Γελ πήγαηλε λα θάλεη ηάκαηα θη νχηε λα πξνζθπλήζεη ην
αηκνβφξν ζηνηρεηφ. Πήγαηλε λα κεηξεζεί καδί ηνπ.
Δίρε ζθαξθηζηεί φκσο θάηη πξσηφηππν. Με θεξί απφ ην
κνλαζηήξη είρε θηηάμεη έλα κεγάιν θέξηλν βφιν δεκέλν κε έλα
ζθνηλί. ηαλ έθηαζε ζηελ πχιε ηεο ζπειηάο ακφιεζε ηνλ φγθν ηνπ
θεξηνχ. Σν λεζηηθφ ζηνηρεηφ άξπαμε ην βφιν θαη πξνζπάζεζε λα
ηνλ θαηαπηεί. Σν θεξί φκσο θφιιεζε ζηα ζαγφληα ηνπ ζηνηρεηνχ θαη
αρξήζηεςε ηα θνθηεξά δφληηα ηνπ. Μφλνλ ηφηε ν επίζθνπνο
Γνλάηνο θχηεςε ην θνληάξη ηνπ ζηα ζπιάρλα ηνπ δξάθνπ.
Σν γεγνλφο γηνξηάζηεθε κεγαιφπξεπα. Ο επίζθνπνο Γνλάηνο
επνλνκάζηεθε ζαπκαηνπξγφο. ηε κλήκε ηνπ ρηίζζεθαλ εθθιεζίεο
θαη κνλαζηήξηα, ελψ ηα γχξσ βνπλά απφ ηφηε ιέγνληαη Βνπλά ηνπ
Ατ Γνλάηνπ Τπάξρεη κάιηζηα θαη ηξαγνχδη φπσο :
«Κάησ ζηεο σξηάο ηνλ θάκπν/ θάλνπλ νη ρσξηάηεο γάκν./ θη ν
επίζθνπνο ηεο Βξίλαο/ θάλεη κέγα παλεγχξη./ Δπίζθνπε
ζαπκαηνπξγέ / κεγάιν είλαη ην φλνκά ζνπ….»
Σηρ κοηεινήρ
Ο ζξχινο «Σεο θνηεηλήο» ζρεηίδεηαη επίζεο κε ην λεξφ, απ΄
φ,ηη θαίλεηαη φρη απιψο σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο
αλζξψπηλεο δσήο, αιιά δηφηη ην λεξφ είρε γηα ηηο πεξηνρέο απηέο ηελ
δηθή ηνπ ηζηνξία. Ήηαλ πάληνηε άθζνλν θαη δελ επαξθνχζε πνηέ.
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Έρεη ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο ηελ γπλαηθεία κνξθή, ηελ
Γξνπνιίηηζα, ηελ πξαγκαηηθή θάηνηθν ηεο πεξηνρήο, ε νπνία κε ηα
θάιιε, ηελ αλνηρηφρξσκε ελδπκαζία ηεο δίλεη πάληνηε ηηο
πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο νπζίαο ηεο πεξηνρήο. Μάιηζηα θαη ε
ζξεζθεπηηθή αληίζηαζε ζηνλ εμηζιακηζκφ ζα βξεη ηνλ πξαγκαηηθφ
αληίρηππν ζηελ Γξνπνιίηηζζα. Ζ αληίζηαζε ηεο Γξνπνιίηηζαο είλαη
αμηνδήιεπηε. Γηα λα δαλείδνληαλ ηελ νκνξθηά ηνπο θαη ηα θάιιε
ηνπο νη αγάδεο ηνπ Αξγπξφθαζηξνπ δεηνχζαλ ηνλ γλσζηφ θφξν
γάιαηνο, (διδ λα βχδαλαλ απηέο ηα παηδηά ηνπο γηα λα γίλνπλ εθείλα
φπσο θη΄ απηέο). Δίραλ φκσο θαη ην θφξν ησλ δαθξχσλ. ηαλ
πέζαηλε έλαο απφ ηνπο αγάδεο, έπξεπε λα ηνλ κνηξνινγνχζαλ απηέο,
νη νπνίεο έιεγαλ μαλά ην γλσζηφ κνηξνιφη:- «ζα δέληξα έρνπλ ηα
αιψληα, /ν αγά ν κπίξ / ηφζνη αγάδεο λα απνκείλνπλ / ν αγά ν κπίξ/
πέληε δέθα ηελ εκέξα / ν αγά ν κπηξ/ θη εθαηφ ηελ εβδνκάδα/ ν αγά
ν κπίξ». Καη γηα λα είραλ δάθξπα θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη ζηα
καληίιηα ηνπο απφ έλα μεξνθξφκκπδν.
Ο ζξχινο έρεη ζην πεξηερφκελν ηνπ κηα ζθιεξή αληίζεζε
(θνληξαζη). Σν θσο, πνπ πεξηθιείεη ζηελ ςπρή θαη ζηελ ελδπκαζία
ηεο ην ζχκβνιν ηεο Γξφπνιεο, ε Γεξνπνιίηηζα λχθε θαη ην ζθνηάδη
πνπ ηε ληθάεη ζηε βαζηά πεγή ηεο θνηεηλήο. ην ζξχιν απηφ ινηπφλ
ε αλζξψπηλε κνξθή είλαη εηηεκέλε. Ννκίδσ φηη ε ήηηα ηεο, δελ
ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ ηξαγσδία πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ζρέζεηο
κεηαμχ αλζξψπνπ θαη λεξνχ, φζν κε ηελ παξάινγε ζπζία πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ πεγψλ: ην
θεθαιάξη ηνπ Μέξθν, ην Γαιάδην Μάηη ηεο Μπίζηξηζζαο, ηεο
θνηεηλήο, ηνπ Οβπξνχ, ην λεξφ ηεο Γιχλαο θαη ηνπ Μάληδηθα, κε
ηελ ιίκλε ηεο Κπξά Φξνζχλεο, σο έθθξαζε ηεο βνχιεζεο απηνχ ηνπ
ηφπνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο εληαηφηεηαο.
Μηα Γξνπνιίηηζα λεφλπκθε, ιέεη ινηπφλ ν ζξχινο, ζα θαηέβεη
ζηε θνηεηλή, (κεηαμχ Βάληζηαο θαη Γνξαληδήο) φπσο ην ζέιεη ην
έζηκν, αιιά θαη ε αλάγθε, γηα λα πάξεη λεξφ. Θα ιεζκνλήζεη φκσο
ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαιηψλ πνπ ηηο είρε πεη ε πεζεξά ηεο. (ην
απφιπην ζθφηνο ε λχθε, ε ειηθία γάκνπ ησλ θνξαζηψλ άξρηδε απφ
13 ρξνλψλ, πηζαλφλ απφ μέλν ρσξηφ θαη πηζαλφλ κφλε ηεο γηα λα
δνθηκαζηεί ε ηθαλφηεηά ηεο, έπξεπε λα κεηξνχζε πάλσ απφ 50 πγξά
ζθαιηά, «θηηαγκέλα» ίζσο απφ ηελ ίδηα ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζε
ππνρψξεζε αλά ηνπο αηψλεο) Θα πέζεη ζηελ άβπζζν ηεο πεγήο γηα
λα ηε βξνπλ λεθξή, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, θνξεκέλε ζηα ιεπθά, ζηελ
ιίκλε ηνπ Οβπξνχ ιίγν έμσ απφ ην Αξγπξφθαζηξν (!).
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(Λέγεηαη επίζεο φηη έρεη δνθηκαζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ε
ππφγεηα επηθνηλσλία ησλ πδάηηλσλ ζηελ Ήπεηξν. Αλαθέξνπκε ηελ
επηθνηλσλία ηεο ιίκλεο ησλ Ησαλλίλσλ κε ηνλ Μάηδηθα ζηε Γιχλα.
Ζ δηάβα ηεο Μπίζηξηζζαο ζην βνπλφ κεηαμχ Γεσξγνπηζαηηνχ θαη
Γξφβηαλεο κε ηε θνηεηλή θαη ην Γαιάδην Μάηη. Σελ ίδηα πξνέιεπζε
έρνπλ νη πεγέο ζην ειιεηφ θιπ.
Δπίζεο ην επηέκβξε ηνπ 2002 ζεκεηψζεθαλ κεγάιεο
βξνρνπηψζεηο. Σα ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο, ζην Γεσξγνπηζάηη,
ζηε Γιχλα, ζηε Γξάςε – απρέλαο ηεο Μνπδίλαο- ζηα σθξάηηθα,
ζηε Γεξβηηζηάλε, ζηνλ Οβπξφ, ζην Γαιάδην Μάηη, μεπεηάρηεθαλ απφ
ηα έγθαηα ηεο γεο, μεξλψληαο ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα ραιίθηα θαη
πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο δεκηέο. Ζ πεγή ζην Γαιάδην Μάηη, φπνπ ην
λεξφ έβγαηλε απφ βάζνο 40 κέηξσλ έζηπςε γηα πξψηε θνξά χζηεξα
απφ 60 ρξφληα θαη ε έμνδνο ηνπ λεξνχ κεηαθέξζεθε ζε άιιε πεγή
πνιχ κηθξφηεξσλ κέρξη ηφηε δηαζηάζεσλ).
Σα ζηοισεία επιβεβαίωζηρ ηηρ επιηόπιαρ καηαγωγήρ ηοςρ
Σα γεσγξαθηθά ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδνληαη απηνί νη ζξχινη
θαη νη ζρεηηθέο παξαιιαγέο βεβαηψλνπλ αθξάδαληα φηη είλαη
γέλλεκα απηνχ ηνπ ηφπνπ. ην ζξχιν ηεο Μπίζηξηζζαο ή ηνπ
θακέλνπ ζηνηρεηνχ βξίζθνπκε ηνπσλπκίεο φπσο ην Βηδάξη, ην
Μεζνπφηακν, ηε Μπίζηξηζζα, ην δξφκν ηνπ Φηδηνχ, ή ηε σξηά,
ηελ Βξίλα, θιπ.
ην ζξχιν ηεο Μνλνβίδαο ζπλαληνχκε ην Φνηλίθη, ηελ
Λαθνζηέξλα, ή ηελ ζηέξλα ηεο Μνλνβχδαο, ην Βνδίλν, ηε Βφδξηζηα,
ηε Ρίπεζε, ηε Βξάληα, ην Βξσκεξφ, θιπ.
Δπίζεο, αλ πξνζέμνπκε ηνπο ζξχινπο απηνχο ζα δνχκε πφζν
έληνλν θαη πνιχκνξθν είλαη ην ζηνηρείν ηεο θαηαζηξνθήο, έλα
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ζπλνδέςεη σο θαηάξα ηνπο Ζπεηξψηεο,
ηφζν πνπ ν Υακνλη ζηελ πεξηνδεία ηνπ ζηελ Ήπεηξν, ζαχκαζε ην
κεγαιείν ηεο πεξηνρήο αθξηβψο κέζα απφ ηα εξείπηα θαη
γθξεκίζκαηα.
Έηζη, ζπλαληνχκε ηελ Μνλνβχδα πφηε σο ζεξηφ πνπ βγαίλεη απφ
ηε ζάιαζζα θαη πφηε σο ζεκαδεκέλε γπλαίθα. ηαλ απηή
πιεξνθνξήζεθε ην ζάλαην ηνπ παηδηνχ ηεο «άξκεμε απφ ην ζπκφ
ηεο ην κνλαδηθφ ηεο βπδί, ξάληηζε κ΄απηφ φινλ ηνλ ηφπν θαη
δειεηεξίαζε ηα πάληα».
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Ζ εηθφλα ηνπ ζεξηνχ είλαη επίζεο παξνχζα ζε φιεο ηηο εθδνρέο
ησλ ζξχισλκε ηε Μπίζηξηζζα θαη ηελ Μνλνβχδα. Σαπηφρξνλα,
ηφζν ε ζάιαζζα φζν θαη ε Μπίζηξηζζα, φπσο θαη γεληθφηεξα ην
λεξφ (Θξχινο ηεο θνηεηλήο), ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη
ζχκκαρνη γηα ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο.
Δλησκεηαμχ, κηα απφ ηηο παξαιιαγέο ηνπ ζξχινπ ηεο
Μνλνβχδαο καο θέξλεη ηε βαζίιηζζα ζεξηφ λα ρηίδεη ηνίρνπο ζην
πακπάιαην ρσξηφ ηεο Βφδξηζηαο, εθεί πνπ εγθαηέζηεζε θαη 12
νηθνγέλεηεο ζην ζεκεξηλφ Βνδίλν .
Ζ άμεζη επικοινωνία ηων θπύλων με ηοςρ απσαίοςρ
ελληνικούρ μύθοςρ
Σν άινγν ή ν γάηδαξνο (ην ηφζν δηαδνκέλν δψν ζηελ πεξηνρή
καο), ην νπνίν δσξίδεηαη ζην ζηνκάρη ηνπ ζεξηνχ, καο ζπκίδεη ην
Γνχξεην Ίππν, (αλ θαη ζηελ πεξίπησζή καο ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ππεξάζπηζε θαη φρη γηα θαηάθηεζε. Πάλησο γηα λίθε επί ηνπ
αληηπάινπ). Ζ ρξήζε ησλ θνπξπηψλ ζην ζξχιν ηεο Μνλνβχδαο, ε
αιιαγή ησλ αιφγσλ θαη ηεο ζηνιήο ζηελ επφκελε εθδνρή θαη η‟
άιια ζηνηρεία λίθεο ησλ ιηγφηεξσλ θαηά ηνπ πνιπάξηζκνπ ερζξνχ,
απνηεινχλ έλα ζπκπιήξσκα ηνπ Γνχξεηνπ Ίππνπ. Σαπηφρξνλα
ππνγξακκίδνπλ ην κεγάιν κήλπκα φισλ ησλ επνρψλ, φηη ε
θνηλφηεηα απηή επέδεζε κε φπια ηνλ εξσηζκφ, ηε ζχλεζε θαη
εμππλάδα.
ε κηα απφ ηηο πνιιέο εθδνρέο ηνπ ζξχινπ γηα ηε Μπίζηξηζζα, ν
γέξνο ζπζηάδεηαη καδί κε ην δψν. Σν ζηνηρείν καο θαλεξψλεη ηελ
πξάμε ηεο ζπζίαο γηα λα επηηεπρζεί ην πνζνχκελν. Μαο ζπκίδεη έηζη
ηελ παξάδνζε ηεο αλζξψπηλεο ζπζίαο φπσο ηεο Ηθηγέλεηαο.
Χζηφζν, γεληθά ζην ρψξν είρε αξρίζεη ε επηθξάηεζε ηεο ζπζίαο ησλ
δψσλ.
Αθφκα ε ζεκαδεκέλε Μνλνβχδα κε ην έλα κφλν βπδί, καο
νδεγεί ζηνλ ζεκαδεκέλν Κχθισπα. Σα ηεξάζηηα βξάρηα πνπ έξηρλε
απφ ην Φνηλίθη ζην Βξσκεξφ, καο ζπκίδνπλ ηα βξάρηα ηνπ
Κχθισπα θαηά ηνπ Οδπζζέα.



ηα δπν απηά ρσξηά φπσο θαη ζηελ Καθαβηά ππήξραλ κέρξη αξγά ηχκβνη (έρνπλ
εμαθαληζηεί ιφγσ εζθεκκέλεο ακέιεηαο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο), πνπ
πξνεγνχληαη ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ , διδ ηνλ ΥΗΗ-ΥΗ π.Υ. αηψλα.
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Σα ζηνηρεία απηά θαη άιια καο νδεγνχλ ζηελ γελεαινγηθή
αθεηεξία ησλ ηδξπηψλ ηεο Γξπηλνχπνιεο, απφ ηνλ Άηιαληα θαη
Ίθηην, θπιέο εθδησγκέλεο απφ ηελ Αζήλα κεηά ηνλ Σξσηθφ πφιεκν.
Αιιά, φπσο αλαθέξακε, καο ζπκίδνπλ θαη ηηο πνιιαπιέο ζρέζεηο
ησλ νκεξηθψλ εξψσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.

ΗΗ.3. Ζ αλαδήηεζε ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο ηεο
έληερλεο ινγνηερλίαο κε ηε ιανγξαθία
Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, απφ ην γεγνλφο πνπ νη επηηφπηνη ζξχινη ζην
ρψξν έρνπλ άκεζε ζρέζε κε γεγνλφηα θαη πξαγκαηηθφηεηεο πνπ
αγγίδνπλ ηα φξηα ηεο ηζηνξίαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ηφπνο απηφο, φρη
απιψο έρεη κηα έληνλε ηζηνξία, αιιά θαη κηα πινχζηα ιανγξαθηθή
παξάδνζε. Ζ παξάδνζε απηή δείρλεη κε ηε ζεηξά ηεο φηη απηφο ν
ηφπνο πνηέ δελ έπαςε λα θαιιηεξγεί ζξχινπο, ζχκβνια πνπ ηνπ
εμαζθαιίδνπλ ην ηδενινγηθφ ηνπ πιαίζην αληίζηαζεο, χπαξμεο θαη
πξνθνπήο. ηε δηαδηθαζία απηή ε ινγνηερλία έρεη κνλίκσο ηνλ δηθφ
ηεο ξφιν.
Μφλν έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί γηαηί νη ινγνηέρλεο θαη νη
πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηνπ ρψξνπ ηεο ζεκεξηλήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο, ζε θάζε ζηαπξνδξφκη ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ
γεγνλφησλ θαη απέλαληη ζηηο πξνζπάζεηεο αιινίσζεο ηεο
εζληθνπνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο βξίζθνπλ ζηεξίγκαηα
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηαθχγην πξνζηαζίαο, αθξηβψο ζηε
ιανγξαθία. Απνηειεί επίζεο έλα επηρείξεκα γηα λα εμεγήζνπκε ηε
δηαρξνληθή θαη άκεζε ζηξάηεπζε ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ρψξνπ κε ηηο
ηχρεο ηνπ ηφπνπ απηνχ.
ην γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη ίζσο λα αλαδεηήζνπκε ηνπο ιφγνπο
γηαηί γεληθψο ε λενειιεληθή ινγνηερλία ηνπνζεηεί ηηο αξρέο ηεο ζην
άζκα ηνπ «Γηγελή Αθξίηα», ρξνλνινγεκέλν ζην πξψην κηζφ ηνπ ΥΗ
αηψλα. Δπεηδή ην ζπγθεθξηκέλν άζκα απνηειεί ην πξψην γξαπηφ
κλεκείν ιανγξαθίαο. Γεχηεξν, «εληάζζεηαη ζην ίδην επηθφ πλεχκα
πνπ δηαηξέρεη εθείλε ηελ επνρή ηε Γχζε θαη ηελ Αλαηνιή θαη
καξηπξεί ην πξψην ζθίξηεκα κηαο λέαο ζπλείδεζεο εζληθήο» 1 Γηα ην
ιφγν απηφ ην άζκα ηνπ Αθξίηα έρεη αληηκεησπηζηεί πφηε σο έπνο θαη
πφηε σο ηππνηηθφ κπζηζηφξεκα.
1

Λίλνπ Πνιίηε , Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Αζήλα, 1993, ζει. 3.
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Σελ αθεηεξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζην άζκα ηνπ
Αθξίηα, (ην άζκα δηεθδηθνχλ ηαπηφρξνλα ε ιανγξαθία, ε βπδαληηλή
ινγνηερλία θαη ε λενειιεληθή ινγνηερλία), φπσο αλαθέξακε,
απνδέρνληαη ζρεδφλ νκφθσλα, φινη νη ηζηνξηνγξάθνη ηεο λέαο
ειιεληθήο ινγνηερλίαο, Έιιελεο ή μέλνη. Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη κεηαμχ έληερλεο
ινγνηερλίαο, έζησ θαη ζην μεθίλεκά ηεο θαη ιανγξαθίαο δελ ππάξρεη
δεδνκέλε δηαρσξηζηηθή γξακκή.
Δλλνείηαη, φηη θαη ε ινγνηερλία πνπ θιεξνλνκεί θαη αλαπηχζζεη ε
Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε εθείλε ηελ
πεξίνδν πνπ ε ιανγξαθία απνρηνχζε κνξθή έληερλεο ινγνηερλίαο1
ρσξίο βέβαηα λα ζπγρσλεπηνχλ.
Σν ηνλίδνπκε απηφ δηφηη αλ παξαηεξήζνπκε ηνλ θχθιν επηθψλ
ηξαγνπδηψλ πνπ ζπλαληνχκε ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο,
ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ θχθιν ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ,
πεξηζζφηεξν απεηθνλίδνπλ ην δξάκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, παξά
γεγνλφηα δηαζηάζεσλ ησλ επηθψλ ζξπιηθψλ ηξαγνπδηψλ. Σα εηθνλνεθθξαζηηθά φκσο κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλήθνπλ ζηα αθξηηηθά
ηξαγνχδηα θαη ηηο παξαινγέο. Σνλίδνπκε αθφκα φηη έρνπλ άκεζε
ζρέζε κε ηνπο κχζνπο θαη ζξχινπο πνπ πην πάλσ αλαθέξακε. Με ηε
ζεηξά ηνπο, φια καδί ζα απνηειέζνπλ ην γεξφ ζηήξηγκα γηα ηε
κεηέπεηηα έληερλε ινγνηερλία.
Χζηφζν, αο καο επηηξαπεί λα δηαθσλήζνπκε κε ηελ άπνςε πνπ
εμεγεί ηε ζπλερή ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ρψξνπ απηνχ κε ηε
ιανγξαθία σο κεηνλέθηεκα. Καηά ηελ άπνςε απηή «ππήξμε εμαξρήο
κηα ινγνηερλία φρη ηνπ θέληξνπ, ηεο Μεηξφπνιεο, αιιά
πεξηθεξεηαθή»2 πλεπψο, νη ινγνηέρλεο ηνπ ρψξνπ βξηζθφηαλ
δηαρξνληθά «πην θνληά ζην ιατθφ ηξαγνχδη, παξά ζηελ θαιιηεξγεκέλε



Αλαθέξνπκε ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Θ.Γηκαξά 1948, Α. Μirambel 1953,
Br.Lavagnini 1955, B.Knνs 1962, M. Vitti 1971, θιπ.
1
K. Νάηζηνο, χλνπηηθή πεξηγξαθή θαη κηα πξψηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο
Βνξεηνεπεηξψηηθεο Λνγνηερλίαο , εθεκ. «Σα λέα ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ» 2.6.2000, ζει.
6-8.
2
Κ.Νάηζηνο, χλνπηηθή πεξηγξαθή θαη κηα πξψηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο
Βνξεηνεπεηξψηηθεο Λνγνηερλίαο εθεκ. «Σα λέα ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ», 02.06.2000,
ζει. 7.
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ηέρλε ηνπ ιφγνπ»1 θαη φηη «ε παηδεία φζσλ αζρνιήζεθαλ κε ηα
γξάκκαηα δελ ήηαλ θαη ηφζν ζπνπδαία αλ εμαηξέζνπκε κηθξά
δηαζηήκαηα»2 Οχηε επίζεο ζα πξέπεη λα απνδερηνχκε ηελ άπνςε φηη
ήηαλ αθξηβψο ε ζρέζε κε ηε ιανγξαθία πνπ «επηβξάδπλε ηελ εμέιημε
ηεο ζχγρξνλεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηνλ ελ΄ιφγσ ρψξν»3 κεηά
ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.
Δμάιινπ, φπσο είλαη ινγηθφ, ε θάζε εζληθή ινγνηερλία ζρεηίδεηαη
κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. Άξα, ε έληερλε
ινγνηερλία ζπκβαδίδεη κε ηελ πνξεία ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θάζε
ιανχ. Αλαθέξακε πην πάλσ φηη ν Γηγελήο Αθξίηαο απνηειεί ην πξψην
ζθίξηεκα κηαο λέαο ειιεληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο. Ζ Ήπεηξνο ζηε
ζπλέρεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ «αθξηηηθνχ» πλεχκαηνο
δηαδξακαηίδεη ηνλ δηθφ ηεο αλεπαλάιεπην ξφιν γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο εζληθήο ειιεληθήο ζπλείδεζεο. Καη αζθαιψο, εδψ, κεηαμχ ησλ
άιισλ παξαγφλησλ «πηάλεη δνπιεηά» θαη ε ινγνηερλία.
ηελ αξρή ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ ηεο Βπδαληηλήο
Απηνθξαηνξίαο, πξφβαιιε εθ΄λένπ ην αλεμάξηεην πλεχκα ηεο
Ζπείξνπ πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε «ηνπ πξψηνπ θαζαξά ειιεληθνχ
θξάηνπο»4. Έηζη θαηά ηελ χζηεξε απηή πεξίνδν ην Βπδάληην
«εζζάλζε πεξηζζφηεξν ειιεληθφλ απφ νπνηεδήπνηε άιινηε, αθνχ
κάιηζηα πεξησξίζζε γεσγξαθηθψο εηο ηνλ Βαιθαληθφλ ρψξνλ θαη ηα
λήζνπο5. Δθηφο απηνχ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηελ ίδηα
πεξίνδν αλαπηχζζεηαη εδψ έλαο πνιηηηζκφο, ν νπνίνο ελψ θέξεη ηε
δηθή ηνπ απζεληηθή κνξθή, απνηειεί ζπλέρεηα ηεο παιαηφηεξεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη εθδήισζε ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ
θαη γξακκάησλ.
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Πξφθεηηαη γηα ην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
Ησαλλίλσλ ζηε ζεκαληηθφηεξε πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή πφιε.
Παπάπηημα
Γηα λα θαηαλνεζεί απηφ πνπ ιέκε είλαη αλάγθε λα εμεηάζνπκε
έζησ θαη ελ νιίγνηο, ηηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ
δηακνξθψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ Διιεληζκφ ηελ ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν.
Οη ηέζζεξηο ζηαπξνθνξίεο ησλ Φξάγθσλ, κε ηζρπξφηεξεο ηε
δεχηεξε 1147, ηελ ηξίηε 1189 θαη ηελ ηέηαξηε κε ηελ πηψζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1205, (ε πξψηε 1095-99), νδήγεζαλ ζηελ
θαηάξξεπζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Οη Φξάγθνη πξνέβεζαλ
ακέζσο ζηελ εγθαζίδξπζε κηθξψλ θξάγθηθσλ θξαηηδίσλ κε
δπηηθνχο εγεκφλεο. Οη Έιιελεο αληηηάρηεθαλ ηδξχνληαο
«απηνθξαηνξίεο», φπσο ηεο Νηθαίαο, θαη ηεο Σξαπεδνχληαο.
Γηέπξεςε φκσο ην Γεζπνηάηνηεο Ζπείξνπ. Ηδξχζεθε απφ ην
Μηραήι Άγγειν Κνκλελφ Γνχθα κεηά ην 1205, ν νπνίνο, φπσο
πνιινί άιινη ήξζε ζηελ Ήπεηξν απφ ηελ Πφιε σο θαηαηξεγκέλνο.
Ο Βπδαληηλφο άξρνληαο, ίδξπζε ην πξψην θαζαξά ειιεληθφ
θξάηνο κε πξσηεχνπζα ηελ Άξηα θαη κε ζεκαληηθφηεξε πφιε ηα
Ησάλληλα. Ζ εμέιημε ησλ Ησαλλίλσλ ζηε ζεκαληηθφηεξε
αλαπηπγκέλε πνιηηηζηηθά πφιε ηνπ Γεζπνηάηνπ, νθείιεηαη ζηε
γεσζηξαηεγηθή ηεο ζέζε. Ο ζπλδπαζκφο κεηαμχ ησλ ζαιαζζηλψλ
θαη ηεο ζηεξεάο δηαβάζεσλ ηεο Ζπείξνπ ζπλέδεε ηελ Ήπεηξν κε ηελ
επξχηεξε πεξηνρή. Ο ηδξπηήο ηνπ Γεζπνηάηνπ αθηέξσζε ηδηαίηεξε
κέξηκλα γηα ηελ νρχξσζε ηεο πφιεο (ρηίδεηαη ην θάζηξν) θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σαπηφρξνλα, πξνζθέξεη
θαηαθχγην ζηνπο θαηαηξεγκέλνπο πξφζθπγεο απφ ηελ
θξαγθνθξαηνχκελε Πφιε, νη νπνίνη κεηέθεξαλ εδψ ηηο δσληαλέο
κλήκεο ηεο θάπνηε ιακπξήο πξσηεχνπζαο. Σν ρξπζφβνπιν ηνπ 1319
ηνπ Αλδξφληθνπ Β‟(βάζε ηνπ νπνίνπ ε θεληξηθή εμνπζία
παξαρσξνχζε πιεζψξα πξνλνκίσλ ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ) θαη
ε πξνεγεζείζα πξναγσγή ηεο Δπηζθνπήο ησλ Ησαλλίλσλ ζε


Λέμε ιαηηληθήο πξνειεχζεσο , απνηειεί γεσγξαθηθφ παξά ζεζκηθφ φξν πνπ
δειψλεη εθηεηακέλε γαηνθηεζία ή πξνλφκηα παξαρσξεκέλα απφ ηνλ απηνθξάηνξα.
ην πιαίζην απηφ θξφληηδαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νκφςπρε λνκηκνθξνζχλε ησλ
κεγαινγαηνθηεκφλσλ , ε νπνία απνηεινχζε ηελ άξρνπζα ηάμε.
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Μεηξφπνιε ην 1285, απνδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηεο πφιεο πξνο φιεο
ηηο θαηεπζχλζεηο. Απφ ηφηε ηα Ησάλληλα, κέζα απφ ζηαζεξνχο
βεκαηηζκνχο πξνφδνπ θαη θάησ απφ έλαλ αζηεξηζκφ επηπρψλ θαη
ζπλερηδφκελσλ ζπγθπξηψλ, νδεγνχληαη ζε πεξίνδν καθξνρξφληαο
αθκήο πνπ ζα θνξπθσζεί, φπσο ζα δνχκε, ζηα κέζα ηνπ 18νπ
αηψλα.
Σν Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ κέζα απφ ηα γλσζηά
ζθακπαλεβάζκαηα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εγεκνλίαο ηνπ, απφ θνηλνχ
κε «ηελ απηνθξαηνξία» ηεο Νίθαηαο φρη κφλν αλάγθαζαλ ηνπο
Φξάγθνπο λα ππνρσξήζνπλ, αιιά λα επηβάιινπλ ηελ απαιιαγή ηεο
Πφιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο. Σν 1261 απφ ην Αιέμην ηξαηεγφπνπιν
ηεο Νίθαηαο. Ζ ζχγθξνπζή ηνπ κε ηνλ Μηραήι Ζ‟ ηεο Ζπείξνπ
(1262) αλέδεημε ληθεηή ην δεχηεξν ν νπνίνο αλαδείρηεθε
απηνθξάησξ ηεο αλαζπζηαζείζαο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Μέζα
απ΄απηέο ηηο εμειίμεηο θαη ππφ ηελ άκεζε πίεζε ησλ Λαηίλσλ, ην
Βπδάληην ζηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο αηψλεο, αηζζάλζεθε πεξηζζφηεξν
ειιεληθφ απφ νπνηεδήπνηε άιινηε.
Έηζη, απφ ηνλ 13ν αηψλα θαη γηα εθαηφ πεξίπνπ ρξφληα ζηελ
Ήπεηξν ζεκεηψλεηαη έλα είδνο θαιιηηερληθήο έθξεμεο. Σν επίθεληξφ
ηεο ήηαλ ε αξρηηεθηνληθή. Απνθνξχθσκά ηεο ε δηακφξθσζε κηαο
ηδηαίηεξεο ζρνιήο κε ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ απφ ηελ ηνπηθή
παξάδνζε θαη ηηο ζρνιέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο
Μαθεδνλίαο. πγθξηηηθά φκσο δελ ζεσξείηαη φηη απνηειεί κηα
αμηφινγε αλάπηπμε. Οη δχν ηάζεηο (αλάπηπμεο θαη κε) ίζσο πξέπεη
λα αλαδεηεζνχλ ζηε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ
Ήπεηξν επί δεζπνηάηνπ κε ηηο αιιεπάιιειεο αιιαγέο ησλ εγεκφλσλ
ηεο:- Διιήλσλ, Ηηαιψλ, έξβσλ, Αιβαλψλ. Σν ηηαιηθφ θαζεζηψο
ζηελ Ήπεηξν δελ ελέπλεπζε δεκηνπξγίεο, φπσο ε δπηηθνχ χθνπο
θηινινγία θαη πνίεζε πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Κξήηε. Σαπηφρξνλα,
νη Βπδαληηλνί ιφγηνη, πηζηνί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζεσξνχζαλ
ηνπο Ζπεηξψηεο ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε σο επαλαζηάηεο θαη
ζηελ θαιχηεξε σο επαξρηψηεο.

ΗΗ.4. Ο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο Ζπείξνπ
ηελ πεξίεξγε εμέιημε ξαδηνπξγηψλ, ζπκκαρηψλ, ζπγθξνχζεσλ
θαη δχζθνισλ ηζνξξνπηψλ θαη ελαιιαγψλ εγεκφλσλ απφ δηάθνξα
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έζλε, ζπρλά αληηκαρφκελσλ, ινγηθφ είλαη ν πνιηηηζκφο, ηα γξάκκαηα
θαη νη ηέρλεο πεξηζζφηεξν λα αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα πνξεία.
Γεγνλφο είλαη φηη ε Ήπεηξνο δελ αθνινχζεζε ηελ γεληθφηεξε
πξαρηηθή ηνπ Βπδαληίνπ γηα ηελ αλαγέλλεζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ
θιαζηθψλ γξακκάησλ.(πσο αλαθέξακε αθνινχζεζε ην δξφκν κηαο
ηδηαίηεξεο ζρνιήο κε ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ απφ ηελ ηνπηθή παξάδνζε
θαη ηηο ζρνιέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο, δει.
κεηαμχ ηνπ παξαδεδνκέλσλ θαη ησλ λέσλ (ιφγηα θαη δεκψδεο
γιψζζα). Δθείλνη φκσο πνπ αθνινπζνχλ ηελ παξαδεδνκέλε δελ έρνπλ
ηελ δχλακε ησλ παηέξσλ ηεο ινγνηερλίαο ηνπ 4νπ αηψλα ή ησλ
πκλνγξάθσλ ηνπ 6νπ θαη 8νπ αηψλα. Σαπηφρξνλα απέρνπλ πνιχ απφ
ηνπο θηιφινγνπο Φψηηνλ θαη Φειιφ, ηνπ 11νπ θαη 12νπ αηψλα, αθφκα
θαη απφ ηελ Άλλα Κνκλελή. πλδεφκελνη κε ηηο απιέο ησλ δεζπνηψλ
θαη απηνθξαηφξσλ, νη ιφγηνη ηεο επνρήο δηαθξίλνληαη γηα ηε
δνπιηθφηεηα ηνπ πλεχκαηνο, ηελ πεξίζζηα θνιαθεία θαη ην θφβν λα
πξνζεγγίζνπλ ηα πξάγκαηα. Ζ ειεπζεξία ηνπο είλαη ιίγε.
Σαπηφρξνλα, ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ απνπζηάδεη ν θηινζνθηθφο
ζηνραζκφο .
Σα δεκηνπξγήκαηα σζηφζν γξακκέλα ζε δεκψδε γιψζζα δελ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξεο θηινινγηθέο αμίεο. Απηφ νθείιεηαη
θαη ζην γεγνλφο φηη νη απηνθξάηνξεο (δεζπφηεο) θαινχζαλ ζηελ απιή
ηνπο δεπηεξεχνληεο δεκηνπξγνχο. Γλσζηή ιφγνπ ράξε ε ζπκπεξηθνξά
ηνπ Ησάλλε Οξζίλε (αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα), ν νπνίνο θάιεζε θάπνηνλ
δεπηεξεχνληα πνηεηή, ηνλ Κσλζηαληίλν Δξκνληαθφ, λα ζπληάμεη κηα
ζπιινγή κχζσλ απφ ηνλ κεξν, ε νπνία φκσο δελ ζεσξείηαη κε
θάπνηεο ινγνηερληθέο αμίεο.
Δπίζεο, ηα ρξνληθά ηεο επνρήο, φπσο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ησλ
Σφθθσλ απνηεινχλ γξαπηά κε πιεξνθνξηαθφ θαη ςπραγσγηθφ
ραξαθηήξα. Γελ κπνξνχλ φκσο λα εληαρηνχλ ζηνλ θχθιν ησλ πςειψλ
θηινινγηθψλ δεκηνπξγεκάησλ.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαηά ηνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο αηψλεο ε
πεξηνρή πεξηπίπηεη ζε πνιηηηζκηθή παξαθκή. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ
ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο πνιηηηζηηθήο
εμέιημεο είλαη γλσζηφ π.ρ φηη ε Νηθφπνιε, ε νπνία ππήξμε
πξσηεχνπζα ηεο Παιαηάο Ζπείξνπ επί ξσκατθήο θαηνρήο, δηαηήξεζε
ηελ ζεκαζία ηεο γηα αξθεηφ θαηξφ. Απνηέιεζε κάιηζηα θέληξν
κεηξνπφιεσο θαη θνζκήζεθε κε εμαηξεηηθήο ηέρλεο βαζηιηθέο.
Πάλησο ε εηθφλα πνπ απνθνκίδεη θαλείο γηα ηελ πεξίνδν απηή
είλαη φηη, φιεο ζρεδφλ νη πφιεηο – επηζθνπέο απνηεινχλ ζηελ νπζία
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εμέιημε ησλ παιηφηεξσλ αζηηθψλ θέληξσλ. Βξίζθνληαη ζε παξάθηηεο
πεξηνρέο ή ζε πςψκαηα θαη πεξηηνηρίδνληαη απφ νρπξψζεηο εμαηηίαο
ησλ βαξβαξηθψλ επηδξνκψλ. Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη ν Ηνπζηηληαλφο
αλαζηήισζε ηα ππάξρνληα θξνχξηα ή αλαθαηαζθεχαζε λέα. Ο
ηζηνξηθφο Πξνθφπηνο κηιάεη γηα 94 ηέηνηα ζηελ Παιηά θαη Νέα
Ήπεηξν.
Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό – ε ζξεζθεία
Αλ εμαηξέζνπκε ηα ηείρε θαη ηα θάζηξα, ν θπξίαξρνο ραξαθηήξαο
ησλ ηερλψλ θαηά ηελ επνρή είλαη βέβαηα ζξεζθεπηηθφο. Οη
παιαηνρξηζηηαληθέο βαζηιηθέο ηεο Παιαηάο θαη Νέαο Ζπείξνπ
απνηεινχλ έμνρα δείγκαηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ελψ ε
δσγξαθηθή θαιιηεξγείηαη αξρηθψο ζηελ ηερληθή κνξθή ησλ
ςεθηδσηψλ δαπέδσλ θαη ησλ εληνίρησλ ςεθηδσηψλ. (Σν
ζεκαληηθφηεξν εξγαζηήξην ςεθηδσηψλ βξηζθφηαλ ζηελ Νηθφπνιε
φπνπ αλαπηχρζεθε θαη ε ηερληθή ηνπ καξκαξνζεηήκαηνο.)
Σελ θαιιηηερληθή εηθφλα ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο πεξηφδνπ
ζπκπιεξψλεη ε γιππηηθή θαη ε κηθξνηερλία, νη νπνίεο επίζεο
ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθθιεζηαζηηθφ δηάθνζκν.
Απφ κηα έξεπλα πξνθχπηεη φηη απφ 112 κνλαζηήξηα πνπ
θαηαγξάθνληαη ζην ζεκεξηλφ βφξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ, 36 είλαη
άγλσζηεο επνρήο θηίζεο, ελψ 24 θαηαγξάθνληαη ζηελ βπδαληηλή
πεξίνδν, 9 απφ ηα νπνία πξηλ ην δέθαην αηψλα.
Απφ ηνλ 8ν-10ν αηψλα ρηίδνληαη ιίγνη λανί, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξα
ληφπηα ραξαθηεξηζηηθά. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ν λαφο ηνπ
Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Καηζνχξε ζηελ Άξηα. Υξνλνινγείηαη κεηαμχ
ηνπ δεπηέξνπ κηζνχ ηνπ 8νπ αηψλα θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 9νπ. Αλήθεη
ζηνλ ηχπν ηνπ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακκέλνπ λανχ κε ηξνχιν, πνπ ζα


Μηα ηέηνηα εμέιημε είρε ιφγνπ ράξε θαη ε Αδξηαλνχπνιε πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη
ππήξμε κεηαμχ Γνχβηαλεο σθξαηίθσλ Γνξίηζαο . Ζ Αδξηαλνχπνιε, ρηίζηεθε, θαηά
ηνλ Ν. Βέε σο λέα πφιε ζηελ θνηιάδα ηνπ Γξίλνπ, απφ ηνλ απηνθξάηνξα Αδξηαλφ. Σελ
πφιε νρχξσζε ζηε ζπλέρεηα ν Ηνπζηηληαλφο. Πηζαλφλ ε Αδξηαλνχπνιε λα είρε ηελ
ζπλέρεηά ηεο ζηε Μέιηαλε (θαη νη δπν ζηελ Αληηγφλεηα). Ζ Μέιηαλε, ζχκθσλα κε
ηνπο αξραηνιφγνπο πξέπεη λα ππάξρεη ζηα ξηδά ηεο Νεπξάβηζηαο- Δπηζθνπήο. Σν
γεγνλφο ζα πξέπεη λα ζρεηηζηεί κε ηελ πξψηε επηζθνπή πνπ ζεκειηψζεθε εδψ (ζηε
ζεκεξηλή Δπηζθνπή – ηδνχ θαη ην φλνκα ηνπ ρσξηνχ) ηνλ πέκπην αηψλα. πσο ιίγν
αξγφηεξα θηίζζεθε απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ ε εθθιεζία ηνπ Λακπφβνπ.
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απνηειέζεη ηνλ θχξην λανδνκηθφ ηχπν εθθιεζηψλ γηα ηνπο επφκελνπο
αηψλεο.(ηελ πεξηνρή καο αλαθέξνπκε ηελ εθθιεζία ζην Λπθνχξεζη).
Κξίλνληαο επίζεο, απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ δηαθφζκνπ ησλ λαψλ
κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν αλψηαηνο θιήξνο ζα πξέπεη λα είρε
πςειή αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα. Ζ αλάκεημε ησλ κεηξνπνιηηψλ ηεο
Ζπείξνπ ζηηο ζενινγηθέο έξηδεο ηνπ θαηξνχ εθείλνπ απνηειεί ηεθκήξην
ηνπ κνξθσηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ. Δίλαη επίζεο
αμηνζεκείσην φηη θαηά ηνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο αηψλεο νξηζκέλνη
Ζπεηξψηεο
απφ
νηθνγέλεηεο
επγελψλ
ζπνχδαζαλ
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη δηαθξίζεθαλ ζε πςειά αμηψκαηα. Έλαο απ΄
απηνχο είλαη ν Κιέαξρνο απφ ηελ Θεζπξσηία, ν νπνίνο έγηλε κέινο
ηεο πγθιήηνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη εξγάζηεθε γηα ηελ ίδξπζε
ηνπ πδξαγσγείνπ ηεο Βαζηιεχνπζαο θαη ηεο δεκφζηαο βηβιηνζήθεο
ηεο. Ζπεηξψηεο απφ ην Γπξξάρεην ήηαλ επίζεο ν Όπαηνο ηνπ
Αλαηνιηθνχ Ηιιπξηθνχ, Ησάλλεο θαη ν Απηνθξάηνξαο Αλαζηάζηνο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ επίζεο ηα νλφκαηα ησλ θηιφζνθσλ
Ηθηθιή θαη Πξίζθνπ νη νπνίνη είραλ ζρέζεηο κε ηνλ ζνθηζηή Ληβάλην
θαη ηνλ απηνθξάηνξα Ηνπιηαλφ.
Ζ εκκληζία, οι λόγιοι και ηα γπάμμαηα
Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Ήπεηξν νη
ζεκαληηθφηεξνη ιφγηνη είλαη κνλαρνί, ζενιφγνη θαη ηζηνξηθνί. Φνξείο
ήηαλ θπξίσο νη κεηξνπνιίηεο ησλ Ησαλλίλσλ, ν Ησάλλεο Απφθαπθνο,
ν Γηψξγνο Βξαδάλεο, ν Γεκήηξηνο Υσκαηηαλφο, ν Νηθήηαο Υσληάηεο,
ν Γεψξγηνο Αθξνπνιήηεο θαη ν Θεφδσξνο Β‟ Λάζθαξεο.
Καιιηεξγεκέλνη θαη ιφγηνη άλδξεο, ζπγγξαθείο πνιιψλ εξγαζηψλ,
δηαηεξνχζαλ ζπγρξφλσο ζηηο κεηξνπφιεηο ηνπο πιήζνο ππαιιήισλ
(ραξηνπιάξηνπο, ππνκλεκαηνγξάθνπο, λνηαξίνπο, κνπζηθνχο) κε ηελ
ζπκβνιή ησλ νπνίσλ νη παξαπάλσ θιεξηθνί πξαγκαηνπνηνχζαλ ην
έδαθνο κηαο γφληκεο ινγηνζχλεο.
Ο Ησάλλεο Απόθαπθνο, κεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ, 12νο - αξρέο
ηνπ 13νπ αηψλα. Δίλαη καζεηήο ηνπ Φειινχ. Σα έξγα ρσξίδνληαη ζε
ηξεηο νκάδεο: 1. Πνηήκαηα ζε ηακβηθνχο ζηίρνπο, 2. Αιιεινγξαθία, 3.
Έγγξαθα δεκνζίνπ ραξαθηήξα. ζνλ αθνξά ηε γιψζζα θέξεηαη σο
δεκηνπξγφο πνιιψλ ινγίσλ ιέμεσλ. ζνλ αθνξά ην χθνο δελ δίζηαδε
λα πηνζεηήζεη λεφηεξνπο ηχπνπο, «πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ην ιφγν
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ηνπ δσεξφλ θαη λα εθθξάζεη φ, ηη αθξηβψο πξνηίζεηαη»1 Ο ίδηνο κηιάεη
θαη γηα ηελ εζληθή ζπλείδεζε ηεο επνρήο. Μαξηπξεί φηη νη ιφγηνη
Βπδαληηλνί ηνπ 12νπ-13νπ αηψλα αηζζάλνληαλ ήδε Έιιελεο «πξν ησλ
Παιαηνινγείσλ ρξφλσλ, φπνπ ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ε ηνηαχηε
κεηαζηξνθή»2.
χγρξνλφο ηνπ ήηαλ θαη ν Γηώξγνο Βξαδάλεο, κεηξνπνιίηεο
Κέξθπξαο. Βαζηθφ έξγν ηνπ ε αιιεινγξαθία κε ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο κεηξνπνιίηεο. Σαμηδεχεη πνιχ. ηελ Αζήλα θαηείρε
ην αμίσκα ηνπ Τπνκλεκαηνγξάθνπ ηεο εθεί κεηξφπνιεο. ηελ Κέξθπξα
έγηλε παξάλνκνο κεηξνπνιίηεο. ηα 1231 κεηέβε ζηελ Ηηαιία κε
πνιηηηθή απνζηνιή κε εληνιή ηνπ δεζπφηε ηεο Ζπείξνπ ηεο επνρήο
Δκαλνπήι.
Ο Νηθήηαο Υσληάηεο κεηξνπνιίηεο Αρξίδνο. πνχδαζε ζηελ
Πνιε. Έξγα ηνπ είλαη θπξίσο ε ηζηνξία ηεο πεξηφδνπ 1180-1206 ζε 21
βηβιία. Σνπ Υσληάηε είλαη θαη ε πξαγκαηεία γηα ηελ θαηαζηξνθή απφ
ηνπο Λαηίλνπο ησλ αγαικάησλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Έγξαςε επίζεο
ξεηνξηθά έξγα, επηζηνιέο θαη πνηήκαηα.
Ο Θεόδσξνο Λάζθαξεο (1222-1285). Καηά ηε ζπλήζεηα ηεο
επνρήο ηνπ έγξαςε πνηθίια έξγα, ζενινγηθά, θηινζνθηθά, ινγνηερληθά,
εγθψκηα, επηζηνιέο, ζάηηξα θαη πκλνγξαθηθά.
Ζ παιδεία
ε πνιιέο εμάιινπ κνλέο ηεο Ζπείξνπ παξαηεξείηαη ηνπο ίδηνπο
ρξφλνπο έλαο νξγαζκφο ζηελ παηδεία. Πεξί ην 1285 ν Νείινο
Δξηρηψηεο ίδξπζε ζρνιή ζηε κνλή Γεξνκεξίνπ. Ζ πινχζηα
βηβιηνζήθε ηνπ πνιιά πξνζέθεξε ζην Γέλνο κέρξη ηνλ 17ν αηψλα. ηηο
κνλέο Βειιάο, Κακηηζηάλεο θαη σζίλνπ ιεηηνπξγνχζαλ
πξνπαηδεπηήξηα. ηελ Κάησ Παλαγηά βηβιηνζήθε, ελψ ζηε κνλή
Μνιπβδνζθέπαζηεο, θηηζκέλε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν ηνλ Πσγσλάην,
( βξίζθεηαη ζηα ειιελν-αιβαληθά ζχλνξα απφ ηε πιεπξά ηεο
Πξεκεηήο),ππήξρε απφ ηνλ 14ν αηψλα ζρνιή ρεηξνγξάθσλ,
ηνηρνγξάθσλ θαη θαιιηγξάθσλ.
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Βαζ. Κ. Μάξγαξε, πγγξαθείο θαη ινγνηέρλεο ησλ Ησαλλίλσλ απφ ην
Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ σο ηηο κέξεο καο…., Γηάλλελα 1991, ζει. 38.
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Ν.Γ. Πνιίηεο, Έιιελεο ή Ρσκενί, Λανγξαθηθά χκκεηθηα Α‟, 1920, ζει 122123.
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Αλαθέξνπκε επίζεο φηη ζε δέθα κνλέο βπδαληηλήο πεξηφδνπ ζην
βφξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζρνιεία. Πξφθεηηαη γηα ηηο
κνλέο: Αγ. Θαλαζίνπ ζηελ Πνιχηζηαλε, Γξηάλνπ, Πέπειεο,
Γνχβηαλεο, Αγ. Ησάλλνπ, Θενιφγνπ Μάιηζηαλεο, Γηβξνβνπλίνπ ή
ηχινπ θαη Γίβξεο, σξσληάο, Κάκελαο, Απνιισλίαο, Αξδελίηζαο.
Οη πξψηεο ζρνιέο πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Μηραήι Άγγειν
Κνκλελφ Γνχθα ζηα 1206 είλαη νη ζρνιέο παλνχ (Φηιαλζξσπηλψλ),
ζην λεζί ησλ Ησαλλίλσλ θαη ησλ Γεζπνηψλ. χγρξνλή ηνπο είλαη θαη
ε ζρνιή ηξαηεγνπνχινπ πνπ επίζεο βξηζθφηαλ ζην λεζί. (έθιεηζαλ
ζηα 1642 απφ ηνπο Σνχξθνπο, κεηά απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ
Γηνλπζίνπ Φηινζφθνπ ην 1611)

ΗΗ. 5 Σα ρξνληθά
Ο «ΚΟΤΒΑΡΑ»- Υξνληθό ησλ Ησαλλίλσλ – Υξνληθό ησλ
ΣΟΚΚΧΝ- Δλζπκίζεηο
Ο Κνπβαξάο. ηε κνλή ησλ Φηιαλζξσπηλψλ (παλνχ), απφ ηελ
ίδξπζε θηφιαο ηνπ Ζπεηξσηηθνχ Γεζπνηάηνπ δηαηεξνχληαλ ρεηξφγξαθνο
θψδηθαο, φπνπ γηα αηψλεο νιφθιεξνπο θαηαγξάθνληαλ ηα ζεκαληηθά
ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηνλ ηφπν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
πεξίθεκν ΚΟΤΒΑΡΑ. πγγξαθείο ηνπ ήηαλ εγνχκελνη, δάζθαινη θαη
κνλαρνί.
Γηα ηνλ Κνπβαξά ζξπινχληαη κχξηα. Απηφ δηφηη θαηά ηηο πνιεκηθέο
πεξηπέηεηεο ηνπ 1820 είρε απνρηήζεη θαηά θάπνην ηξφπν θνηλή ρξήζε
δίλνληαο ζηνπο ληφπηνπο ιφγηνπο κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθνχ πιήζνπο εηθαζηψλ, ζηηο νπνίεο ζπρλά
πξνζέδηδαλ ηε δχλακε αηξάληαρηνπ ηεθκεξίνπ. ηνλ Κνπβαξά
ζηεξίρηεθαλ επίζεο γλσζηνί παξαηεξεηέο – εξεπλεηέο ηεο Ζπείξνπ
φπσο ν άζαο, ν Μπέθεξ, ν Μνπζηνμχδεο, θ.α. Ο Μπνιάλνο
Βαζηιφπνπινο, δηεπζπληήο ηνπ Γθηνχκεηνπ ζρνιείνπ, είρε εθπνλήζεη
επηηνκή ηνπ Κνπβαξά πνπ θαηά επηπρή ζπγθπξία ζψζεθε απφ ηελ
κεγάιε ππξθαγηά ησλ Ησαλλίλσλ ηνπ 1821. Απνθαζηζηηθή πξνψζεζε
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ corpus ηνπ Κνπβαξά πέηπρε ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ν ηζηνξηθφο Λέαληξνο Βξαλνχζεο.
Σν Υξνληθό ησλ Ησαλλίλσλ Σν αξραηφηεξν θείκελν ηνπ Κνπβαξάην κεγαιχηεξν θαη ην πην γλήζην ζπγρξφλσο,- είλαη ην Υξνληθφ ησλ
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Ησαλλίλσλ, ην νπνίν απνδίδνπλ άιινηε εζθαικέλα ζηνπο κνλαρνχο
Κνκλελφ θαη Πξφθιν. Βξέζεθε ζε πνιχ παιηφ ρεηξφγξαθν θψδηθα, πνπ
αλάγεηαη πξν ηνπ έηνπο 1442 (θαηά ηελ επνρή ζχληαμήο ηνπ) θαη
πεξηέρεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 14νπ αηψλα πνπ
δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ Ήπεηξν θαη θπξίσο ζηα Γηάλλελα. Σν πνιχηηκν
θείκελν απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή εηδήζεσλ γηα ηελ παξαπάλσ
ρξνληθή πεξίνδν. Απνηειεί επίζεο ην ζεκαληηθφηεξν θηινινγηθφ
ληνθνπκέλην. Γξάθηεθε ζε θαιιηεξγεκέλε αξραΐδνπζα γιψζζα,- ππθλφ,
θνκςφ θαη ιηηφ ζπγρξφλσο, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηε κφξθσζε θαη ηελ
παηδεία ηνπ αγλψζηνπ ληφπηνπ ρξνληθνγξάθνπ.
Παξαζέηνπκε έλα απφζπαζκα γηα ηελ ηειηθή κάρε κεηαμχ ησλ
Ζπεηξσηψλ θαη ηνπ Γθίλ Εελεβίζηη ζηελ Κξαληά, πνπ έθεξε ππφ θαηνρή
ηνπ δεχηεξνπ ηελ πφιε Αξγπξνθάζηξνπ.
…… «επί έηνπο 1399, Ηλδηθηηψλνο δ‟, κήλη Απξηιίσ ηε έθηε, ηε
Κπξηαθή ηνπ Αληηπάζρα, εθζηξαηεχεη θαηά ηνπ Γθηφλε ηνπ Εελεβίζε
ν δεζπφηεο Ηδανχ κεηά πάζεο ηεο δπλάκεσο απηνχ. Δπηζπλάμαο νπλ
ηα ζηξαηεχκαηα, ηνπο Μαιαθαζαίνπο θαη Μαδαξαθαίνπο, έηη δε ηνπ
Παπίγθνπ θαη ησλ Εαγνξίσλ, αιιά δε θαη ηεο Γξπηλνππφιεσο κεηά
Αξγπξνθάζηξνπ θαη ησλ Μεγάισλ Εαγνξίσλ, θαηήιζε κέρξη
Μεζνπνηάκνπ„ θάθεηζελ δε, ζέισλ δηέιζεηλ πξνο ηα κέξε ηεο
Γίβξεο, επέπεζελ επ΄απηνχο γλφθνο θαη ζχειια‟ θαη ν Γθίλεο,
αθνινπζψλ απηνχο, θαηά θξάηνο ληθά, θαη, εηο ρείξαο απηνχ ν
δεζπφηεο εμέδνην, εκέξα δ‟, Απξίιησ κήλη ζ‟, θαη εηο δεζκά θαη
ζηξεβιψζεηο κεηά ησλ αξρφλησλ απηνχ απνθιείεη ελ ηε θξνπξά.
Έρσλ νπλ ν δεζπφηεο γλήζηνπο ζπγγελείο απφ ησλ εληίκσλ
αξρφλησλ ηεο πεξηδφμνπ κεγάιεο πφιεσο Φισξεληίαο, αλέδξακνλ
εθείλνη πξνο ην θνκκνχληηνλ ηεο Βελεηίαο, θαη εξσηήζαληεο πεξί
ηνπ δεζπφηνπ, απήιζνλ εηο ηελ κπατινλ ηεο λήζνπ ησλ Κνξθψλ, θαη
εμέβαινλ απηφλ εηο δέθα ρηιηάδεο θισξηψλ απφ ηνπ
Αξγπξνθάζηξνπ1»
Σν Υξνληθό ησλ Σόθθσλ. ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 15νπ αηψλα
ζηα Γηάλλελα γξάθηεθε θείκελν κε πεξηερφκελν ηελ εμηζηφξεζε ησλ
γεγνλφησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1375 κέρξη ην 1422,
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ θαη ηελ Γπηηθή Διιάδα. Σν
θείκελν πεξηζψζεθε ζε δχν Κψδηθεο ηνπ Βαηηθαλνχ πνπ βξήθε ζρεδφλ
1

Λ.Η. Βξαλνχζε, Σν Υξνληθφ ησλ Ησαλλίλσλ θαη΄ αλέθδνηνλ δεκψδε επηηνκήλ,
Δπεη. Μεζαησλ. Αξρείνπ, 12 (1962) Αζήλα 165, ζει 57-115.
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πξφζθαηα ν δηαθεθξηκέλνο γλσζηφο βπδαληηλνιφγνο Γηνπδέπε θηξφ.
Απνηειεί θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζπλέρεηα ηνπ Υξνληθνχ ησλ Ησαλλίλσλ θη
είλαη ζπληεηαγκέλν ζε ζηίρνπο ζε γιψζζα απιή. Γελ είλαη γλσζηφο ν
ζπγγξαθέαο θαη ηνπ παξφληνο ρξνληθνχ. Πξέπεη φκσο λα κελ ήηαλ
κνξθσκέλνο. Πεξηγξάθεη κε δεηλή, παξαζηαηηθφηεηα, ιπξηζκφ θαη
ρξψκα ηα ζπκβάληα ηεο επνρήο, ζηξεθφκελνο πεξηζζφηεξν γχξσ απφ ηα
Γηάλλελα θαη ηνπο δεζπφηεο ηνπο Κάξνιν θαη Λενλάξδν Σφθθν. Σν έξγν
πνπ ν Σδηνπδέπε θηξφ ηηηινθφξεζε ην «Υξνληθφ ησλ Σφθθσλ» είλαη
πνιχηηκν ζηηο πιεξνθνξίεο (δηφηη δε δηαζηαπξψλεηαη παξά ζε ζπάληεο
πεξηπηψζεηο κε ηε ινηπή ζχγρξνλή ηνπ ρξνλνγξαθία).Σαπηφρξνλα
απνηειεί έλαλ χκλν ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ θαη καδί πξνο ηνπο
δεζπφηεο ησλ θαη ηα πνιεκηθά ηνπο θαηνξζψκαηα. Καη ην Υξνληθφ απηφ
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξία πηψζεο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ ζηα ρέξηα ηνπ
θχιαξρνπ απφ ην βφξεην ηκήκα ηεο Αιβαλίαο Γθηλ Εελεβίζηη.
Ο Υξνληθνγξάθνο, δηαπνηηζκέλνο απφ έλαλ έληνλν παηξησηηζκφ,
είλαη ίζσο ν πξψηνο ν νπνίνο πνιιαπιψο ηφληζε ζην θείκελν ηελ
ειιεληθή ζπλείδεζε πνπ έλσλε ηνπο ζθιεξνηξάρεινπο επεηξσηηθνχο
πιεζπζκνχο δπκσκέλνπο ζε αθαηάπαπηνπο αγψλεο ελαληίνλ μέλσλ
επηδξνκψλ. Φαλεξψλεη επίζεο φηη ην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ πνπ είρε
πάξεη πνιχ πην θαζαξά ειιεληθφ ραξαθηήξα, απνηειεί ηνλ άγξππλν
ζεκαηνθχιαθα ηνπ ειιεληζκνχ ζε κηα επνρή φπνπ ε απηνθξαηνξία είρε
ζπξξηθλσζεί ζ΄ έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ηνπ παιαηνχ εαπηνχ ηεο θαη
ζαλ θαιφο ζηξαηεγφο πξνεηνίκαδε ηελ καθξνρξφληα αληίζηαζε ηνπ
Έζλνπο ελαληίνλ ηνπ λένπ θαηαθηεηή.
Παξαζέηνπκε κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ην ρξνληθφ ησλ Σφθθσλ
ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ηψξα ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ ζηα ρέξηα ησλ
Σνχξθσλ απφ ηνλ γην ηνπ Εελεβίζηη
Οη Σνχξθνη απνθιείζζη ην Αξγπξφ ην θάζηξν,
φηη είλαη θάζηξνλ δπλαηφλ εηο ρέξσκα απάλσ
θαη νπδέλ βνιεί κε πφιεκνλ πνηέ λα ην επάξνπλ
ακή κε παξαθαζηζκφλ, ψζηε λα ην επάξνπλ
(ζηηρ. 3220-22)
Αθνχ νη παξαπάλσ ζηίρνη καο ιέλε φηη ην Αξγπξφθαζηξν δελ
δχλαηαη λα θπξηεπηεί εχθνια νη πην θάησ καο ιέλε φηη ν γηνο ηνπ
Εελεβίζηη ην παξέδσζε ζηνπο Σνχξθνπο ζηα 1418.
ην θάζηξν ηνχην έδσθελ αηφο ηνπ εηο ηνπ ηνχξθνπο
φπνπ είλαη ηφζν δπλαηφλ πνηέ δελ ην επαίξλαλ
(ζηηρ 3280-81)
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Δλζπκήζεηο. Σεο ίδηαο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο, φπσο αξγφηεξα νη εθθιεζηαζηηθνί θψδηθεο,- είλαη νη ζεκεηψζεηο ησλ
θιεξηθψλ ζηα εθθιεζηαζηηθά βηβιία. Μάιηζηα κεξηθέο θνξέο απνηεινχλ
ινγνηερληθά αξηζηνπξγήκαηα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ
ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
Ζ ΜΑΚΡΑ ΚΑΣΟΥΖ ΣΖ ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ
ΗΗΗ. 1. Ζ Ήπεηξνο πεξηκέλεη ηνπο «βάξβαξνπο» !
Υξνλνινγηθά ζπκπίπηεη κε ηελ καθξά θαηνρή ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο κέρξη ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ ίδξπζε
Αιβαληθνχ θξάηνπο. Δπίζεο, λνκίδνπκε πσο είλαη πεξηηηφ λα
αλαθέξνπκε φηη ν ζεκεξηλφο ρψξνο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο
απνηεινχζε κέξνο ηνπ επξχηεξνπ εληαίνπ ρψξνπ ηεο Ζπείξνπ. Καηά
ζπλέπεηα ε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκαηα θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζηνλ
επξχηεξν απφ ην ζεκεξηλφ ρψξν πνπ θιεξνλφκεζε ε Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, αθνινχζεζαλ ηελ θνηλή παλειιήληα
πνξεία. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη ηελ εμέιημή
ηνπο ζθξάγηζαλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο (εζλνινγηθέο θαη
ζξεζθεπηηθέο) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν. Σν
ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνρηά ηδηαίηεξν βάξνο αλ έρνπκε ππφςε φηη νη
ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζπλέβαιαλ ζε αξθεηά πςειφ βαζκφ
ζηε δηακφξθσζε ηεο θχζεο ησλ εζληθψλ δηαθξίζεσλ θαη ζρέζεσλ.
Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ κεηά ην 1204 ζπκίδεη έλα κπζηζηφξεκα κε
ζπλσκνζίεο, δηακάρεο γηα ηελ εμνπζία, πνιέκνπο θαη ζπγθξνχζεηο γηα
εδαθηθή θπξηαξρία.1 Δπίζεο ε πνξεία πξνο ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ζα
θαζνξηζηεί εθ΄ λένπ απφ ηελ παξνπζία ησλ δπν παξαγφλησλ, - ηεο
Γχζεο θαη Αλαηνιήο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε Γχζε θαη
ε Αλαηνιή δελ απνηεινχλ πιένλ ηα δπν ρξηζηηαληθά ηκήκαηα ηεο
πξψελ Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ Ήπεηξνο σο ην πξψην
πξαγκαηηθφ θξάηνο ησλ Διιήλσλ ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα, ήηαλ ζηα
ρέξηα Λαηίλσλ δεζπνηψλ. Σαπηφρξνλα, ηφζν ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο
δηακάρεο γηα εγεκνλία, φζν θαη ησλ επηδξνκψλ έξβσλ αιιά θπξίσο
Αιβαλψλ, δηάλπε πεξίνδν παξαθκήο. Δληνχηνηο, άλνηγε ην δξφκν ηεο
Οζσκαληθήο θαηνρήο.
1

Δι. Γεκνθξ. Τπνπξ.Δζλ. ΄Άκπλαο, Ήπεηξνο Θεψλ, Αλζξψπσλ θαη Ζξψσλ,
Αζήλα 2001, ζει. 104.
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Παπάπηημα
Μεηά ην 1330 νη εζσηεξηθέο δηακάρεο ζηε Ήπεηξν κεηαμχ ηνπ
Ησάλλε Αγγέινπ (Καληαθνπδελνχ), (δηνξηζκέλνπ απηνθξαηνξηθνχ
δηνηθεηή απφ ηνλ μάδεξθν ηνπ Βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα) θαη ηεο
Άλλα Παιαηνινγίλαο, ζα αλνίμνπλ ην πξάζηλν θσο ζηνπο έξβνπο
ηνπ ηέθαλνπ Γνπζάλ λα επαλαιάβνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Αιβαλνχο,1 ηηο επηδξνκέο ζηε βφξεηα Διιάδα. Σν 1348 ν ηέθαλ
Γνπζάλ επέθηεηλε ηελ απηνθξαηνξία ηνπ ζηηο πεξηνρέο ηεο
Θεζζαιίαο θαη Ζπείξνπ. Ζ ζεξβηθή θαηάθηεζε ηεο Ζπείξνπ
εγθαηληάδεη λέα επνρή ζηελ ηζηνξία ηεο. Ο Γνπζάλ
απηνηηηινθνξήζεθε «απηνθξάησξ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ έξβσλ».
Γηα λα πξνζεηαηξηζζεί ηηο ειιεληθέο επαξρίεο ψζηε λα ηνλ δερηνχλ
θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην λέν θαζεζηψο ηνπ, πξνέβε ζε δπλαζηηθέο
επηγακίεο. Έηζη ε δπλαζηεία ησλ Διιήλσλ δεζπνηψλ ζα ζπλερηζηεί
κέζσ κηαο ειιελν-ζεξβηθήο ζπκκαρίαο ζηεξηδφκελε ζηηο επηγακίεο.
Παξαηαχηα, νη ζεξβηθέο θαηαθηήζεηο δελ ζπλερίζηεθαλ ρσξίο
πξνζθφκκαηα. Απφ ηηο ειιελν-ζεξβηθέο δηακάρεο, επσθειήζεθαλ νη
Αιβαλνί ππνζηεξηθηέο ησλ ζέξβσλ επηδξνκψλ. Γηείζδπζαλ πξνο ηηο
λνηηφηεξεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ θαηά
κεγάιεο νκάδεο.
Ζ ζχγρπζε κεηαβιήζεθε ζε πξαγκαηηθή αλαξρία κεηά ην ζάλαην
ηνπ ηέθαλνπ Γνπζάλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1355. Έλα ρξφλν αξγφηεξα
ζθνηψλεηαη ζηα Σξίθαια, ζε κηθξή ζπκπινθή κε Αιβαλνχο, ν
Γξεγφξηνο Πξεινχκπνο, ν ζηξαηεγφο ζηνλ νπνίν φθεηιε ηηο λίθεο ν
ηέθαλ Γνπζάλ. ηηο αξρέο ηνπ 1359 θνλεχζεθε ζε κάρε κε ηνπο
Αιβαλνχο ζηνλ Αρειψν θαη ν Νηθεθφξνο, γηνο ηεο Άλλαο θαη
ηειεπηαίνο επηδψληαο θιεξνλφκνο ηνπ δεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ.
(Δίρε έξζεη ζην ζξφλν ηνπ δεζπνηάηνπ κεηά ην ζάλαην ηνπ
Πξεινχκπνπ.)
ηελ αθπβέξλεηε βφξεην Διιάδα θαη Ήπεηξν πηνζεηεί ηνλ ηίηιν
απηνθξάησξ ησλ Διιήλσλ θαη έξβσλ ν πκεψλ Οπξέζηο,
εηεξνζαιήο αδεξθφο ηνπ Γνπζάλ κε κάλα Διιελίδα
(Παιαηνινγίλα). Οη Ζπεηξψηεο θαίλεηαη φηη ηθαλνπνηήζεθαλ κε ηελ
επηζηξνθή ηνπ πκεψλ δηφηη πίζηεπαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηνπο
Αιβαλνχο. Γηα θαθή φκσο ηχρε ησλ Ζπεηξσηψλ απνθάζηζε λα
1

Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ, Ήπεηξνο, 4000 ρξφληα ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη
πνιηηηζκνχ, Athinë 1997, ζει.212.

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 62

εγθαηαζηαζεί ζηελ Θεζζαιία αθήλνληαο έηζη ηελ Ήπεηξν ζηα ρέξηα
ησλ Αιβαλψλ θχιαξρσλ. Ο Οπξέζηο αλαγλψξηζε έηζη ηελ ήηηα ηνπ
κε ηνπο Αιβαλνχο. Σαπηφρξνλα, απνδέρηεθε «φηη νη Αιβαλνί είραλ
γίλεη πνιπάξηζκνη θαη ηζρπξνί γηα λα ηνπο ληθήζεη θαλείο»1. αλ
ζπλέπεηα ε πεξηθέξεηα ηνπ Αρειψνπ θαη ηνπ Αγγεινθάζηξνπ
παξαρσξήζεθαλ ζηνλ Γθηλ Μπνχα πάηα. Ζ Άξηα θαη νη Ρσγνί
δφζεθαλ ζηνλ άιιν Αιβαλφ ηνλ Πέηξν Ληφζα, ηνπο νπνίνπο ν
Οπξέζη αλαγλψξηζε επίζεο σο δεζπφηεο ηεο Ζπείξνπ ζηα δπν
δεζπνηάηα ηεο Νφηηαο Ζπείξνπ ηεο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο. (Σν
Αξγπξφθαζηξν ζα πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ Αιβαλνχ θχιαξρνπ Γθηλ
Εελεβίζηη κηζφ αηψλα αξγφηεξα.)
Σα Ησάλληλα, θαηά ην «Υξνληθφ ησλ Ησαλλίλσλ» δελ
απνδέρηεθαλ ηελ ιχζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο πξναλαθεξφκελεο
πεξηνρέο θαη δήηεζαλ βνήζεηα απφ ηνλ πκεψλ γηα λα δηαηεξήζνπλ
ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Ο Οπξέζηο έζηεηιε εθεί ζηα 1367 ηνλ γακπξφ
ηνπ Θσκά Πξεινχκπν. Ο Πξεινχκπνο είλαη αιήζεηα φηη κέρξη ην
1384 έζσζε ηελ πφιε απφ ηνπο Αιβαλνχο (Μάιηζηα δηεθδίθεζε λα
επνλνκαζζεί
«Αιβαληηνθηφλνο»).
Πεξηζζφηεξν
φκσο
θαηαδπλάζηεπζε ηα Ησάλληλα ηφζν πνπ θαηά ην «Υξνληθφ»
πηζηεχνληαλ φηη «νη Αιβαλνί ιχθνη ζα πξνθαινχζαλ κηθξφηεξν
θαθφ ζηελ πφιε απφ φ,ηη ν έξβνο «ιένληαο»2. Ο Θ. Πξεινχκπνο
φκσο, γηα λα απαιιαγεί απφ ηηο επηδξνκέο πνπ δηελεξγνχζαλ νη
Αιβαλνί θαη ελαληίνλ ησλ Ησαλλίλσλ, πάληξεςε ηελ θφξε ηνπ κε
ηνλ γην ηνπ Ληφζα. Ζ πεληάρξνλε εηξήλε ησλ Ησαλλίλσλ ζα
ζηακαηήζεη ην 1374 κε ην ζάλαην ηνπ Ληφζα. Ο πάηαο, πνπ
αλέιαβε ηελ εγεκνλία ζηα δπν πιένλ δεζπνηάηα, έζεζε ζηφρν λα
επεθηαζεί κέρξη ηε Ναχπαθην θαη άιιεο λφηηεο ειιεληθέο πεξηνρέο.
Δπαλέιαβε ηαπηφρξνλα ηηο επηζέζεηο θαηά ησλ Ησαλλίλσλ. Σν 1375
εμαγνξάζηεθε απφ ηνλ Πξεινχκπν, ν νπνίνο ππνζρέζεθε ζηνλ
πάηα λα ηνπ δψζεη ζε γάκν ηελ αδεξθή ηνπ Διέλε. Άιιεο φκσο
αιβαληθέο θπιέο ζπλέρηζαλ ηηο επηζέζεηο ηνπο θαηά ησλ Ησαλλίλσλ
θαη ην 1379 ιίγν έιεηςε λα ηα θαηαιάβνπλ
Ο Πξεινχκπνο σζηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Αιβαληθψλ
θχισλ ζα πξνζέμεη ηελ αλεξρφκελε δχλακε ηεο Σνπξθίαο γηα λα
1

Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ, Ήπεηξνο, 4000 ρξφληα ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη
πνιηηηζκνχ, Athinë 1997, ζει. 214.
2
Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ, Ήπεηξνο, 4000 ρξφληα ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη
πνιηηηζκνχ, Athinë 1997, ζει. 214.
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ζπλάςεη καδί ηεο αληηαιβαληθή ζπκκαρία. Γνινθνλήζεθε φκσο απφ
ηελ ίδηα ηνπ ηε ζσκαηηθή θξνπξά ην 1384. Ζ λέα απεηιή ησλ
Ησαλλίλσλ απφ ηνπο Αιβαλνχο θέξλεη ζηελ αξρή ησλ Ησαλλίλσλ
ηνλ Ηδανχ Μπνπνληεικφληη κε ηνλ νπνίν παληξεχηεθε ε ρήξα ηνπ
Πξεινχκπν Μαξία.
Αλνίγεη έηζη ν δξφκνο ηεο ηηαιηθήο εγεκνλίαο ζηελ Ήπεηξν αθνχ
ν Ηδανχ ήηαλ κε θαηαγσγή απφ ηελ Φισξεληία. Ο Μπνπνληεικφληη
θαηάθεξε λα θξαηήζεη καθξηά ηνπο Αιβαλνχο απφ ηα
Ησάλληλα.(Μεηά ην ζάλαην ηεο γπλαίθαο ηνπ Μαξίαο ην 1394 ζα
παληξεπηεί ηελ θφξε ηνπ Γθηλ πάηα, Δηξήλε, κε ηελ νπνία ρψξηζε
ιίγν πξηλ εθείλε πεζάλεη ην 1411. Δθείλνο ζα παληξεπηεί ηε εξβίδα
Δπδνθία).
κσο, ηφζν νη Έιιελεο δεζπφηεο ηεο πεξηνρήο, φζν θαη νη
Ηηαινί ζα δνπλ σο απνηειεζκαηηθή ζπκκαρία θαηά ησλ Αιβαλψλ
ηνπο Σνχξθνπο.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Ηδανχ θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ησλ
Ησαλληηψλ, ηελ 1ε Απξηιίνπ 1411, αλέιαβε ηελ δηνίθεζε ησλ
Ησαλλίλσλ ν Κάξνινο Σφθθνο Ο Σφθθνο, σο θφκεο ηεο
Κεθαιιελίαο, Ηζάθεο θαη Εαθχλζνπ, είρε εθζηξαηεχζεη πξηλ ην 1400
θαηά ησλ αθηψλ ηεο Ζπείξνπ κε απνηέιεζκα λα απαιιάμεη απφ ηνπο
Αιβαλνχο ην Αγγειφθαζηξν, ην Γξαγακέζην, ηνλ Αρειψν θαη ην
Αλαηνιηθφ. Μέρξη ην 1407 είρε απαιιάμεη απφ ηελ νηθνγέλεηα
πάηα ηελ Άξηα θαη ηε Ναχπαθην.
Ζ ήηηα φκσο ησλ ζπλαζπηζκέλσλ δπλάκεσλ ηεο Ζπείξνπ απφ
ηνλ Γθηλ Εελεβίζηη ζηελ Κξαληά θαη νη δηελέμεηο κε ηελ Βελεηία
ζεκαηνδφηεζαλ θαη γηα ηνλ Σφθθν ηελ αλάγθε ζπκκαρίαο κε ηνπο
Σνχξθνπο.
πλεξγαζία κε ηνπο Σνχξθνπο αλαπηχζζνπλ φκσο θαη νη
Αιβαλνί. Σν 1418 ν γηνο ηνπ Εελεβίζηη παξέδσζε εηξεληθά ην
αληηζηεθφκελν Αξγπξφθαζηξν ζηνπο Σνχξθνπο. Μεηά ηνλ απφγνλν
ηνπ Γθηλ πάηα, ηνλ Παχιν πάηα, ν γηνο ηνπ Γθηλ Εελεβίζηη ήηαλ ν
δεχηεξνο Αιβαλφο ζηελ Ήπεηξν πνπ ζπκκαρνχζε κε ηνπο Σνχξθνπο.
Έηζη κεηά ηνπο Βελεηνχο, Ηηαινχο, έξβνπο, Έιιελεο θαη νη
Αιβαλνί ζα πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο ζπκκαρίεο κε ηνπο Σνχξθνπο.
Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία ησλ Αιβαλψλ κε
ηνπο Σνχξθνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα κεηαιιαρηεί ζε
πξαγκαηηθή κεηαμχ ηνπο θνηλφηεηα ζπκθεξφλησλ ζε βάξνο ηεο
Διιάδαο ζνλ αθνξά ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ε θνηλφηεηα απηή
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ζπκθεξφλησλ εληζρχζεθε ιφγσ ηαχηηζεο ηεο ζξεζθείαο κε ηελ
εζλφηεηα.

ΗΗΗ. 2. Ζ αξρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο
Λνγηθφ είλαη ψζηε ε εθζηξαηεία ηνπ ηλάλ Παζηά ζηα 1430 θαηά
ησλ Ησαλλίλσλ λα κε θαηέιεγε ζε πφιεκν. πλέβαιαλ ζ΄ απηφ, εθηφο
απφ ηηο πξν θαηξνχ ζπλαιιαγέο ησλ αξρφλησλ ηεο Ζπείξνπ κε ηνπο
Σνχξθνπο θαη νη θξηθηέο εηδήζεηο απφ ηελ άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο.
ιε ε Ήπεηξνο ζα είλαη ζηα ρέξηα ηεο Σνπξθίαο ζηα 1479. Ζ
απνδνρή ηνπ θαζεζηψηνο ππνηέιεηαο ζηνπο Σνχξθνπο εμαζθάιηδε
ζηνπο Γηαλληψηεο κηα ζεηξά απφ πξνλφκηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
«νξηζκφ» ηνπ 1431 ηνπ ηλάλ Παζηά. Σα πξνλφκηα αθνξνχζαλ ηνπο
νηθνλνκηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο
ζεζκνχο. Σν θαζεζηψο ησλ πξνλνκηψλ αμηνπνηήζεθε απνηειεζκαηηθά
απφ ηνπο Ζπεηξψηεο ζην πιαίζην ησλ κεηέπεηηα επαλαζηαηηθψλ
θηλήζεσλ .
Δληνχηνηο, ε νζσκαληθή θαηάθηεζε δελ ππήξμε πνηέ απξφζθνπηε
ζηε γε ηεο Ζπείξνπ. Ζ ηζηνξία ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ δείρλεη
φηη νη Ζπεηξψηεο είραλ θαιιηεξγεκέλν απφ λσξίο ην πλεχκα
αλεμαξηεζίαο, ην νπνίν εθδειψζεθε ήδε ζηηο αξρέο ηεο
Σνπξθνθξαηίαο. Αλ θαη ε κνξθή ηεο αληίζηαζεο θέξεη γηα ηελ
επξχηεξε Ήπεηξν ην φλνκα ηνπ Γεψξγηνπ Καζηξηψηε, απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη πξηλ, ηαπηφρξνλα θαη κεηά δελ ζπλερίζηεθε ην πλεχκα
ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο.


Σν 1434-35 ε πφιε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ εληζρπκέλε απφ ηα ρσξηά ηεο Γξφπνιεο
ζα δηψμεη γηα ιίγα ρξφληα ηελ ηνπξθηθή θξνπξά απφ ηελ πφιε γηα λα ην επαλαιάβεη
μαλά δέθα πεξίπνπ ρξφληα αξγφηεξα. Σνπξθηθέο πεγέο, ηηο νπνίεο επηθαιείηαη ν
ειακί Πνπιηάρα ζην βηβιίν «Ο αιβαλν-ηνπξθηθφο πφιεκνο ζηνλ ΥΤ αηψλα»,
Σίξαλα 1968, αλαθέξνπλ φηη, κέρξη θαη ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 145354, ηα ρσξηά ηεο Γξφπνιεο (Γνξίηζα, Σεξηαράηεο, Μέγγνπιε κέρξη θαη ηελ
Κιεηζνχξα) ήηαλ «επαλαζηαηεκέλε πεξηνρή». Μεηά ηελ άισζε ηεο Πφιεο ε ζηάζε
ησλ Σνχξθσλ άιιαμε. Μεηαγελέζηεξε πεγή, ην Υξνληθφλ ηεο Γξπνπίδνο» ( ή
Γξφπνιεο, ή Αξγπξνθάζηξνπ) ηνπ ΥVIII αηψλα, παξέρεη ζαθείο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε βάξβαξε ζπκπεξηθνξά ησλ Σνχξθσλ θαηά ησλ ππφδνπισλ

ρξηζηηαλψλ. ηελ έθδνζε ηνπ Α. Πεηξίδνπ ηνπ «Υξνληθνχ ηεο Γξπνπίδνο»,
ζειίδα 23 αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Σνχξθσλ
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Δληνχηνηο, ηα ηνπξθηθά πξνλφκηα δελ ήηαλ, νχηε θαζνιηθά, νχηε
γηα φινπο ηνπο Έιιελεο θαη νχηε δηήξθεζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Σελ θαζνξηζηηθή αιιαγή ηνπ ξνπ ησλ «ήξεκσλ» ζρέζεσλ
κεηαμχ Σνπξθνθξαηίαο θαη Διιήλσλ ζα επηβάιιεη ε επαλάζηαζε ζηελ
Ήπεηξν ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ ζηα 1600 θαη 1611. Ο
κεηξνπνιίηεο Γηνλχζηνο ν Β‟ Φηιφζνθνο –θπιφζνθνο (Φηιφζνθνο
επεηδή είρε ζπνπδάζεη ζηελ Ηηαιία γηα θηινζνθία. θπιφζνθνο
ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ επεηδή εμεγέξζεθε θαηά ηεο
Σνπξθνθξαηίαο) είρε δηαλνεζεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
νξζφδνμε πίζηε θαη ηνλ ειιεληζκφ ιφγσ ηεο εθνχζηαο ζπλεξγαζίαο
κε ηνπο Σνχξθνπο .Απηφο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, έβιεπε φηη κηα
ηέηνηα ζπλεξγαζία νδεγνχζε ζηελ εηξεληθή εμσκνζία ησλ Διιήλσλ
θαη εμεγέξζεθε. Ζ εμέγεξζή ηνπ φκσο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα
απνηχρεη θαη έηπρε ζθιεξήο θξηηηθήο απφ κεξίδα Διιήλσλ,
αλεμάξηεηα απφ ηα αγαζνεξγήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ γηα ην έζλνο.
Σα αληίπνηλα ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ζθιεξά. Σνλ Γηνλχζην, νη Σνχξθνη
ηνλ έγδαξαλ δσληαλφ θαη ηνλ ζνχθιηζαλ, ελψ ην δέξκα ηνπ ην
γέκηζαλ κε άρπξα θαη ην γπξφθεξλαλ ζηα Γηάλλελα γηα εθθνβηζκφ.
Αξθεηά ρσξηά ιεειαηήζεθαλ θαη εξεκψζεθαλ. Οη ρξηζηηαλνί
εθδηψρηεθαλ θαη πνιιά πξνλφκηα θαηαξγήζεθαλ. Δθείλν πνπ έρεη
φκσο ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη φηη άξρηζε ην παηδνκάδσκα θαη ε
πξαθηηθή ηνπ βίαηνπ εμηζιακηζκνχ. ια απηά ζεκάδεπαλ ηελ απαξρή
ηεο επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Ήπεηξν θαη ζε φιε ηελ Διιάδα .
πλεπψο ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ δηακνξθψλνληαλ είρε σο βαζηθφ
άμνλα μαλά ηε ζξεζθεία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
θαηά ησλ Διιήλσλ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ: «Καη νη Αγαξελνί εζηέθνλην κε κεγάιελ
ππνκνλήλ, έσο φηνπ επάξζε θαη ε δπζηπρήο βαζηιεία ησλ πφιεσλ θαη επζχο ηφηε
έγηλαλ σο ιχθνη άγξηνη θαηά ησλ ρξηζηηαλψλ, εράιαζαλ εθθιεζίαο θαη κνλαζηήξηα,
εράιαζαλ ηελ Φνηληθφπνιηλ, ηελ Κφληηζαλ, έβγαιαλ ηνπο Υξηζηηαλνχο έμσ απφ ην
Αξγπξφθαζηξνλ, έθηηζαλ ζπίηηα, έθνςαλ πνιινχο πξψηνπο Υξηζηηαλνχο θαη έγηλεο
ζξήλνο θαη θιαθζκφο απαξεγφξεηνο».

Πξσηεξγάηεο θαη εκπλεπζηήο ηνπ Γ. Φηιφζνθνπ ήηαλ
ν επίζθνπνο
Γξπτλνπφιεσο θαη Αξγπξνθάζηξνπ Μαηζαίνο (1611-1614). Λίγεο δεθαεηίεο
αξγφηεξα (1672-1700) ν νθηαλφο απφ ηελ Πνιχηζηαλε, επίζεο επίζθνπνο
Αξγπξνθάζηξνπ θαη Γξπτλνπφιεσο, κπξνζηά ζηνλ ίδην θίλδπλν παξάηεζε ηελ
επηζθνπή, έδσζε ην ζπαζί θαη έζηεζε ην ιεκέξη ηνπ ζην κνλαζηήξη ηνπ Ατ Θαλάζε
ζηελ Πνιχηζηαλε. «Δίλαη ν πξψηνο, αλαθέξνπλ νη πιεξνθνξίεο, πνπ ζηακάηεζε
ηνπο κηθηνχο γάκνπο θαη απνκάθξπλε ηνπο εμσκφηεο απφ ηα ρξηζηηαληθά ρσξηά
αλαγθάδνληαο ηνπο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ακηγή κνπζνπικαληθά ρσξηά».
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κεηαθέξζεθε απφ πξφβιεκα κεηαμχ δπν ηκεκάησλ ηεο ίδηαο θαηά
βάζνο εθθιεζίαο:- ηεο ρξηζηηαληθήο,- ζε εμειηζζφκελε ζηα άθξα
αληηπαξάζεζε κεηαμχ δπν δηακεηξηθά αληίζεησλ ζξεζθεηψλ: ηνπ
Ηζιάκ θαη ηεο Οξζνδνμίαο.
Ξεθηλψληαο ηαπηφρξνλα απφ ην βάξνο ηνπ ξφινπ ηεο εθθιεζίαο
ζε φιε ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ζηε
ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη πεξηνρή, ηφηε κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε
γηαηί ε φιε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή εζηηάζζεθε γχξσ απφ ηελ
εθθιεζία. Μπνξνχκε επίζεο λα θαηαιάβνπκε θαη ηελ εζλνηηθή
δηαθνξνπνίεζε ζηελ πεξηνρή.

ΗΗΗ.3. Σα γξάκκαηα ζηνπο πξώηνπο αηώλεο
ηνπξθνθξαηίαο
ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο ζθιαβηάο θαηαλνείηαη φηη νη
πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηηο κνξθέο ησλ ινγίσλ ηεο Ζπείξνπ θαη ηελ
πλεπκαηηθή θαη ζπγγξαθηθή ηνπο δξάζε είλαη εληππσζηαθά
πεξηνξηζκέλεο .
Δθείλν πνπ πξέπεη λα αλαθέξνπκε γηα ηελ πεξίνδν κέρξη θαη ηνλ
17 αηψλα πεξηζζφηεξν απφ ηα ειάρηζηα νλφκαηα πλεπκαηηθψλ
αλζξψπσλ, είλαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Οη πξψηεο ζρνιέο, ηνπ παλνχ
(Φηιαλζξσπηλψλ) θαη ησλ Γεζπνηψλ, πνπ ηδξχζεθαλ ζηα Ησάλληλα
απφ ηνλ Μηραήι Άγγειν Κνκλελφ ην Γνχθα ηνλ Α‟ ζηα 1206,
ζπλέρηδαλ ην έξγν ηνπο. Σν ίδην θαη ε ζχγρξνλή ηνπο ζρνιή
ηξαηεγνπνχινπ (ηεο κνλήο Νηήιηνπ).
ν

Σν 1648 ν κεγαιέκπνξαο ζηε Βελεηία Δπηθάληνο Ζγνχκελνο
ίδξπζε ζηα Γηάλλελα ζρνιή, ηελ Δπηθάλεην, ζηελ νπνία θιεξνδνηεί
γηα ηε ζπληήξεζή ηεο ζεκαληηθά πνζά. Πξψηνο κεγάινο δηεπζπληήο
ήηαλ ν Μηραήι Μήηξνπ, πνπ πξνζνλνκάδεηαη Μειέηηνο Μήηξνο.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ δεκηνπξγφ ηεο πεξίθεκεο «Γεσγξαθίαο» πνπ ηνλ
θαηαηάζζεη παγθνζκίσο, απφ ηνπο παηέξεο ηεο επηγξαθηθήο
επηζηήκεο.
Σξηάληα ρξφληα ζρεδφλ κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Δπηθαλείνπ, ην 1677,
ν κεγαιέκπνξαο ζηελ Ηηαιία Μηραήι Γθνχκαο ίδξπζε ζηα Γηάλλελα
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θαηλνχξγηα ζρνιή, ηελ Γθνχκεην ζρνιή. Γηεπζπληήο ηεο δηνξίζζεθε
απφ ηνπο πξνθξίηνπο ησλ Ησαλλίλσλ ν Βεζζαξίσλ Μαθξήο, καζεηήο
ηνπ Αιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ θαη ηνπ Ησάλλε Καξπνθχιιε ζηε
βπδαληηλή Παηξηαξρηθή ζρνιή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
Σν 1795, απφ θιεξνδφηεκα ηνπ κεγαιέκπνξα Εψε Καπιάλε
ηδξχζεθε ε Καπιάλεηνο ζρνιή κε πξψην δηεπζπληή ηνλ Αζαλάζην
Φαιίδα.
Σελ ίδηα πνξεία αθνινπζνχλ ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηα
κνλαζηήξηα ηνπ ζεκεξηλνχ ρψξνπ καο. ηε κνλή Θενιφγνπ
αλαθέξεηαη ην 1299 ν Ησαζάθ «εγνχκελνο θαη πλεπκαηηθφο, ελ πνιχ
βαξχο απφ γξάκκαηα». Ζ ηαπξνπεγηαθή Μνλή ηεο Κάκελαο
«δηεηήξε θψησλ εζηίαο απφ ην 1275 κέρξη ηνπ 1627 απξνζθφπησο».
Αλαθέξακε επίζεο ηα ζρνιεία ζηα κνλαζηήξηα, Γξηάλνπ, Πέπειεο,
σξσληάο, Γίβξεο θιπ.
Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απ΄ απηά ηα ζρνιεία έθιεηζαλ ακέζσο
κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ. Ζ απαγφξεπζε απηή
απφ ηνπο Σνχξθνπο έδσζε έλα λέν λφεκα ζηα ειιεληθά γξάκκαηα ηα
νπνία ζα παξακείλνπλ ζηελά ζπλδεκέλα κε ηελ εθθιεζία αιιά ζα
ηεζνχλ κε κεγαιχηεξε δχλακε ζηελ ππεξεζία ηνπ Γέλνπο.
ηελ δηθή καο πεξηνρή. ην Αξγπξφθαζηξν κε ηελ έκπλεπζε ηνπ
επηζθφπνπ Αξγπξνθάζηξνπ Κάιιηζηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή
ππνζηήξημε ησλ Αξγπξνθαζηξηηψλ επγελψλ κεγαιεκπφξσλ θαη
κεγαινθηεκαηηψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαλ κε ηελ Βελεηία, ιεηηνχξγεζε
ην 1633 ειιεληθφ ζρνιείν. ην Γέιβηλν ην ειιεληθφ ζρνιείν
ιεηηνπξγνχζε πξηλ απφ ην 1537.
Οη ζρνιέο απηέο ζεσξνχληαη ηα πξψηα ίζσο εθπαηδεπηήξηα ηνπ
λένπ ειιεληζκνχ. Γηέζεηαλ ζνθνχο δάζθαινπο θαη πξφγξακκα
(επηπέδνπ γηα ηελ επνρή, ζηεξηδφκελα ζ΄ έλαλ πεηπρεκέλν ζπγθεξαζκφ


Ζ παξάδνζε ηεο ειιεληθήο ζρνιήο ζην Αξγπξφθαζηξν ζα ζπλερηζηεί. Σν 1756
κε ηελ ζπλεηζθνξά 29 δσξεηψλ ρηίζζεθε ζην Αξγπξφθαζηξν ην κεγαιχηεξν
νηθνδφκεκα γηα ζρνιηθνχο ζθνπνχο θαη ζεσξνχληαλ ζηνιίδη ηεο πφιεο. Γηα ην
ζρνιείν δαπαλήζεθαλ 318 ρηιηάδεο άζπξα θαη γηα ηελ νηθνδφκεζή ηνπ
ρξεηάζηεθαλ 12 ρξφληα. Σν 1828 ρηίζηεθε δηδαθηήξην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ
επαξρηαθνχ ζρνιείνπ, ελψ έλα ηξίην κεγαινπξεπέο δηδαθηήξην ρηίζηεθε ζηα 1862
ζηε ζπλνηθία Παιηνξηφ γηα λα ζηεγάζεη ην παξζελαγσγείν. Σν 1912 ιεηηνπξγνχζαλ
ζην Αξγπξφθαζηξν έλα λεπηαγσγείν, δπν παξζελαγσγεία θαη κηα εμαηάμηα αζηηθή
ζρνιή κε πεξίπνπ 300 καζεηέο.
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ησλ θιαζηθψλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ θαη ηεο Βίβινπ). πλεπψο, έπαημαλ
πξαγκαηηθφ ξφιν κπξνζηάξε ζηε κεγάιε πεξηπέηεηα ηεο παηδείαο
ζηνλ ηφπν καο, ζε θαηξνχο κάιηζηα πνπ ην έζλνο ησλ Διιήλσλ
πάζρηδε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ππφζηαζή ηνπ.
Γηαθεθξηκέλνη άλδξεο πνπ θνίηεζαλ θαη δίδαμαλ ζηηο παξαπάλσ
αξραίεο ζρνιέο αλαθέξνληαη νη Νήθσλ Μεηαμάο, ΑςαξάδεοΝεθηάξηνο θαη Θενθάλεο, Παηξηάξρεο Ησαζάθ Β‟, νθξφληνο
Υηκάξαο, Μάμηκνο ν Πεινπνλλήζηνο θ.α
Οη Αςαξάδεο-Νεθηάξηνο θαη Θενθάλεο. Γελλήζεθαλ πεξί ηα
1480. Ζ δσή ηνπο πιεζσξηθή ζε δξακαηηθά γεγνλφηα θαη δεκηνπξγηθή,
πεξηγξάθεηαη ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπο πνπ δηαζψζεθε ζηε κνλή ηνπ
Αγίνπ Παληειεήκνλα ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηνλ θψδηθα 172. Πξφθεηηαη γηα
ην πξψην θηινινγηθφ ηεθκήξην,-ην αξραηφηεξν,- επψλπκνπ ζπγγξαθέα
απφ ηα Γηάλλελα. Ζ βηνγξαθία ησλ Αςαξάδσλ ζπληάρηεθε ζην λεζί
ησλ Ησαλλίλσλ. Δίλαη ζε ινγία γιψζζα θαη απνηειεί έλα θνκςφ θαη
γιαθπξφ θείκελν θαη πξαγκαηηθφ ληνθνπκέλην ηεο επνρήο ηνπο θαη ησλ
γεγνλφησλ ηεο.
Μάμηκνο ν Πεινπνλήζηνο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο
δηαπξεπέζηεξνπο ζπγγξαθείο ηνπ 17νπ αηψλα. Πξαγκαηηθφο δηαθσηηζηήο
ηνπ ιανχ θαη «δεηλφο ζενιφγνο». Έθηαζε ζηα Ησάλληλα απφ Ηηαιία ζηα
1609. Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν ππήξμε γηα ηελ επνρή πνιχ ζεκαληηθφ,
πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Έγξαθε ηηο πξαγκαηείεο ηνπ
ζρεδφλ ζε θνπβεληηαζηηθή γιψζζα θαη πάζρηδε λα εδξαηψζεη θη εδψ ηνλ
θαηλνχξγην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παηδείαο πνπ ηφηε κφιηο είρε
δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ πξνεγνχκελν ζηελ Δπξψπε.
Καηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ θπιαθίδεηαη. Μέζα
απφ ηε θπιαθή γξάθεη ην πεξίθεκν ηειηηεπηηθφ ηνπ (ην κφλν πνπ δελ
είλαη γξακκέλν ζηε Γεκνηηθή) κε ην νπνίν πξνζπαζεί λα εμπκλήζεη ηνπο
Σνχξθνπο, πηζαλψο γηα λα απαιιαγεί απφ ηα δεηλά.
Μέρξη ην 1616 πνπ κέλεη ζηα Ησάλληλα, θεξχηηεη, δηδάζθεη θαη
ζπγγξάθεη πνηθίιεο πξαγκαηείεο εζηθνζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη
θηινινγηθά θείκελα.
ηνλ Μάμηκν θαίλεηαη φηη αλήθεη θαη ην ρξνληθφ ηνπ θπιφζνθνπ
πνπ βξήθε θαη δεκνζίεπζε ν Πνπθεβίι ζην γλσζηφ έξγν ηνπ «Σαμίδη
ζηελ Διιάδα» .
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Μαηζαίνο επίζθνπνο Γξπτλνπφιεσο  1611. «ίγνπξα ήηαλ
Ζπεηξψηεο….Γελ απνθιείεηα δε λα ήηαλ θαη βέξνο Γεξνπνιίζηνο»
αλαθέξεη ν Βαζίιεηνο Μπαξάο ζην βηβιίν ηνπ «Σν Γέιβηλν ηεο
Βνξείνπ Ζπείξνπ»
Πξνηθηζκέλνο πάληα κε ζπάληα δηνηθεηηθά ραξίζκαηα θαηάθεξε λα
επηβιεζεί πνιχ λσξίο ζην εθθιεζηαζηηθφ ζηεξέσκα ηεο Ζπείξνπ ζαλ
Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ. Γηνηθνχζε ηφηε πέληε επηζθνπέο θαη ε
εθθιεζηαζηηθή ηνπ δηθαηνδνζία έθζαλε κέρξη ηα Αθξνθεξαχληα. «ζν
γηα ηελ κφξθσζή ηνπ, γξάθεη ν Μπαξάο, δελ γλσξίδνπκε, νχηε πψο,
νχηε πνχ έκαζε ηα γξάκκαηα. Γλσξίδνπκε κφλν φηη ζαλ κνλαδηθφ
ζθνπφ ηεο δσήο ηνπ έηαμε ηελ πξνζηαζία ηνπ Ζπεηξσηηθνχ ιανχ απφ ηηο
απζαηξεζίεο ηνπ θαηαρηεηή».1 Απφ έλα γξάκκα ηνπ Μάμηκνπ ηνπ
Πεινπνλήζηνπ πξνο ην Μαηζαίν εκεξνκελίαο 31.10.1614,
πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Μαηζαίνο ήηαλ ν βαζηθφο πξσηεξγάηεο ηεο
επαλάζηαζεο ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηιφζνθνπ ζηα 1611. Παξαρσξνχκε
έλα απφζπαζκα απφ ηελ επηζηνιή απηή:
«…. Σν πξψην αίηηνλ εζχ ηνλ εθίλεζεο θαη έθεξεο θαη εθχιαγεο
ηνλ ερζξφλ ηνπ θφζκνπ (ελλνεί ηνλ Γηνλχζην ηνλ θπιφζνθν) κέζα
εηο ην επαηλεηφλ ηνχην Κάζηξνλ έσο φπνπ ην εμαθαλίζαηε. Καη
εκέλα φπνπ δελ ήζεια λα ηνλ αθνχζσ ηνλ ζενθαηάξαην θαη φπνπ
ζαο εζπκβνχιεπα λα ηνλ δηψμεηε, εζηείιαηε άλζξσπν κέζα εηο ην
θειιίνλ λα κε θνλεχζε. Αιιά εζχ ηνλ εζπκκάδσλεο θαη ηνλ
εθίιεπεο θαη ηνλ έδηδεο ζέιεκα λα επινγά θαη λα αγηάδε ν θνλεχο
θαη ηνζνχλησλ ςπρψλ θζνξεχο, φπνπ ήμεπξεο πψο έθακλε εηο ηα
Σξίθθαια. ια εηνχηα απφ εδηθήλ ζνπ αηηίαλ έγηλαλ, θαη εγψ κε
εμεχξνληαο, σο μέλνο θαη απινχο άλζξσπνο, έιεγα θαη αλάγθαδα


Πξψηε έδξα ηεο Δπηζθνπήο ην 429. Γελ είλαη γλσζηφ ζε πην ζεκείν ήηαλ ην
θέληξν . Αλαθέξεηαη φκσο φηη εδψ πξσην-άπισζε ηε ζεκαία ηνπ ν Υξηζηηαληζκφο
θαη έζηεζε ηνλ πξψην επηζθνπηθφ ζξφλν. Ζ ζεκεξηλή Δπηζθνπή είλαη ην πξψην
γλσζηφ θέληξν ηεο επηζθνπήο Γξπηλνππφιεσο (558-1183). Απφ ην 1183-1318 ην
θέληξν επηζθνπήο ηεο Γξπηλνππφιεσο κεηαθέξζεθε ζηε κνλή ηεο Σζέπνπ (Τςειήο
Πέηξαο) ζην Γαξδή-Γαξίθη. Απφ ην 1318 κέρξη ην 1924 κεηαθέξζεθε ζην
Αξγπξφθαζηξν. Με ην απηνθέθαιν ηεο Αιβαληθήο εθθιεζίαο ην θέληξν ηεο
παξαδνζηαθήο Δπηζθνπήο κεηαθέξζεθε ζην Γειβηλάθη–Κφληηζα. Σν Αξγπξφθαζηξν
παξακέλεη σζηφζν θέληξν Δπηζθνπήο.
1
Βαζηιείνπ Μπαξά, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, Αζήλαη 1966, ζει 40-41.
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ηνλ θφζκνλ, φηαλ ήηαλ αζζελήο ν θχξ Μαλαζζήο, λα κε ζηεξγνχλ
άιινλ παξά κφλνλ εζέλα…».1
Νηθόιανο άξξνο 1617 – 1697 Ίδξπζε ζηα 1686 ηππνγξαθείν ζηε
Βελεηία, φπνπ είρε εκθαληζηεί απφ θαηξφ σο πξακαηεπηήο. Απφ ην
ηππνγξαθείν ηνπ θπθινθφξεζαλ ρηιηάδεο βηβιία γηα ηνλ ππφδνπιν
ειιεληθφ ιαφ. Σν πεξηερφκελφ ηνπο ήηαλ ζξεζθεπηηθφ θαη εζληθφ. Ζ
θήκε θαη ε εθηίκεζε πνπ απφθηεζε ην ηππνγξαθείν ηνπ ήηαλ ηφζν
κεγάιε αθνχ θαη κεηά ηελ πψιεζή ηνπ ζηα 1706 ζηνλ Ηηαιφ Μπνξηφιη
Αληψλην, ιεηηνχξγεζε κε ηελ επηγξαθή «άξξνο». Δίλαη ν έλαηνο
Έιιελαο ηππνγξάθνο ζηελ Βελεηία. ηα 1670 αλαθέξεηαη σο Μέγαο
Δπηζηάηεο θαη είλαη ίζσο έλαο απφ ηνπο ιίγνπο Ζπεηξψηεο πνπ
απφρηεζαλ ηίηινπο επγέλεηαο θαη γξάθηεθαλ ζηελ Υξπζή Βίβιν ζαλ
κέιε ηεο Δλεηηθήο αξηζηνθξαηίαο.
Ο ηαπξηλόο Βεζηηάξεο (Γειβηληώηεο). Ο ηαπξηλφο είλαη ν
πξψηνο ρξνληθνγξάθνο απφ ην ρψξν ηνπ ζεκεξηλνχ βνξείνπ ηκήκαηνο
ηεο Ζπείξνπ. Καηάγεηαη απφ ηελ Μάιηζηαλε ηνπ λνκνχ Γειβίλνπ. Σν
ρξνληθφ απνηειείηαη απφ 1312 ζηίρνπο γξακκέλνπο ζε δεκνηηθή γιψζζα
θαη θέξεη ηίηιν «Γηήγεζηο σξαηνηάηε ηνπ Μηραήι Βνεβφδα, πψο
αθέληεπζαλ εηο ηελ Βιαρίαλ θαη πσο έθνςε ηνπο Σνχξθνπο φπνπ
επξέζεζαλ εθεί, θαη πσο έθακε πνιιέο αλδξαγαζίεο, θαη χζηεξα
εζαλαηψζε δηα θφλνπ ρσξίο πφιεκνλ».
ην πνίεκά ηνπ ν ηαπξηλφο εθζέηεη κε ζαπκαζκφ ηελ φιε
δξαζηεξηφηεηα θαη ηα αλδξαγαζήκαηα ηνπ Μηραήι Βνεβφδα ηεο
Βιαρίαο θαηά ησλ Σνχξθσλ. Ο Μηραήι Βνεβφδαο θπξηάξρεζε θαη
αγσλίζηεθε ηα έηε 1594-1601 θαη ζρεδίαδε λα αλαθηήζεη ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, λα ιεηηνπξγεζεί ν ίδηνο ζηελ Αγία νθηά θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έλσζε ησλ νξζνδφμσλ θαη θαζνιηθψλ.
ια απηά ηα ρξφληα ν ηαπξηλφο ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ Μηραήι
Βνεβφδα. Γελ ιέεη αλ πξάγκαηη ήηαλ βεζηηάξεο (Ζ ιέμε βεζηηάξεο απφ
ηελ Ηηαιηθή VESTARIO, θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ζήκαηλε ην
δηακέξηζκα φπνπ θπιάζζνληαλ ηα βαζηιηθά ελδχκαηα. Ο Βεζηηάξεο
είλαη αμίσκα επηθαλέο πνπ απνλέκνληαλ ζε πξφζσπν ηδηαίηεξεο
εκπηζηνζχλεο θαη εθηηκήζεσο ηνπ βαζηιηά. πλάκα δε θαη ηίηινο πνπ
απνλέκνληαλ ζε πξφζσπα κε πςειέο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία ηνπ
θξάηνπο.) Σν γεγνλφο φκσο φηη γλσξίδεη ιεπηνκεξεηαθά ηα
1

Πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθά ρξνληθά,έηνο Ζ‟, ζει. 182
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αλδξαγαζήκαηα ηνπ Μηραήι Βνεβφδα θαη ε πιεξνθνξία φηη ηνλ
εμππεξέηεζε πηζηά κέρξη ηέινπο, καο θάλεη λα ζθεθηνχκε φηη θαηείρε
ζέζε εκπηζηεπηηθή θαη ζεκαληηθή .
Χζηφζν δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή θαη ηελ
κφξθσζε ηνπ ηαπξηλνχ, εθηφο απφ ηα φζα ν ίδηνο ιέεη ζην πνίεκά ηνπ:
Αλ ζέιεηε λα κάζεηε θαη κέλα ηελ Παηξίδα,
Μαιζηαλή ε ρψξα κνπ, ηνπ Γέιβηλνπ κεξίδα,
επξίζθεηαη πνιιά θνληά ζηνλ άγηνλ Θενιφγνλ,
ηνλ επαγγειηζηήλ Υξηζηνχ, θαζψο εγψ ην ιέγσ.
Σν φλνκά κνπ ηαπξηλφο, Βεζηηάξεο ην πηλφκη,
Μφλνο εγψ ην έγξαςα κε ηελ δηθή κνπ γλψκε.
Γελ γλσξίδνπκε πφζν έδεζε ζηελ ηδηαίηεξε Παηξίδα ηνπ. Σν γεγνλφο
πνπ ηελ αλαθέξεη θαη κάιηζηα ρσξίο ελδνηαζκνχο κε ην γισζζηθφ
ηδίσκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γειβίλνπ, θάλεη απνδερηή ηελ ππφζεζε φηη
έδεζε κέρξη έλα ζεκείν ειάρηζηεο ψξηκεο ειηθίαο.
ζν γηα ηελ κφξθσζή ηνπ ζηεξηδφκαζηε επίζεο ζηα φζα ν ίδηνο
γξάθεη:
ζνη αλαγηλψζθεηε θαη φζνη δηεγήζζε,
Δάλ επξήηε θαη ζθαιηφλ, λα κε κε βιαζηεκάηε
ηη εγψ σο ακαζήο είπα λα γξάςσ ξίκα.



εκεηψλνπκε εδψ επίζεο φηη, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ζηελ Ήπεηξν,
είλαη πνιινί νη Ζπεηξψηεο πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Βιαρία θαη γεληθψο πξνο ηηο
παξαδνπλάβηεο ρψξεο. Έηζη εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη πνιιά κνλαζηήξηα ηεο
πεξηνρήο, (ηνπ Θενιφγνπ, ηνπ Γξηάλνπ, θιπ) είραλ κεηφρηα ζηε Βιαρηά. Δδψ
δηέπξεςαλ πξνο πάζα θαηεχζπλζε (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή). Μάιηζηα ε
πνξεία ηνπο ήηαλ ηέηνηα πνπ ε Μφζρα έδσζε ζε αξθεηνχο απ΄ απηνχο ηίηινπο
επγέλεηαο θαη πςειέο ζέζεηο ζηελ θξαηηθή ηεξαξρία. Αλαθέξνπκε εδψ θαη ηνλ
Βνεβφδα Βαζίιεην Γνχθα απφ ηελ Πνιχηζηαλε (ξνπκειηψηεο) Αλαθέξνπκε αθφκα
θάπνην Νίθν απφ ηελ Φξαζηαλή γλσζηφ ζηα 1590-1618 θαη σο Νίθα ηεο Κνξθφβα,
ν νπνίνο ρξεκάηηζε σο πινπζηφηεξνο βνεβφδαο θαη πξίγθηπαο ζηε Βιαρηά θαη
πξέζβεο ηεο Βιαρηάο ζηελ Σξαλζπιβαλία, Πξάγα, Βηέλλε. Γελ είλαη επίζεο ηπραίν
ην γεγνλφο φηη νη δηνξγαλσηέο θαη εκπλεπζηέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 μεθίλεζαλ
ηηο πξψηεο εμνξκήζεηο ζηελ Βιαρία.
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Αθξηβψο φκσο ην γεγνλφο φηη έγξαςε έλα ηφζν κεγάιν πνίεκα καο
νδεγεί ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξέπεη λα ήηαλ εληειψο
ακφξθσηνο. Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ νη φξνη «ηαπεηλφο», «ακαζήο»,
θιπ ζηελ βπδαληηλή ηδενινγία είραλ εληειψο δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ
ηελ ζεκεξηλή. πσο επίζεο νκνινγεί ν Κ. Νάηζηνο1, ν ηαπξηλφο
πηζαλφλ λα έκαζε γξάκκαηα ζην ζρνιείν ηεο Μνλήο ηνπ Θενιφγνπ.
Σν πνίεκα πξέπεη επίζεο λα έρεη γξαθεί ιίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ
Βνεβφδα, ην Φειβάξε ηνπ 1602. Ο ίδηνο ν ηαπξηλφο νκνινγεί φηη ην
έγξαςε ζε δχν λχρηεο ζην θάζηξν ηεο Μπίζηξηζαο, φπνπ ήηαλ
θπιαθηζκέλνο. Σν θίλεηξν πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζε κηα αξρή ηεο
βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ε νπνία δέζκεπε ηνπο ιφγηνπο λα θαηαγξάθνπλ ηα
ζεκαληηθά έξγα γηα λα κε ραζνχλ.
Σν πνίεκα είλαη γξακκέλν ζε δεθαπεληαζχιιαβν νκνηνθαηάιεθην
ζηίρν ζε δεκνηηθή γιψζζα. Ο ηαπξηλφο, φκσο ρξεζηκνπνηεί θαη
αξραηνειιεληθέο ιέμεηο.
Σν πνίεκα-ρξνληθφ πάλησο ηνπ ηαπξηλνχ, αλ θαη πζηεξεί απφ
πνηεηηθήο άπνςεο, απφ ηζηνξηθήο είλαη ζεκαληηθφ. Απνηειεί ην πξψην
απζεληηθφ ινγνηερληθφ έξγν ζηελ θιεξνλνκηά ηεο ινγνηερλίαο ηεο
ζεκεξηλήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία . Αξρίδνληαο απφ ην
1668 έρεη εθδνζεί ηέζζεξηο θνξέο.

ΗΗΗ. 4. Οη θώδηθεο
Με ηνλ φξν θώδηθαο ελλννχκε ηε ζπγθέληξσζε θχιισλ
παπχξνπ, πεξγακελήο ή ραξηηνχ ζε ζρήκα βηβιίνπ, ή έλα ρεηξφγξαθν
έξγν απφ πάππξν ή πεξγακελή, ή έλα βηβιίν δεκφζησλ εγγξάθσλ.
Οη θψδηθεο είλαη άκεζα ζπλδεκέλνη κε ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ θιήξνπ θαη ηεο εθθιεζίαο. Οη θψδηθεο γξάθνληαλ απφ ηνπο
θσδηθνγξάθνπο ηνπ ηφπνπ. Ήηαλ θιεξηθνί ή ιατθνί. Πεξηιάκβαλαλ
φρη απιά ηηο εθθιεζηαζηηθέο εηδήζεηο αιιά θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα
πνπ ζηηγκάηηδαλ ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεηξφπνιεο ή κνλαζηεξηνχ. Πεγαίλνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ πνπ πνιιέο
θνξέο αγγίδνπλ ηελ ίδηα ηελ ίδξπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνλήο ή
1

Κψζηαο Νάηζηνο, ηαπξηλνχ Βεζηηάξε, Αζήλα 1997, ζει 13-14.
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λανχ. πλεπψο, έλαο θψδηθαο, φρη κφλν είλαη έξγν νιφθιεξσλ γελεψλ,
αιιά απνηειεί θαη έλα πνιχηηκν κλεκείν γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ
πνιηηηζκφ, ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Οη
θψδηθεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία παγθνζκίσο ζηελ αλάπηπμε ηεο
παιαηάο βηβιηθήο θηινινγίαο, ηελ ηζηνξία ησλ καξηχξσλ θαη αγίσλ
ηεο εθθιεζίαο θιπ. εκεηψλνπκε εδψ φηη ζην Κξαηηθφ Αξρείν ηεο
Αιβαλίαο ππάξρνπλ 100 ηφκνη θσδηθψλ, ελψ 17 άιινη είλαη
απνζπαζκαηηθνί.
Ο αξραηφηεξνο θψδηθαο πνπ ζπλαληνχκε ζηελ ζεκεξηλή αιβαληθή
Ήπεηξν είλαη ο Πνξθπξόο Κώδηθαο πνπ βξέζεθε ζηελ κεηξφπνιε ηνπ
Μπεξαηίνπ θαηά ηνλ 14ν αηψλα. Υξνλνινγείηαη απφ ηνλ 4ν ή ηηο αξρέο
ηνπ 5νπ αηψλα, διδ απφ ηελ ζεκειίσζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηηο πεξηνρέο
καο. ήκεξα είλαη θαηαγξακκέλνο ζην βηβιίν «Παγθφζκηα κλήκε» κε
ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ θφζκνπ.
Άιινο ηζηνξηθφο θψδηθαο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ν θώδηθαο
ηεο εθθιεζίαο ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηόθνπ ηνπ Λακπόβνπ. Ζ
ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα πηζαλνινγείηαη φηη άξρηζε ηνλ 6ν αηψλα, ηφηε πνπ
ν Ηνπζηηληαλφο έρηηζε ηελ εθθιεζία θαη ηελ πξνίθηζε κε έλα θνκκάηη
Σίκηνπ Ξχινπ.
Σνλ θψδηθα πηζαλφλ λα έγξαςε ν γλσζηφο απηνθξαηνξηθφο
ρξνληθνγξάθνο Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο. Ο θψδηθαο θαίλεηαη φηη δελ
απαιιάζζεηαη αθφκα απφ ηελ πξαρηηθή ησλ θηινζνθηθψλ έξγσλ ηεο
πξνρξηζηηαληθήο πεξηφδνπ. πλαληάεη θαλείο ζ΄απηφλ έλα δηάινγν
κεηαμχ ηνπ Γηνγέλε θαη ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ, θξίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο
Πιάησλα, σθξάηε, Αξηζηείδε, αιιά θαη γηα ηνπο πνηακνχο ηνπ Άδε.
Οη θώδηθεο ησλ πεξηνρώλ καο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία.
Ξερσξίδνπλ εδψ νη Κώδηθεο ηνπ Γειβίλνπ. Ζ ζπγγξαθή ηνπο
αξρίδεη αθξηβψο απφ ηελ πξψηε θαηάθηεζε ηνπ Γειβίλνπ απφ ηνπο
Σνχξθνπο ην 1372. Απφ ην ζχλνιν ησλ ηφκσλ ηνπ θψδηθα φκσο
ζψδεηαη κφλν ν 17νο.Σελ δηάζσζε ηελ ρξσζηνχκε ζηελ θαιή ηχρε, δηφηη
ζπκπησκαηηθά αληηγξάθεθε ην 1916, πξηλ ηελ θαηάιεςε ηνπ Γειβίλνπ
απφ ηνπο Ηηαινχο, απφ ηνλ Θεκηζηνθιή Μπακίρα. Ζ αληηγξαθή έγηλε
ρσξίο θαλέλα ζρφιην. Ο Μπακίραο, ν νπνίνο ην 1929, ιίγν πξηλ
πεζάλεη, παξέδσζε γηα δεκνζίεπζε ηνλ αληηγξακκέλν θψδηθα, είρε ηελ
έκπλεπζε λα ζπκπιεξψζεη κε απνζησπεηηθά ηα θελά ηνπ πξσηφηππνπ
θψδηθα. Γηαθνξεηηθά έθαλε, έλαλ αηψλα πξηλ πεξίπνπ, ην 1832 ν
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Κψζηαο Μαλάξεο, ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ηα θελά
εθηηκήζεηο πξνθαιψληαο έηζη ζχγρπζε.

κε δηθέο ηνπ

Ο δηαζσζέληαο θψδηθαο άξρηζε λα γξάθεηαη ζην Γέιβηλν ην 1635.
ην βηβιίν ηνπ Βαζίιε Μπαξά ππάξρεη ζρεδφλ νιφθιεξνο ν 17 ηφκνο
ηνπ θψδηθα ηνπ Γειβίλνπ.
Ο Κώδηθαο ηεο επηζθνπήο Αξγπξνθάζηξνπ γξάθηεθε απφ ηνλ
Μεηζνβίηε Δπίζθνπν Γνζίζεν 1760-1799 θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
ηζηνξηθφ κλεκείν γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ. Ο
Κψδηθαο ζήκεξα δελ ππάξρεη. Πιεξνθνξείηαη φηη θαηαζηξάθεθε απφ
ηνπο θνκκνπληζηέο ην 1943 καδί κε πνιιά άιια αξρεία γηα ηελ ηζηνξία
ηνπ ηφπνπ εηνχηνπ, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θιπ
Ο Κώδημ ηεο Μνλήο ηεο Κάκελαο. Ήηαλ έλα ρνληξφ ρεηξφγξαθν
βηβιίν, φπνπ ν εγνχκελνο Αγαζάγγεινο, είρε ζπγθεληξψζεη θαη
θαηαγξάςεη ηα ηζηνξηθά ηνπ κνλαζηεξηνχ. Ο θαζεγεηήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ππξίδσλ Λάκπξνο, ν νπνίνο είρε επηζθεθηεί
ηελ Ήπεηξν κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο ην 1913, είδε θαη κειέηεζε
ηνλ θψδηθα ηεο Κάκελαο. Έγξαςε θαη έλα ζρεηηθφ άξζξν ζηα 1914, ζην
νπνίν κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεη:
Ζ πιεζίαλ ηνπ Γειβίλνπ κνλή Κάκελαο, ηηκψκελε επ΄ νλφκαηη
ηεο Κνηκήζεσο ηεο ζενηφθνπ, έρεη αμηνινγψηαηνλ θψδηθα, εηο κέγα
ηέηαξηνλ, επηγξαθφκελνλ «Καηάζηηρνλ ηνπ κνλαζηεξηνχ Κάκελαο»,
εμνπ πνιιά δηδαζθφκεζα νπ κφλνλ πεξί απηήο ηεο κνλήο, αιιά θαη
πεξί άιισλ κεξψλ ηεο Ζπείξνπ...
Καη είλαη κελ ην θαηάζηηρνλ ηνχην λεσηάησλ ρξφλσλ,
αξρφκελνλ απφ ην 1851, φηε θαηάξηηζελ απηφ ν εγνχκελνο ηεο
κνλήο Αγαζάγγεινο, αιιά πεξηέρεη πνιιήλ χιελ εμ΄αξραηνηέξσλ
ρξφλσλ, ή εθ παιαηνηέξσλ εγγξάθσλ θαη κλεκείσλ ζπλαπήξηηζε
θηινηίκσο ν ιφγνο θαη παηξησηηθφηαηνο εθείλνο εγνχκελνο. Καη δε
ε θηίζηο ηεο κνλήο, σο καλζάλνκελ εθ ηεο ζ. θδ‟ ηνπ θαηάζηηρνπ,
ιέγεηαη αλεξρφκελε εηο ην έηνο 1032, βαζηιεχνληνο κελ ελ Βπδαληίσ
ηνπ Ρνκαλνχ Αξγπξνχ, παηξηαξρεχνληνο δε ηνπ Αιεμίνπ ηνπδίηνπ.1

1

πχξ. Λάκπξνο, πεξηνδηθφ «λένο Διιελνκλήκσλ», ηνκ. ΗΑ, 1914, ζει. 42-52
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ΗΗΗ. 5. Σν απνθνξύθσκα, ε ζπκβνιή ζηελ ηδενινγία ηνπ
λενειιεληζκνύ
Ζ εμέγεξζε ηνπ Γηνλχζνπ Φηιφζνθνπ ζηα 1611, ζα πξέπεη λα
ζεσξεζεί σο ε απαξρή ηνπ ηέινπο ησλ «ήξεκσλ» ζρέζεσλ κε ηελ
Σνπξθνθξαηία θαη σο ν πξψηνο ζηαζκφο έκπξαθηεο ακθηζβήηεζεο
ηνπ «ηδενινγήκαηνο» πνπ έβιεπε θαη ήζειε ηελ ηνπξθηθή θαηνρή σο
«ζεία βνχιεζε» Οη επφκελεο δεθαεηίεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 17νπ θαη
αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ζα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ην λέν ξφιν
πνπ ζα θιεζεί λα παίμεη ε Ήπεηξνο γηα ηελ αθχπληζε θαη ηα πξψηα
βήκαηα ηνπ λενειιεληζκνχ.
Γελ κπνξεί λα ακθηβάιεη θαλείο φηη ε λενειιεληθή ηδενινγία είλαη
απνηέιεζκα δπν ηνπιάρηζηνλ παξαγφλησλ. Σσλ «θψησλ» πνπ ήξζαλ
απφ ηε Γχζε θαη ησλ ηδηαίηεξσλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ. Απηφ δε
ζεκαίλεη φηη απνηειεί εμαίξεζε. Απελαληίαο, εληζρχεη ηνλ θαλφλα
ζρεηηθά κε ηα πνιηηηζηηθά θαη πλεπκαηηθά δξψκελα.
Δίλαη γλσζηφ φηη ην πνιηηηζκηθφ ζθεληθφ, φπσο θαη νη γλψζεηο
πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ζπζζσξεχνπλ νη θνηλσλίεο ζηελ θάζε επνρή,
έρνπλ έλα δηαηνπηθφ ραξαθηήξα. Ξεθηλψληαο απ΄απηή ηε δηαπίζησζε,
ηφηε αλακθίβνια ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ηεο λενειιεληθήο
ηδενινγίαο, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ
Δπξψπε απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 17νπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18νπ
αηψλα. Οη εμειίμεηο απηέο θαζνξίδνπλ θαη ην ρξνληθφ πιαίζην ηνπ


Δίλαη γλσζηφ φηη κηα αξθεηά κεγάιε κεξίδα ηεξσκέλσλ , πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ
άιιν ηξφπν ζρεηίδνληαλ κε ην θίλεκα ηνπ εζπραζκνχ, είρε απνδερηεί ηελ
νζσκαληθή θαηάθηεζε σο ην ζεκείν πνπ ηελ ζεσξνχζε ζεία βνχιεζε. (ρεηίδεηαη
φρη ηφζν κε ηνλ ηξφπν πσο δηείζδπζαλ ζηελ Ήπεηξν νη Σνχξθνη, αιιά κε ηελ
γεληθφηεξε εμέιημε ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ Πφιε. Ζ άισζε
ηεο ζεσξήζεθε ζεία βνχιεζε). Μεξηθνί έθζαλαλ κάιηζηα κέρξη ην ζεκείν λα
νλεηξεχνληαλ κηα ειιελν-νζσκαληθή απηνθξαηνξία σο ην κνλαδηθφ αληίβαξν θαηά
ηνπ παπηθνχ θηλδχλνπ. Μάιηζηα ζ΄απηφ ην ηδενινγηθφ πιαίζην, νπνηαδήπνηε
επαλαζηαηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ηζνδπλακνχζε κε αζέβεηα ελαληίνλ
ηεο ζείαο βνχιεζεο θαη επέζπξε ηελ παηξηαξρηθή θαηαδίθε, ελίνηε δε θαη ηνλ
αθνξηζκφ. (Δμάιινπ απφ ηελ άισζε ηεο Πφιεο ν παηξηάξρεο είρε αλαιάβεη ηελ
ππνρξέσζε ζηνλ ζνπιηάλν λα δηαηεξεί ηνπο ρξηζηηαλνχο ππνηαγκέλνπο θαη θάζε
αλαηαξαρή έβαδε ζε θίλδπλν ηφζν ηα πξνλφκηα φζν θαη ηελ ίδηα ηεο δσή ηνπ). Τπφ
απηή ηελ έλλνηα είλαη θαηαλνεηή ε αληίδξαζε θαηά ηνπ απειεπζεξσηηθνχ
θηλήκαηνο ηνπ Γηνλπζίνπ.
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δηαθσηηζκνχ πνπ ζα ζθξαγίζεη ηα λέα πνιηηηθά δξψκελα ζηελ
Δπξψπε ηεο ίδηαο θαη κεηέπεηηα επνρήο.
Ζ λενειιεληθή, φκσο, ηδενινγία, δηαθξίλεηαη γηα ηε δηθή ηεο
απζεληηθφηεηα. Γελ νθείιεηαη απιψο ζηα «θψηα» ηνπ δπηηθνχ
δηαθσηηζκνχ πνπ έθεξαλ ζηελ Διιάδα ε πιεζψξα ησλ Ζπεηξσηψλ
δηαλννπκέλσλ θαη εκπφξσλ. Οθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζχδεπμε ηνπ
Δπξσπατθνχ πλεχκαηνο ηεο επνρήο κε ηηο επηηφπηεο ξνκαληηθέο
δπκψζεηο πεξί ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο . Ζ Ήπεηξνο μαλά ζα δηαθξηζεί.
Αλαθεξφκαζηε ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθαηνληαεηία πνπ ρσξίδεη
ηε ζπλζήθε ηνπ Κάξινβηηο (1969) απφ ην 1797. ηε ρξνληά δειαδή
πνπ ν Βνλαπάξηεο θαηέιπζε ηελ ρηιηφρξνλε Γεκνθξαηία ηεο
Βελεηίαο θαη ηελ ελζσκάησζε ζηα βφξεην-ηηαιηθά θξάηε.1
Πξφθεηηαη γηα ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία, ππφ ηελ πίεζε ηεο λέαο
ηάμεο πξαγκάησλ, δηακνξθψλεηαη έληνλα ν πνιηηηθφο ράξηεο ηεο
Δπξψπεο. Ζ ζπλζήθε ηνπ Κάξινβηηο ζηάζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηελ
ηζηνξία ηεο επείξνπ καο. εκαηνδφηεζε ην ηέινο ηεο νζσκαληθήο
επέθηαζεο πξνο ην θέληξν ηεο Δπξψπεο. 15 ρξφληα λσξίηεξα ν ηφηε
θφζκνο είδε λα ράλνπλ ηνλ πφιεκν έμσ απφ ηε Βηέλλε νη ζηξαηηέο
ηνπ ζνπιηάλνπ. Σν γεγνλφο άλνημε ην πξάζηλν θσο ζηελ
Απζηξννπγγαξία λα ειέγμεη εδάθε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
ζην βφξεην, κάιηζηα θαη λφηην ηκήκα ηεο Βαιθαληθήο. Ζ
Απζηξννπγγαξία ζα εδξαηψζεη ηηο ζέζεηο ηεο εδψ κεηά ηελ ζπλζήθε
ηνπ Παζάξνβηηο (1718). Σν 1730 ζα εμαζθαιίζεη κφληκα ζχλνξα
ζηε Βαιθαληθή ηα νπνία, ζα έρεη κέρξη ην 1914. (Γελ παχεη φκσο,
λα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν θαη κεηά ην 1914.)
Μεηά ην 1770, ηε λίθε ηεο Ρσζίαο επί ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο, δηαπηζηψλεηαη ε ξσζηθή παξνπζία ζηε Βαιθαληθή.
Σν 1797, κε ηε δηάιπζε ηεο ρηιηφρξνλεο δεκνθξαηίαο ηεο Βελεηίαο
θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηα βφξεηα ηκήκαηα ηεο Ηηαιίαο,
ζρεκαηίδνληαη ζχλνξα κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζην δπηηθφ
ηκήκα ηεο Βαιθαληθήο. Δίλαη ε πεξίνδνο ησλ κεγάισλ ζπκκαρηψλ
κεηαμχ ηεο Μφζραο θαη ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ θαηά ηεο Σνπξθίαο.
Ή ζπλεξγάδνληαη καδί ηεο φηαλ πξφθεηηαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ
θπξηαξρία ηνπο ζηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξα ζηε Βαιθαληθή.
1

Ν. Βεξλίθνο- . Γαζθαινπνχινπ, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο,
Αζήλα 1999, ζει. 15.
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Οη εμειίμεηο ιακβάλνπλ ρψξα ηελ πεξίνδν ηεο επηξξνήο ησλ
ηδεψλ πνπ εηνίκαδαλ ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Ο ειιεληθφο
παξάγνληαο επηδίσθε θαη είρε άκεζε θαη έκκεζε επηθνηλσλία κε ηηο
εμειίμεηο κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηθψλ ηνπ εζληθψλ
πξνζδνθηψλ.
ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζπλζήθε ηνπ
Κάξινβίηο ζπκκεηείρε θαη ν Έιιελαο Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο,
έλαο απφ ηνπο παηέξεο ηνπ ειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ. Σελ ίδηα εθείλε
πεξίνδν ν Γηαλληψηεο Μειέηηνο Μήηξνο κειεηνχζε ηα αξραία
θείκελα γηα λα γξάςεη ηε Γεσγξαθία. Με ην έξγν ηνπ, σζηφζν,
ζεκειίσλε ηδενινγηθά ηελ εληνπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο
θαη πξνζπαζνχζε λα αλαβηψζεη ηελ γελεαινγηθή κλήκε θαη γιψζζα.
Δπίζεο, ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, ν Ρήγαο Φεξαίνο, ν ηδενιφγνο
ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο ησλ ζπλαζπηζκέλσλ βαιθαληθψλ
ιαψλ θαηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, πξνζπαζνχζε λα
ζπλαληήζεη ηνλ Βνλαπάξηε. Ο ζπληάθηεο ηεο ειιεληθήο λνκαξρίαο
ζηα Ησάλληλα κειεηνχζε ηα θείκελα ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη
ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ θηινζφθσλ, γηα λα πξνζθέξεη ζην
γέλνο ησλ Διιήλσλ έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα κηα θνηλσλία πνιηηψλ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, δελ κπνξεί λα
έρεη βάζε ε άπνςε πνπ ζέιεη ηνπο Έιιελεο λα απνδέρηεθαλ ην
ηδενιφγεκα πνπ επηλφεζαλ πξψηα νη μέλνη. Ή κε άιια ιφγηα «δελ
πηζηεχνπκε φηη ε επξσπατθή δηαλφεζε είλαη απηή πνπ έδσζε ην
έλαπζκα ηεο λενειιεληθήο ηδενινγίαο, φπσο είλαη ζήκεξα ηεο κφδαο
λα ιέγεηαη»1
Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα απνδερηνχκε φηη ε
ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ αλαπηχζζεηαη ππφ ηελ επηξξνή ησλ
δχν αληίξξνπσλ ηάζεσλ, ηνπ Δπξσπατθνχ Ρνκαληηζκνχ απφ ηελ κηα
θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ απφ ηελ άιιε. Οη Έιιελεο ιφγηνη κπφξεζαλ λα
αγλνήζνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ εμειηθηηζκφ (ππεξεζληθφ ζηφρν) ηνπ
Γηαθσηηζκνχ, πξνβάιινληαο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζε κηα
αληίιεςε θαζαξά ξνκαληηθή ηεο Ηζηνξίαο .
Σα δχν απηά ζπζηαηηθά (ηα θψηα πνπ ήξζαλ απφ ηελ Γαιιία θαη ε
ξνκαληηθή έλλνηα ηνπ έζλνπο) βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Έιιελεο ηεο
1

Ν. Βεξλίθνο- . Γαζθαινπνχινπ, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο,
Αζήλα 1999, ζει. 27.
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επνρήο. Πξφθεηηαη γηα ην δίιεκκα, εκείο θαη νη αξραίνη, πνπ φπσο
αλαθέξακε, απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε
ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηνπ «λένπ Διιεληζκνχ». Ζ απφδεημε ηεο θάζεηεο
ζρέζεο ησλ Διιήλσλ κε ηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο ηνπο, πξνήιζε απφ
ηελ αλάγθε γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ
θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο πξνβιεκαηηζκφ,- εκείο θαη νη
μέλνη (ε ηνπξθνθξαηία) .
Οη θνηλσληθέο θαη δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
απαξρέο ηεο λενειιεληθήο ηδενινγίαο (γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο
εζληθήο ηαπηφηεηαο) θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνληαη κε γνξγφηεξνπο
ξπζκνχο ζε γεσγξαθηθά απφκαθξα άθξα θαη φρη ζην θέληξν ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζε κέξε φπνπ νη γιψζζεο ζπλαληνχληαη
θαη φπνπ ππάξρεη ε επαθή κε ηελ άιιε Δπξψπε1.
Μηα ηέηνηα πεξηνρή είλαη ε Ήπεηξνο θαη ε Μαθεδνλία νη νπνίεο
ηελ πεξίνδν απηή δελ ήηαλ κφλν πνιχγισζζεο αιιά θαη νηθνλνκηθά
(εκπνξηθά) δξαζηήξηεο. Πάλσ ζην θνηλφ πνιηηηζηηθφ ππφζηξσκα
«έλαο πεληάγισζζνο θφζκνο θαηνηθνχζε θαη θπθινθνξνχζε ζην
γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ μεθηλάεη απφ ηε Υηκάξα κέρξη ηνλ Πιαηακψλα
θαη ηε Βέξνηα»2. Ζ ζπκβίσζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο είλαη δεδνκέλν
φηη ζα νδεγνχζαλ ζε εμέιημε θαη πξφνδν. Καηαθέξνπλ λα ζπάζνπλ
ηηο θιεηζηέο ηνπηθέο νηθνλνκηθά θνηλσλίεο ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο. ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα ζπάλε ην κνλνπψιην ηεο
Βελεηίαο ζηα ηππνγξαθεία. Σν 1720 ίδξπζαλ ζηε Μνζρφπνιε
ειιεληθφ ηππνγξαθείν, φηαλ ε Σνπξθνθξαηία ήηαλ αθφκα
«απηνθξαηνξία ρσξίο ηππνγξαθείν». (ηα Ησάλληλα ην πξψην
ηππνγξαθείν ηδξχζεθε ην 1861, απφ ηνλ Αλαζηάζην αθειιάξην).
Δθδίδνπλ εθαηνληάδεο βηβιία θαη ρξνληθά.  Γξάθνληαη γελεαινγηθέο
ηζηνξίεο θαη κχζνη «γηα ηα ρξφληα ηα παιηά». Μέζα απ΄ απηά
δηεθδηθνχληαη ζηνλ ηδενινγηθφ ηνκέα, ηνπηθά πξνλφκηα θαη ηνπηθνί
ήξσεο.
Σαπηφρξνλα, νη ίδηνη παξάγνληεο θαη νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο
ππαγφξεπαλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηε
1

Ζ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ απνηειεί έλαλ ηέηνην θφζκν φπνπ ζπλαληηνχληαη πέληε
γιψζζεο θαη ηξεηο απηνθξαηνξίεο φρη κφλν ζξεζθεπηηθέο.
2
Ν. Βεξλίθνο- . Γαζθαινπνχινπ, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο,
Αζήλα 1999, ζει. 22.

Αλάκεζα ζηηο δεθάδεο γξαπηά θείκελα ηεο επνρήο είλαη θαη πνιιά πνπ
αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ θαη θπξίσο ηελ πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο, φπσο ην
Υξνληθφ ηεο Γξπτλνππφιεσο, ην Υξνληθψλ ησλ Σφθθσλ θιπ.
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Γχζε, νδεγψληαο ζε απνζχλζεζε ηηο θιεηζηέο ηνπηθέο θνηλσλίεο:ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νξγαλψζεσλ επί Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ
πνιπζρηδήο απηή δηαδηθαζία απηνηξνθνδνηνχζε ηα εζληθά θηλήκαηα
ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ αλαδήηεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο
δηάθξηζεο κε γλψκνλα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα.
Ζ ηδενινγία ηνπ λένπ ειιεληζκνχ ελέπλεπζε ην έξγν ηεο
Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ
εζληθνχ θξάηνπο.
Λίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα, αθξηβψο εδψ ζηελ Ήπεηξν μεθίλεζε
ηελ πνξεία ηεο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο.
Μάιηζηα, ζρεδφλ φινη νη ηδενιφγνη ηεο αιβαληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο
ήηαλ ινγνηέρλεο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπνχδαζαλ ζηελ Διιάδα θαη ηηο
πξψηεο ινγνηερληθέο δνθηκέο ηηο έθακαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Απηφ θαίλεηαη ζπλέβαιε ηδηαίηεξα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γλσζηνχ
δηιήκκαηνο γηα ηελ ίδξπζε ελφο δπαδηθνχ ειιελφ-αιβαληθνχ
θξάηνπο. Καηαιπηηθά φκσο, έδξαζε, πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε
αδηαθνξία ηεο Αζήλαο. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ην λέν
ειιεληθφ θξάηνο αδηαθφξεζε γηα πνιχ θαηξφ γηα ηελ ηχρε ηεο
Ζπείξνπ. Αξλεηηθά ιεηηνχξγεζε επίζεο ε εζλνηηθή δηαθνξνπνίεζε
βάζε ηνπ ζξεζθεχκαηνο πνπ είρε θαιιηεξγήζεη ζηελ Ήπεηξν ε
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, θαη αζθαιψο, ηα ζπκθέξνληα ησλ
κεγάισλ δπλάκεσλ ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή.

ΗΗΗ. 6. Σα ζπγθεθξηκέλα επηηεύγκαηα
Σν ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο θαη ε ζεκαζία ηνπ. Πξψηνο ζηαζκφο
θαη πξψηε πεγή έκπλεπζεο ησλ ρξνλνγξάθσλ ηφζν ηεο Ζπείξνπ φζν
θαη φιεο ηεο Διιάδαο, ζηάζεθε ε ζπγγξαθή πξηλ απφ ην 1714 ηεο
Γεσγξαθίαο ηνπ Ζπεηξψηε (Γηαλληψηε) Μειέηηνπ Μήηξνπ. Δθδφζεθε
ζηε Βελεηία, ην 1728
Ο Μειέηηνο Μήηξνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξραίεο πεγέο,
ζπλέδεζε ηε ρσξνγξαθία ηεο επνρήο ηνπ κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ
ηξάβσλα, ηνπ Παπζαλία, ηνπ Γηφδσξνπ θαη ηνπ ηέθαλνπ. Έηζη, νη
ιφγηνη θαη δάζθαινη ηεο Ζπείξνπ δηέζεηαλ έλα θείκελν αλαθνξάο, πνπ
ηνπο επέηξεπε λα αλαδεηήζνπλ αξραίεο ειιεληθέο γελεαινγίεο.
Ξερσξίδεη απ΄ φια φκσο ην Υξνληθφ ηεο Γξφπνιεο. «Δπεβιήζε
ζαλ έλαο ιφγνο πξσηνπνξηαθφο, επεηδή αθξηβψο απνηεινχζε
δηεθδίθεζε ηαπηφηεηαο θαη γεληάο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γίλεηαη έηζη
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έλαο παξαδεηγκαηηθφο ηνπηθηζκφο πνπ, απφ γεσγξαθηθά «άθξα» - ην
πεξηζψξην δειαδή- ζα γίλεη ιφγνο θπξίαξρνο κεηά απφ πελήληα
ρξφληα, φηαλ μεζπά ε Δπαλάζηαζε ηνπ Δηθνζηέλα»1. Οη άγλσζηνη
ρξνλνγξάθνη ηνπ είραλ ζθνπφ λα θαηαζθεπάζνπλ, πξνο ηα έμσ θαη
πξνο ηα κέζα, κηα αξραία ειιεληθή γελεαινγία. Μηα γελεαινγία πνπ
πξνζπαζεί, φπσο είπακε, λα ζηεξίμεη ηνπο δεζκνχο ησλ απνγφλσλ ησλ
πξψησλ επνίθσλ κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο.
(Απηφ είρε θαη ηε άκεζε ρξεζηκφηεηα θαζψο αληαπνθξίλνληαλ ζηε
λνκηθή απαίηεζε απφδεημεο ηνπ απηφρζνλα ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξηψλ,
νη νπνίνη γηα λα δηεθδηθνχζαλ πεξηνπζηαθά πξνλφκηα επί ηεο γεο,
έπξεπε λα είλαη απφγνλνη εθείλσλ πνπ είραλ απνγξαθεί γηα πξψηε
θνξά απφ ηνπο θαηαθηεηέο ην 1431.)
Σν φηη νη Γξνπνιίηεο γλψξηδαλ ηελ αμία ηεο γελεαινγηθήο απηήο
δηεθδίθεζεο, ην απνδεηθλχεη θαη ε πξνζπάζεηά ηνπο λα ην
δεκνζηνπνηήζνπλ. Έδσζαλ δπν ρεηξφγξαθα ζην Γάιιν πξφμελν ζηα
Ησάλληλα Πνπθεβίι. Ο Πνπθεβίι ην έθαλε γλσζηφ επξχηεξα ζηελ
Δπξψπε εθδίδνληάο ην 1821 ζην Παξίζη. Σν 1849 εθδφζεθε ζηε
Βφλλε απφ ηνλ Μπέθεξ.
Γελ είλαη γλσζηφ γηαηί δελ ηππψζεθε ζην ηππνγξαθείν ηεο
Μνζρφπνιεο. Πηζαλφλ νη δηνξζσηέο ηνπ ηππνγξαθείνπ λα κε έδσζαλ
άδεηα γηα ηελ εθηχπσζή ηνπ, επεηδή ζεψξεζαλ «ππεξθίαιε ηελ
αμίσζε ησλ ρσξηθψλ ηεο θνηιάδαο ηνπ Γξίλνπ λα παξνπζηαζηνχλ σο
απφγνλνη ησλ αξραίσλ θηεηφξσλ ηνπ ηφπνπ…»2
Σν Υξνληθφ ηεο Γξφπνιεο γξάθηεθε θάπνπ ζηα κέζα ηνπ 18νπ
αηψλα σο γελεαινγηθφ ρξνληθφ ηεο νκψλπκεο πεξηνρήο. Πξφθεηηαη γηα
κηα γξαπηή πεγή πνπ ζπλαληάηαη ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δεθάδα
παξαιιαγέο. Ο Λέαλδξνο Βξαλνχζεο ην νλφκαζε Υξνληθφ
Αξγπξνθάζηξνπ απφ ην φλνκα ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη εθθιεζηαζηηθνχ
θέληξνπ ηεο πεξηνρήο. Ο ίδηνο ππνζρέζεθε λα δεκνζηεχζεη δχν άιιεο
παξαιιαγέο, αιιά δελ ηα θαηάθεξε.
Ο Αζαλάζηνο Πεηξίδεο ην απνθάιεζε Υξνληθφο Γξπνπίδνο, απφ
«αξραηνπξεπή» κεηνλνκαζία ηεο πεξηνρήο. Σελ παξαιιαγή ηνπ ν
Πεηξίδεο δεκνζίεπζε ζηα 1871 ζηα «Νενειιεληθά Αλάιεθηα» Σν

1

Ν. Βεξλίθνο- . Γαζθαινπνχινπ, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο,
Αζήλα 1999, ζει. 24-25.
2
Ν. Βεξλίθνο- . Γαζθαινπνχινπ, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο,
Αζήλα 1999, ζει . 25.
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θείκελφ ηνπ είλαη πιεξέζηεξν απφ εθείλν πνπ δεκνζίεπζε ν
Λακπξίδεο ζηα Εαγνξηαθά ηελ ίδηα πεξίπνπ ρξνληά.
Οη Ν. Βεξλίθνο- . Γαζθαινπνχινπ, ζην βηβιίν ηνπο «ηηο
απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο», Αζήλα 1999, ην αλαθέξνπλ
σο Υξνληθφ ηεο Γξπτλνχπνιεο, επεηδή είλαη θαη ην εθθιεζηαζηηθφ
φλνκα ηεο πεξηνρήο αιιά θαη επεηδή ζε ρεηξφγξαθν ηνπ 1799 ηνπ
ίδηνπ ρξνληθνχ αλαθέξεηαη θαη σο Ηζηνξία ηεο Γξπλνππφιεσο.
Σο πεπιεσόμενο ηος σπονικού
Σν Υξνληθφ ηεο Γξφπνιεο θαιχπηεη κηα πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ
ηελ επνρή ηνπ Θεζέα, ζηα ρξφληα ηνπ Πνιέκνπ ηεο Σξνίαο θαη
ηειεηψλεη ην 1456. Οη ρξνλνγξάθνη πνπ δηακφξθσζαλ ην θείκελν, (ή
θαη έλαο) θαίλεηαη φηη είραλ ηζηνξηθέο γλψζεηο. Σν ζπκπέξαζκα
πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζπκβάληα ζην ρξνληθφ αληηζηνηρνχλ ζε
ρξνλνινγεκέλα γεγνλφηα.
Σν Υξνληθφ μεθηλά απφ ηελ κπζηθή επνρή, φηαλ ν Θεζέαο πήγε
θαη έθιεςε ηελ Διέλε θαη ηελ πήγε ζηελ Αθίδλα. ηελ απαγσγή, θαηά
ην ρξνληθφ, βνήζεζαλ ην Θεζέα δπν Αζελαίνη, ν Άηιαο θαη ν Ίθηηνο.
χκθσλα κε κηα παξαιιαγή, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Θεζέα, νη
Αζελαίνη ηνλ αλάγθαζαλ λα δηψμεη ηνπο δπν θίινπο ηνπ. Λέεη ε
παξαιιαγή ηνπ ρξνληθνχ: «ηξαθέληεο νη Έιιελεο εθ΄ ηνπ Σξσηθνχ
πνιέκνπ, εχξνλ σο αίηηνπο ηεο αξπαγήο ηεο Διέλεο ηνλ Άηιαληα θαη
Ίθηηνλ, ηνπο νπνίνπο εδίσμαλ ηεο Παηξίδνο ησλ. Απηνί δε ιαβφληεο αλά
δχν ρηιηάδαο αλζξψπσλ έθαζηνο ήιζνλ εηο ηελ πεδηάδα ηνπ Γξπτληθνχ
φξνπο θαη θαηεζθήλσζαλ ππνθάησ εηο ηαο κεγάιαο δξπο».
Οη δπν θάξεο, ηέζζεξηο ρηιηάδεο άλδξεο πνπ ηνπο ζπλφδεπε
ηζνδχλακνο αξηζκφο γπλαηθφπαηδσλ πήξαλ ηνπο δξφκνπο ηεο εμφδνπ.
Ο Πνπθεβίι ην 1805, ππνιφγηζε φηη ζηνπο επνίθνπο ρξεηάζηεθαλ 7
εκέξεο λα δηαλχζνπλ ηελ δηαδξνκή απφ ηελ Αηηηθή ζηα Εαγφξηα,
απ΄φπνπ νη ληφπηνη ηνπο νδήγεζαλ ζηελ αθαηνίθεηε θνηιάδα ηεο
Γξφπνιεο γηα λα γίλνπλ νη πξψηε θηήηνξέο ηεο. Απνρηνχλ παηξίδα.
Σα δχν θχια ρηίδνπλ καδί ηε Γξπτλνχπνιε θαη ζηε ζπλέρεηα θαη πάιη
ρσξίδνπλ. Ο Ίθηηνο ρηίδεη πξνο βνξά, θνληά ζην Σεπειέλη εθεί πνπ
ζκίγεη ν Αψνο κε ην Γξίλν θαη δεχηεξε πφιε.
κσο ε εηξεληθή ηνπο εηζβνιή ζηελ Ήπεηξν πξέπεη λα γίλεη
απνδερηή. Ζ εηξήλε πεηπραίλεηαη εχθνια, κε ζπλνκηιίεο, κε ηνπο
Μνινζζνχο. Με ηνπο βφξεηνπο γείηνλεο, ηνπο Άιβνπο, ε εηξήλε
πεηπραίλεηαη κε γακήιηεο αληαιιαγέο. Σξία αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα,
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απφ ηα σξαηφηεξα ηνπ γέλνπο ηνπ Ίθηηνπ ζα παληξεπηνχλ ζην γέλνο
ηνπ Άιβα θαη αληίζηξνθα. Ζ κηα δε απφ ηα ηξία θνξίηζηα πνπ ν
Αιβαο ζηέιλεη ζηνλ Ίθηην είλαη ε ίδηα ε αληςηά ηνπ, ε σξαία θαη
πινχζηα Υσκχιε ε νπνία παληξεχεηαη ην γην ηνπ Ίθηηνπ ηνλ Εσίιν.
Οη δχν ηνπο γίλνληαη θηήηνξεο ζε δχν θέληξα ηα νπνία ζπλαληνχκε
ζήκεξα κε ηα νλφκαηα Υνπκειίηζα θαη Ενπιηάηη. Με ηνλ ηξφπν απηφ
νινθιεξψλεηαη ε πξψηε ίδξπζε ηεο Γξφπνιεο. (κέζα ηνπ 6 νπ αηψλα
πξν Υξηζηνχ).
Σα δπν Αζελατθά θχια, αιιεινζπκπιεξσκέλα κέζα απφ ηελ
επηγακία, ληψζνπλ απηάξθεηο γηα ηε δηαηψληζή ηνπο ρσξίο λα
αλακηρηνχλ κε μέλνπο. Δίλαη κηα ζπλεθηηθή θαη δηαθξηηηθή εζλνηηθή
νκάδα πνπ έρεη θαη δηαηεξεί αλά ηνπο αηψλεο ηε ζπλείδεζε ηεο
ηδηαίηεξεο θαηαγσγήο.
Μεηά απφ ηε πξψηε ίδξπζε ε Γξφπνιε ζα γλσξίζεη δπν
επαληδξχζεηο ησλ νπνίσλ πξνεγνχληαη δπν ζπλνιηθέο θαηαζηξνθέο.
Σελ πξψηε θαηαζηξνθή (233 π.Υξ.) πξνμέλεζε ε δηάζεκεο απφ ηελ
ηζηνξία πνιεκίζηξα, βαζίιηζζα Σεχηα ησλ Ηιιπξηψλ. ΄αληίπνηλα γηα
ηε δνινθνλία ηνπ γηνπ ηεο, ηνπ Ηνχινπ, απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ
Άηιαληα, θαηαζηξέθεη κε καλία ηε Φνηλίθε, ηε Γξφπνιε θαη έλα
κεγάιν κέξνο ηεο Υανλίαο.
Ζ επαλίδξπζε ηεο Γξφπνιεο ζα γίλεη ηελ επνρή ηνπ Καίζαξα, ν
νπνίνο εληππσζηαζκέλνο απφ ηελ ηνπνζεζία, έδσζε εληνιή λα ηελ
μαλαθηηάμνπλ (48 κ.Υξ.).
Μέρξη ηνλ 6ν αηψλα κ.Υξ., θπξίσο κε ηνλ Ηνπζηηληαλφ, ε Γξφπνιε
μαλακπαίλεη ζηνλ θεληξηθφ ξνπ ηεο ηζηνξίαο. Σν ιακπξφ έξγν ηνπ
Ηνπζηηληαλνχ φκσο δηαθφπηεηαη απφ ηηο βαξβαξηθέο επηδξνκέο πνπ
εξήκσζαλ εθ΄λένπ ηε Γξφπνιε. (Σν ρξνληθφ απνθεχγεη λα νλνκάζεη
ηηο ζιαβηθέο εηζβνιέο θαη ιέεη φηη ήξζαλ μαλά απφ ηε ζάιαζζα).
Σε ηξίηε επαλίδξπζε ηεο Γξφπνιεο αλαιακβάλνπλ ηψξα ηξεηο
απφγνλνη ηνπ Άηιαληα απφ ηε γξακκή ηνπ Ληβαηφληνπ, ν νπνίνο είρε
ρηίζεη παιηφηεξα ηε Ληηνβίηζα. Οη ηξεηο απφγνλνη είλαη ν Αξγπξφο
πνπ ρηίδεη ην Αξγπξφθαζηξν, ν Κνιφξεο, πνπ ρηίδεη ηελ Κνινξηδήλ
θαη ν Υξπζφδαινο ηε Υξπζφδαιε. (Δδψ νθείιεηαη θαη ην φλνκα ηεο
πφιεο Αξγπξνθάζηξνπ, - ην θάζηξν ηνπ Αξγπξνχ)
Άιιε κηα γελεαινγία καο δίλεη ην ρξνληθφ ηεο Γξφπνιεο ζηελ
επνρή ηνπ Αιέμηνπ ηνπ Κνκλελνχ. Ο επίζθνπνο Γξπτλνππφιεσο


Με ηνλ ίδην ηξφπν εμεγνχληαη κηα ζεηξά απφ γλσζηέο ηζηνξηθέο ηνπσλπκίεο ζηελ
πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 83

Μεζφδηνο, απφγνλνο ηνπ Κνιφξε, πήγε κε δέθα πξνεζηνχο απ‟ ηελ
επαξρία ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφζπαζε απφ ηνλ
απηνθξάηνξα, πξνλφκηα θαη ρξπζφβνπιν. Καη νη πξνεζηνί φπσο
θαίλεηαη αληηζηνηρνχλ ζε γέλε αλαγλσξηζκέλα.
ην ηειεπηαίν κέξνο ην Υξνληθφ απνθηά λέα ιεηηνπξγηθφηεηα.
Σνλίδεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ επηζθφπνπ σο αξρή ηνπ ηφπνπ.
Παξνπζηάδεη θαηάζηηρν κέξνπο ηεο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο πνπ
δηεθδηθεί ε επηζθνπή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο πνπ
αλαθέξνληαη θαη ηα ρσξηά πνπ δελ βξίζθνληαλ ζηελ θαζ΄ εαπηνχ
θνηιάδα ηνπ Γξίλνπ, αιιά ππάγνληαλ ζηελ επηζθνπή Γξπτλνππφιεσο.
Ζ πηψζε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ απνηειεί
θαη ην ηέινο ηνπ ρξνληθνχ
Ζ ζςνέσεια
Έηζη ινηπφλ νη Έιιελεο ιφγηνη έξημαλ ην βάξνο ζηελ ζχγρξνλε
πξαγκαηηθφηεηα δεηψληαο ηελ αθεηεξία θαη ζπλέρεηα απφ ηελ
αξραηφηεηα. Δίδαλ ηνλ ειιεληθφ ρψξν σο παξφλ, δηακνξθψλνληαο
έηζη φρη απιά ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηνπ λενειιεληθνχ
ηδενινγήκαηνο, αιιά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο λα κεηαηξαπεί ζε πξάμε.
Σελ ζθπηάιε ζα αλαιάβνπλ ζηα κεηέπεηηα ρξφληα κηα πιεηάδα
αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ θαη ηεο πξάμεο, ηνπο νπνίνπο
δηθαηνινγεκέλα ν Βαζίιεηνο Μπαξάο ηνπο ιέεη «πξφδξνκνπο ηνπ
Δηθνζηέλα»1. Αλαθέξνπκε απ΄ απηνχο:
Σνλ Μεζόδην Αλζξαθίηε. «Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ
Δπξσπαίσλ επηζηεκφλσλ ηεο επνρήο ηνπ» θαη ζηνπο θνξπθαίνπο
δηδάζθαινπο ηνπ Γέλνπο2. Ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ε Κακηληά Εαγνξίνπ,
φπνπ γελλήζεθε θαηά ην 1660. πνχδαζε πξψηα ζηε Γθνχκεην ζρνιή
θαη κεηά δέθα ρξφληα ζηε Βελεηία γηα θηινζνθία, ζενινγία θαη
καζεκαηηθέο επηζηήκεο. Δίλαη ν πξψηνο εηζεγεηήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκαηηθψλ σο μερσξηζηή επηζηήκε ζηελ Διιάδα. Ο Αλζξαθίηεο
ππήξμε ζχκα ηνπ πάζνπο ηνπ γηα πξφνδν ηνπ ηφπνπ θαη γηα ηελ απιή,
θαηαλνεηή γιψζζα. Μαο άθεζε πξσηφηππα θαη εκπλεπζκέλα έξγα, πνπ
1

Βαζίιεηνπ Μπαξά, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ
πεξηνρέο, Αζήλαη 1966, ζει. 35.
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Βαο. Κ. Μάξγαξε, πγγξαθείο θαη ινγνηέρλεο ησλ Ησαλλίλσλ, Γηάλλελα 1991,
ζει. 47.

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 84

πέξα απφ ην νπζηαζηηθφ ηνπο πεξηερφκελν ηα δηαθξίλνπλ θαη ζπάληεο
ζπγγξαθηθέο αξεηέο, ε ζαθήλεηα, ε ζπληνκία, ε αθξίβεηα. Αλαθέξνπκε
ιφγνπ ράξε ηελ Δηζαγσγή ηεο Λνγηθήο, ηε Μεηαθπζηθή. Καηά ηελ
παξακνλή ηνπ ζηε Βελεηία, εθδίδνληαη ηα έξγα ηνπ: Βνζθφο ινγηθψλ
πξνβάησλ (1708), Δπίζθεςε πλεπκαηηθή (1707), Θεσξίαη Υξηζηηαληθαί
(1699), θιπ.
Σνλ Δπγέλην Βνύιγαξε. Γελλήζεθε πεξί ην 1716. Καηά γεληθή
εθηίκεζε, ζεσξείηαη ν δεκηνπξγφο ηεο ελεξγεηηθήο θαη νξγαλσκέλεο
εζληθήο θίλεζεο. ηα 1742-44, φηαλ ρξεκάηηδε δάζθαινο ζηα Ησάλληλα,
ίδξπζε εδψ κηα κπζηηθή νξγάλσζε, απνηεινχκελε απφ 30 δηαιεθηνχο
θιεξηθνχο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ν Πάηξν Κνζκάο, ν μαθνπζηφο
δάζθαινο Ησάλλεο Πέδαξνο θαη ν επίζθνπνο Πιαηακψλνο Γηνλχζηνο.
ηφρνο ηεο δελ ήηαλ κφλν ην άλνηγκα ζρνιείσλ, αιιά γεληθψο ε δξάζε
γηα εζληθή αθχπληζε. (Ο Αζαλάζηνο Πεηξίδεο απνθαιεί ηελ νξγάλσζε
«Σάμηλ κεκπεκέλσλ» θαη ην Βνχιγαξε «Πξψην δηεγέξηε ηνπ εζληθνχ
θξνλήκαηνο»1. Ο Υξ. Πεξαηβφο ηελ νλφκαζε «Μπζηηθήλ νκάδα» θαη ν
Φάλεο Μακφπνπινο «Μπζηηθφλ δεζκφλ». «Υξνλνινγηθά,- ιέεη ν
Βαζίιεηνο Μπαξάο, είλαη ν καθξηλφο πξφγνλνο ηεο Φηιηθήο
Δηαηξίαο»2).
Ζ ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δ. Βνχιγαξε ππήξμε
εληππσζηαθή. Έγξαςε θηινζνθηθά, ζενινγηθά, επηζηεκνληθά
ζπγγξάκκαηα θαη ινγνηερληθά έξγα, κεηαθξάζεηο αξραίσλ θαη
ζπγρξφλσλ ζπγγξαθέσλ, επηζηνινγξαθία. Σν βηβιίν φκσο κε κεγάιε
επίδξαζε ζηελ παηδεία θαη ηελ κφξθσζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ θαη
πνπ ηνπ έδσζε θχξνο ζηνπο θηινζνθηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο θχθινπο
ηεο Δπξψπεο ήηαλ ε «Λνγηθή». Γξάθηεθε ζηα Γηάλλελα θαη ηππψζεθε
ζηε Λεηςία ην 1766.
Μηα αθφκε έμνρε θπζηνγλσκία γηα ηα Ησάλληλα είλαη ν Αζαλάζηνο
Φαιίδαο. Φζάλεη ζηα Ησάλληλα απφ ηελ Απζηξία. Δίλαη ν θηιφζνθνο
θαη ν δάζθαινο πνπ, κε ην ζπνπδαίν έξγν ηνπ, έκειιε λα γίλεη απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο πλεπκαηηθνχο ηαγνχο ηνπ Έζλνπο ζηε δχζθνιε θαη
απνθαζηζηηθή επνρή πνπ πεξλνχζε. 24 κφιηο ρξνλψλ εθδίδεη ην έξγν
ηνπ «Αιεζήο Δπδαηκνλία». Πξφθεηηαη γηα έλα δνθίκην κε πςειφ
1

Αζαλ. Πεηξίδνπ, πεξηνδηθφ «Απφιισλ», Πεηξεαηψο, ηνκ. Δ‟, ζει 867-868
Βαζίιεηνπ Μπαξά, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ
πεξηνρέο, Αζήλαη 1966, ζει. 47.
2

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 85

ζηνραζκφ, ζην νπνίν δηαηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ
αλζξψπηλν πξνβιεκαηηζκφ ηεο επνρήο, πεξί επηπρίαο, ειεπζεξίαο, ηνπ
Θενχ θιπ, δηεθδηθψληαο έηζη κηα ζέζε αλάκεζα ζηηο κεγάιεο
ζεσξεηηθέο ζπλζέζεηο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ Δπξσπαίσλ ζηνραζηψλ.
Ο Φαιίδαο σζηφζν, πηζαλνινγείηαη σο ν ζπγγξαθέαο ηεο
«Διιεληθήο Ννκαξρίαο». χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο γξάθηεθε ην 1806
ζηα Γηαλλελα θαη ν ζπγγξαθέαο ηεο εζθεκκέλα θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ
πξνζσλπκία «ν Αλψλπκνο ν Έιιελ». Οη άιινη δχν ππνηηζέκελνη, αιιά
κε πνιχ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο, ζπγγξαθείο ηεο είλαη ν πχξνο πάρνο
θαη ν Ησάλλεο Κνιέηεο,
Ο ζπγγξαθέαο ηεο «Ννκαξρίαο» πηζηεχεη αθξάδαληα ζηηο κεγάιεο
δπλάκεηο ηνπ Γέλνπο, ζηε θπζηθή πξνίθηζε θαη ζηηο πινχζηεο
παξαδφζεηο. Πξνηξέπεη ηνπο ππφδνπινπο ζε κηα εθζπγρξνληζκέλε
παηδεία, πνπ λα ζηεξίδεηαη φκσο, ζηηο δηθέο ηνπο ςπρηθέο ηθαλφηεηεο
θαη φρη ζηε κίκεζε. ηειηηεχεη ηε δηαθζνξά θαη ην ξνπζθέηη, ην θξηθηφ
έξεβνο ηεο ακνξθσζηάο θαη ηε δνπινπξέπεηα. Πξνζβιέπεη, ζπγρξφλσο,
πξνο έλα επινγεκέλν κέιινλ γηα ηνλ ηφπν ηνπ, πνπ ζα νδεγήζεη λα
μαλαβξεί ην παιαηφ ηνπ θιένο θαη λα κπεη ζην δξφκν ηεο πξνθνπήο.
Ο Γαληήι Μνζρνπνιίηεο. Γάζθαινο ζην επάγγεικα. Έδεζε θαηά
ηνλ 18ν αηψλα. Μεηαμχ ησλ άιισλ πλεπκαηηθψλ έξγσλ έγξαςε θαη ην
ηεηξάγισζζν Διιελν-Βνπιγαξν-Βιαρν-Αιβαληθφ ιεμηθφ, κε ην νπνίν
πάζρηδε λα θέξεη θνληά θαη λα θαιέζεη ζε ζπλεξγαζία ηνπο ιανχο ηεο
Βαιθαληθήο θαηά ηνπ θαηαθηεηή. Ζ ίδηα ηδέα θπνθνξνχληαλ αλάκεζα
ζηνπο πλεπκαηηθνχο εγέηεο ηεο Μνζρφπνιεο. Γηαθνξεηηθά απφ ην Ρήγα
Φεξαίν πνπ απφβιεπε ζηε λίθε ησλ ζπλαζπηζκέλσλ ιαψλ, επηδίσθαλ
λα εμειιελίζνπλ ηελ πεξηνρή θαη λα ηελ αθνκνηψζνπλ νιφηεια.
Φαίλεηαη φηη ε ηδέα απηή πεξηέρνληαλ ζην πξφγξακκα ηνπ Βνχιγαξε θαη
βξήθε ηελ απήρεζε ζηε Μνζρφπνιε.
Ο Παηξηάξρεο εξαθείκ ν Β’. Γελλήζεθε ζην Γέιβηλν ζηηο αξρέο
ηνπ 18νπ αηψλα απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα. Πίζηεπε φηη κφλν ε
Ρσζία ζα ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Γέλνπο.
Γελ έθξπβε δηφινπ ηα αηζζήκαηά ηνπ θαη φηαλ ήηαλ Παηξηάξρεο. (17571761) Ζ πξνθιεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ Τςειή Πχιε, αλάγθαζε
ην νπιηάλν λα ηνλ εμνξίζεη ζην Άγηνλ ξνο. Οχηε, φκσο, εδψ
εζχραζε. ηνλ εξαθείκ νθείιεηαη ε κεγαιεηψδεο απνζηνιή ηνπ Κνζκά
ηνπ Αηησινχ.
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Πξσηνζηάηεζε ζηελ άηπρε επαλάζηαζε ηνπ Οξιφθ θαη κεηά ηελ
απνηπρία ηεο θαηέθπγε ζηε Ρσζία, φπνπ θαη πέζαλε ην 1779, ηελ ίδηα
ρξνληά κε ηνλ επλννχκελφ ηνπ Πάηξν Κνζκά.
Αζθαιψο, δελ κέλεη εθηφο αληηθεηκέλνπ καο, ο Κοζμάρ ο Αιηωλόρ.
Θα αξθεζηνχκε, φκσο, ιέγνληαο φηη πξφθεηηαη γηα ην ζεκαληηθφ Έιιελα
δηαθσηηζηή, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ εζηηάδεηαη ζηα φξηα ηεο Ζπείξνπ.
Γχξσ απφ ηελ ηεξή κλήκε ηνπ πιέρηεθαλ ζξχινη θαη παξαδφζεηο,
ελζχκηα θαη κλήκεο. Σα ιφγηα ηνπ, νη δηδαρέο ηνπ, ηα θεξχγκαηα θαη
πξνθεηείεο ηνπο, απνηεινχλ κέρξη ζήκεξα ην ζεκείν αλαθνξάο θαη
πξφηππν αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο «ππέξ πίζηεσο θαη
παηξίδνο». Ζ Ήπεηξνο ζηελ επνρή ηνπ ήηαλ ν πξνκαρψλαο ηεο
Ρσκηνζχλεο θαη Υξηζηηαλνζχλεο.
Ο Παναγιώηηρ Απαβανηινόρ, (1809-1870), Γελλήζεθε ζηελ
Πάξγα. Μεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Κέξθπξα ην 1832 κεηέβεθε ζηα
Ησάλληλα φπνπ έκεηλε κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ. Δδψ, κέζα ζε έλα θιίκα
θνξηηζκέλν κε ηε καγεία ελφο καθξαίσλνπ παξειζφληνο, ππθλνχ ζε
πνιηηηζηηθά θαη πλεπκαηηθά γεγνλφηα, ζα δεκηνπξγήζεη έλα πνιχηνκν
θαη ζεκαληηθφ έξγν, ην νπνίν ζα θξηζεί απνθαζηζηηθφ γηα ηελ ηζηνξηθή
θπζηνγλσκία ηεο Ζπείξνπ. Σν 1856 έδσζε ζε δχν ηφκνπο ηε γλσζηή
«Υξνλνγξαθία ηεο Ζπείξνπ» πνπ απνηειεί ηε πξψηε αμηφινγε ηζηνξία
ηεο Ζπείξνπ. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα ζα ζπγγξάςεη ην Ζπεηξσηηθφ
γισζζάξην, φπνπ απνζεζαπξίδεηαη πιήζνο αξραίσλ ειιεληθψλ ιέμεσλ
πνπ πέξαζαλ ζηε δηάιεθην ηεο Ζπείξνπ. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1863,
ζα εθδψζεη ζηα Ησάλληλα ην Παξνηκηαζηήξηνλ. Γηα λα ζεσξεζεί
σζηφζν «ν πνιπγξαθφηεξνο» ησλ Ζπεηξσηψλ ινγίσλ ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε δεθάδεο άιια έξγα, θηινινγηθά, ιανγξαθηθά κεηαθξάζεηο
θιπ, φπσο ηελ Ηζηνξία ηνπ Αιί Παζά, ηε πιινγή ησλ δεκνδψλ
αζκάησλ ηεο Ζπείξνπ, ηελ Πξαγκαηεία πεξί Γσδψλεο, ηελ
Μνλνγξαθία πεξί θπιήο ησλ θηπηηαξ, ηελ Βηνγξαθηθή ζπιινγή ινγίσλ
ηεο ηνπξθνθξαηίαο θιπ.
Ο Νεκηάπιορ Σέππορ (ο Μοζσοπολίηηρ). Σν 1779 έγξαςε ην έξγν
Εεηήκαηα δηάθνξα ζενινγηθά θαη΄εξσηαπφθξηζηλ… θαη ην βηβιίν
Πίζηηο πνπ εθδφζεθε έμη θνξέο.
Ο Κοζμάρ ο Θεζππωηόρ, απφ ην Γεσξγνπηζάηη. Γάζθαινο ζην
επάγγεικα. Δίλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Αιβαλίαο θαη
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Ζπείξνπ. ηνλ ίδην αλήθεη θαη έλα πνίεκα ζε δεθαπεληαζχιιαβν ζηίρν
γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Αιί Παζά.
Ο Βαζίλειορ Εώηορ ν επηιεγφκελνο Μολοζζόρ. Γελλήζεθε ζηε
Γξφβηαλε ην 1837 θαη πέζαλε ζε πησρνθνκείν ηεο Αζήλαο ην 1912.
Αγσληζηήο, κε ζπκκεηνρή ζηε Μεγάιε Κξηηηθή Απειεπζεξσηηθή
Δπαλάζηαζε ηνπ 1886. Πλεπκαηηθφο άλζξσπνο κε πνιιά εθδνκέλα θαη
αλέθδνηα ζπγγξάκκαηα ηζηνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη
γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πεξηεγήζεθε ζρεδφλ φιε ηε Βαιθαληθή θαη
έγξαςε νδνηπνξηθά νινθιήξνπ ηεο πεξηνρήο. Έρεη εθδψζεη ζπλνιηθά 21
βηβιία. Γεληθφο ηίηινο ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ είλαη «Ζπεηξσηηθέο
κειέηεο», νη νπνίεο ρξεζίκεπζαλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο
κεηέπεηηα κειεηεηέο ηεο Ζπείξνπ. Έγξαςε επίζεο έλα «Λεμηθφλ ησλ
Αγίσλ Πάλησλ». Γελ εθδφζεθαλ «Ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ», «Σνπνγξαθία
ηεο Ζπείξνπ» θιπ. ηα αλέθδνηα έξγα ηνπ θαηαηάζζεηαη θαη κηα
γισζζνινγία ησλ ηεζζάξσλ δηαιέθησλ ηεο αιβαληθήο γιψζζαο
(ηζάκηθεο, ιηάκπηθεο, ηφζθηθεο θαη γθέγθθεο). ην ηέινο ζπλνδεχεηαη
κε έλα εηπκνινγηθφ ιεμηθφ.
ην Μνινζζφ αλήθεη επίζεο, θαηά ην Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ
Διεπζεξνπδάθε, έλα αιθαβεηάξην αιβαληθήο γιψζζαο κε ειιεληθνχο
ραξαθηήξεο1.
Ο Αζαλάζηνο Πεηξίδεο, (1830-1914) ζπρσξηαλφο ηνπ Μνινζζνχ.
Σν 1866 δεκνζίεπζε ηε κειέηε, «Eπηζηαζίαη θξηηηθαί πεξί Γσδψλεο».
Έθδσζε ηελ δηθή ηνπ εθδνρή ηνπ ρξνληθνχ ηεο Γξφπνιεο κε ηίηιν «
Υξνληθφλ Γξπνπίδνο». ηνλ Πεηξίδε αλήθεη επίζεο ην βηβιίν
«χληνκνο γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο Ζπείξνπ» θαη άιια γξαθηά ζηα
πεξηνδηθά «Παλδψξα», «Απφιισλ» θιπ.
Γξνβηαλίηεο είλαη επίζεο θαη ν Νηθόιανο Γ. Μπζηαθίδεο (18631930). ην Μπζηαθίδε αλήθνπλ 45 δηάθνξεο κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ
αξραηνινγία, ηελ ηζηνξία, ηα γξάκκαηα θαη ηε ζξεζθεία ζηελ Ήπεηξν.
(Μηα παξέλζεζε: Αθεγνχληαη ζηε Γξφβηαλε πσο κεηά ην ζάλαην ηνπ Ν.
Μπζηαθίδε ζηε Γξφβηαλε, ηα πξψηα ρξφληα κεηά ην 1930, ην νγθψδεο
αξρείν ηνπ δηαζθνξπίζηεθε θαη «.. είρε γεκίζεη ν ηφπνο ραξηηά γχξσ ζην
ζπίηη…» Γηα πνιχ θαηξφ «ηα δεθηέξηα ηνπ ρξεζίκεπαλ γηα λα ηπιίγνπλ
ινπθνχκηα θαη δαραξσηά….»).2
1
2

Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ Διεπζεξνπδάθε, ηφκνο 6, ζει. 276
Κ. Εάβαιεο, Σέθλα ηεο «Δπάλδξνπ Γξφβηαλεο». Δθεκ. Λατθφ Βήκα, 13.02.1997
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Μίλσο Λάππαο, Γελλήζεθε θη απηφο ζηε Γξφβηαλε θαηά ην 1843.
πνχδαζε ζηελ Πάηξα θαη κεηά ζην Βεξνιίλν. Σν πηπρίν
Παλεπηζηεκίνπ πήξε ζηε Γελεχε θαη ζηελ Αγγιία. Γπξίδνληαο ζηελ
Διιάδα δηνξίζζεθε θαζεγεηήο ζηελ Κέξθπξα θαη αξγφηεξα θαζεγεηήο
Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δθδφηεο ηεο
εθεκεξίδαο «Αλαηνιηθφο Αζηήξ».Τπήξμε επίζεο γηα πνιιά ρξφληα
αληαπνθξηηήο ηεο εγθπξφηεξεο ηφηε (κεηά ηνπ «Σάτκο») εθεκεξίδαο ηνπ
Λνλδίλνπ «Δζπεξηλήο εκαίαο».Έγξαςε άξζξα, επηθπιιίδεο θαη
πξαγκαηείεο ππφ ην ςεπδψλπκν «Ραδάκαλζπο» Ήηαλ ν πνιηηηθφο
αξρεγφο ηεο επαλάζηαζεο ησλ Ζπεηξσηψλ ηνπ 1878 γλσζηή σο ε
επαλάζηαζε ηνπ Λπθνπξζηνχ.
Χο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη φρη κφλν,
πξνζέθεξε πνιιά ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ εμέρνληα Πξσζππνπξγνχ
Υαξίιανπ Σξηθνχπε.
Θεκηζηνθιήs Μπακίραs (1875-1930). Γελλήζεθε ζην Γέιβηλν.
Δμειέγε Βνπιεπηήο ζηελ Σνπξθηθή Βνπιή θαη εθπξνζψπεζε επαμίσο ην
ζπκπαγή ειιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ Ννκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Μεηά ηε ιήμε
ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αληηπξνζψπεπζε καδί κε ηνλ Α.
Καξαπάλν ηελ Β. Ήπεηξν θαη ππνζηήξημε ζζελαξά ηα δηθαηψκαηά ηεο
ζηε πλδηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ.
Αληέγξαςε κε επηκέιεηα θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθά
Υξνληθά» (έηνο Δ‟, 1930, ζει 56-75) ηνλ Κψδηθα ηνπ Γειβίλνπ.
πλεπψο ε δηάζσζή ηνπ νθείιεηαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπ.
Οη πύξνο ηξάηεο, Νηθόιανο ηαύξνο θαη πύξνο Ρίδνο,
είλαη νη ηδξπηέο θαη ρξεκαηνδφηεο ηεο «Αθαδεκίαο ηνπ Γειβίλνπ» (1737
θαη ζπλερψο).
πσο φκσο παξαηεξεί ε αληίζηνηρε θηινινγηθή ηζηνξηνγξαθία,
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα
απζεληηθέο ινγνηερληθέο αμίεο. Μελχνπλ φκσο, φπσο αλαθέξακε, ηελ
ηδενινγία ηνπ λενειιεληζκνχ. Σα ρξνληθά θαη νη θψδηθεο επίζεο,
κεηαθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πξνο πάζα θαηεχζπλζε, έρνπλ
κνξθσηηθέο αμίεο ηε ζηηγκή πνπ ε γιψζζα ζηελ νπνία γξάθνληαη
είλαη πνιιέο θνξέο ε δεκνηηθή θαη απηφ αζθαιψο έρεη γηα ηελ επνρή
ηνπο ηε δηθή ηνπ ζεκαζία .

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV
Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΓΔΤΔΣΔΡΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ
IV.1. Σα ραξαθηεξηζηηθα ηεο ινγνηερληαο ζηελ ειιεληθε
κεηνλνηεηα κεηα ηε ραξαμε ησλ ζπλνξσλ κεηαμπ
ησλ θξαησλ
Υάπαξη ζςνόπων και αλλαγή ηων εθνολογικών ζσέζεων και
ιζοπποπιών ζηην Ήπειπο
Ζ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ θαη ε ίδξπζε ηνπ λενζχζηαηνπ αιβαληθνχ
θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, έθεξε ηαπηφρξνλα θαη
ηνλ δηακειηζκφ ηεο Ζπείξνπ κεηαμχ δπν θξαηψλ. Ζ αησλίσο εληαία
Ήπεηξνο δελ ππάξρεη πηα, ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθά. Πεξηζζφηεξν
επψδπλν είλαη ην γεγνλφο πνπ ε δηαίξεζε δελ έγηλε βάζε θαζαξψλ
εζλνινγηθψλ θξηηεξίσλ. Δπηπιένλ ιηγφηεξν έγηλαλ ζεβαζηέο γλσζηέο
ηζηνξηθέο ραξάμεηο ησλ νξίσλ ηεο Ζπείξνπ απφ ηε ξσκατθή επνρή.
Μεηά ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ ην λφηην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ
εηζήιζε ζε κηα νκαιή εληαμηαθή πνξεία κε η΄ άιια ηκήκαηα ηνπ
ειιεληθνχ εζληθνχ θνξκνχ. Σν βφξεην ηκήκα ηεο, (ηδνχ θαη ν φξνο
Βφξεηνο Ήπεηξνο) ζην νπνίν θαηνηθνχζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ
πιεζπζκνχ ειιεληθήο εζληθφηεηαο, ζπκπεξηιήθζεθε ζην Αιβαληθφ
θξάηνο, απνηειψληαο ηε ζεκεξηλή Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Ζ
λέα πξαγκαηηθφηεηα απνηέιεζε γη΄ απηή κηα λέα ηζηνξηθή εκπεηξία.
Πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ηελ εκπεηξία θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά
αληηκεησπίδεη ηελ ηζηνξία απφ ζέζε κεηνλφηεηαο, παξά ην γεγνλφο
πνπ νη εζληθέο δηαθξίζεηο θνπβαινχζαλ ζηνπο ψκνπο ησλ δπν
βαζηθψλ θνηλνηήησλ, ηε ζθξαγίδα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπκάησλ.
Οη Έιιελεο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ έδεημαλ απνθαζηζκέλνη λα
κε ζπκβηβαζηνχλ κε ηελ ηδέα ηεο απφζπαζεο απφ ηνλ ππφινηπν
εζληθφ θνξκφ. Οη πξνζπάζεηέο ηνπο φκσο ζπλέπεζαλ κε ηηο
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πεξηπέηεηεο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ. πλέπεζαλ επίζεο, κε ηηο βιέςεηο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ
γηα ηελ ηήξεζε ηεο εγεκνλίαο θαη θπξηαξρίαο ηνπο ζ΄ απηή ηελ
πεξηνρή ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Ζ
ζηήξημε ηνπ εζληθνχ θνξκνχ εμαξηηφληαλ απφ ηε ζεκαζία κεξηθψλ
αλνηρηψλ εζληθψλ ζεκάησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο
ηεο Διιάδαο.
Αλαζηαιηηθά ιεηηνχξγεζε επίζεο γηα ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
ζηελ Αιβαλία ε αζηάζεηα ηνπ λενζχζηαηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Γελ
ιεηηνπξγνχζε αξλεηηθά κφλν ε πνιηηηθή αζηάζεηα αιιά θαη ε
πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο εζληθηζηηθψλ εξεηζκάησλ γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηνπ. Ζ Διιάδα θαη ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα
πξνζθέξνληαλ ζην βαζκφ ηεο δηαζξεζθεπηηθήο ερζξφηεηαο πνπ είρε
θαιιηεξγήζεη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
Έηζη νη ηζνξξνπίεο ζην αηψλην ζχκπιεγκα εζλνινγηθψλ ζρέζεσλ
ζηελ Ήπεηξν άιιαμαλ. Ζ αιιαγή νθείιεηαη ζηελ αλαθνπή ηεο άκεζεο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ ησλ νκνηνγελψλ εζληθψλ θαη
ζξεζθεπηηθψλ πεξηνρψλ. Οη Έιιελεο ζηελ Βφξεην Ήπεηξν ζα
εληαρηνχλ ζην λενζχζηαην θξάηνο έρνληαο λσπέο ηηο αλεπαλάιεπηεο,
πηθξέο θαη αηκαηεξέο εκπεηξίεο πνπ ζηηγκάηηζαλ αλεπαλφξζσηα θαη
ηηο ζρέζεηο κε ην αιβαληθφ ζηνηρείν. Σέηνηεο ζειίδεο απνηεινχλ «Ο
ραιαζκφο ηνπ 1912» θαη ην απηνλνκηαθφ θίλεκα ηνπ 1914 . πλεπψο


ζνλ θαηξφ ηα Γηάλλελα ιαρηαξνχζαλ ηελ ιεπηεξηά εθείλν ηνλ ρεηκψλα ηνπ
1912, αλαξίζκεην αζθέξη Αιβαλψλ ιηάπεδσλ έζπεπζε γηα λα εκπνδίζεη ηνπο
Έιιελεο λα ηα ειεπζεξψζνπλ. Πνξεπφκελν πξνο ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ,
μερείιηδε ηα κίζε ηνπ ζην Βνχξθν θαη ηε Γξφπνιε ζθηαγξαθψληαο κηα αληζηφξεηε
γελνθηνλία. Ο πιεζπζκφο ησλ πεδηλψλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Βνχξθνπ, πνπ
κπφξεζε λα γιηηψζεη ηνπ ππξφο θαη ζηδήξνπ ησλ παλνχξγσλ, βξήθε θαηαθχγην
ζηελ Κέξθπξα. Οη δηαζσζέληεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ αλαδήηεζαλ ζσηεξία ζηηο
ραξάδξεο ησλ βνπλψλ, φπσο ιέεη θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη: Πνηνο ζέι‟ λ‟ αθνχζεη
θιάκαηα, δάθξπα θαη κνηξνιφγηα/ Να θάλεη θφκπν ηελ θαξδηά θαη λα βγεη ζηα
ρσξηά καο/ λα δεη ηνπο καχξνπο ηνπο θαπλνχο πνπ θζάλνπλ ζηα νπξάληα/ φπνπ θη νη
πέηξεο θαίγνληαη θαη γέλνληαη αζβέζηεο. Να δεη πσο ζθάδνλη΄ άληξεο καο, κε
βξσκνηνπξθαιάδεο / λα δεη γπλαίθεο θαη παηδηά γεξφληνπο θαη ληθάδεο/ πνπ
αλαβαίλνπλ ηα βνπλά κε πφλνπο θαη κε δάθξπα.» (Βιέπε, Θ. ηεξηφπνπιν , «Ζ
άγλσζηε ξσκηνζχλε», Αζήλα 1997, ζει 135-144.

ην απηνλνκηζηηθφ θίλεκα νη πξφγνλνη ησλ ζεκεξηλψλ
αλαγλσξηζκέλσλ Διιήλσλ, έπαημαλ δεπηεξεχνληα ξφιν. ΄απηφ πξσηνζηάηεζαλ
νη Έιιελεο ησλ γθξίδσλ πεξηνρψλ θαη ην Αιβαληθφ νξζφδνμν ζηνηρείν. Ήηαλ
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ε δηεζληθή θαη δηαζξεζθεπηηθή ζπκβίσζε, σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηεο Ζπείξνπ θαη θηλεηήξηνο παξάγνληαο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ζε
φιε ηελ ηζηνξία ηεο, ηέζεθε ζε ακθηζβήηεζε θαη ζνβαξφ θίλδπλν.
Με αξλεηηθέο επηπηψζεηο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ
ζηνηρείν ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο Τςειήο Πχιεο, είρε ράζεη πξν
πνιινχ ηα δηθά ηνπ αζηηθά θαη δηνηθεηηθά θέληξα πξνο ην βνξά. Σα
ηειεπηαία ήηαλ ην Αξγπξφθαζηξν θαη ην Γέιβηλν. Σν θελφ είρε
αληηθαηαζηαζεί κε ηα Ησάλληλα. Με ηελ επηβνιή φκσο ησλ ειιελναιβαληθψλ ζπλφξσλ ην ειιεληθφ ζηνηρείν έκεηλε ρσξίο θάπνην αζηηθφ
θέληξν-πφιε. πλεπψο ρσξίο ην ξφιν ηνπ ζηε δηαηήξεζε θαη
πξνψζεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ηζηνχ ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο
ζηελ Αιβαλία.
ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ε θνηλφηεηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο εηζήιζε ζε απνηεικάησζε. Καλείο δελ κπνξεί λα
κηιήζεη γηα νηθνλνκηθή πξφνδν. Πνιχ πεξηζζφηεξν κπνξεί λα
αλαδεηήζεη ειαηήξηα πνιηηηζηηθήο θίλεζεο. Ζ δεκηνπξγεζείζα
θαηάζηαζε πξνέηξεςε ην ειιεληθφ ζηνηρείν ζε καδηθή θπγή Ζ
έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη πξννπηηθήο, ε αλαζθάιεηα θαη νη
κεζνδεπκέλνη δησγκνί είραλ ηδηαίηεξν αληίθηππν ζηελ δηαλφεζε, ε
νπνία είλαη ζηελ νπζία ν θνξέαο θαη δεκηνπξγφο ησλ πνιηηηζηηθψλ
αμηψλ.

εληειψο θπζηνινγηθή ε ζπκκαρία ηνπο δηφηη κε ηίπνηε δελ ήζειαλ λα ζπλδέζνπλ ηηο
ηχρεο ηνπο κε εθείλν ην Αιβαληθφ κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν ην νπνίν εθδήισλε
αλνηρηά ηελ δηαδνρή ηεο ππφ δηάιπζε Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ πεξηνρή.
Σελ απηνλνκία ζηήξημε επίζεο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ
κνπζνπικαληθνχ θιήξνπ θαη ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο. (Γεο «Σν ειιεληθφ
φξακα 1913-1914» Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ Αζελψλ, 1994). Ζ αιινίσζε ηνπ
ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηηο γθξίδεο πεξηνρέο επέηξεςε ζηνπο Έιιελεο ησλ ακηγψλ
πεξηνρψλ λα επσκηζηνχλ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο καδί κε ηηο ζπλέπεηεο, πφηε σο
κνλαδηθνί δηθαηνχρνη, πφηε σο φξακα, πφηε σο ηδενινγηθή αλαθνξά θαη αλάγθε
ζπκβφινπ θαη πφηε σο ηζηνξηθφ ηεθκήξην ζην νπινζηάζην δηεθδηθήζεσλ.

Βάζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο επνρήο πξνθχπηεη φηη ην 70 ηνηο εθαηφ ηνπ
κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο ζηε Γξφπνιε είλαη ηεο πεξηφδνπ 1920-1938. ηηο ΖΠΑ
κεηαλέζηαπζαλ ηελ πεξίνδν απηή 4 ρηιηάδεο άηνκα. ην Βνπιηαξάηη, ην 1939
αξηζκνχληαλ 500 άηνκα κεηαλάζηεο, ζηε Γεξβηηζηάλε 410, ζηε σπηθή 200, ζηε
Πνιχηζηαλε 280, ζηε Κάινγνξαληδή 110. Σν 1936 ζηε σηήξα αξηζκνχληαλ κφλν
20 άλδξεο. 216 άιινη είραλ κεηαλαζηεχζεη.
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IV. 2. Οη επηπηώζεηο ζηε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκαηα,
ηα ραξαθηεξηζηηθά,- νη βαζηθνί εθπξόζσπνη.
Οη ζπλέπεηεο ήηαλ επίζεο άκεζεο. Ζ ινγνηερλία ζηελ αιβαληθή
γιψζζα ζην αιβαληθφ ηκήκα ηεο Ζπείξνπ απνρηνχζε βαζκεδφλ
ζεκαληηθή ζέζε ζηελ γεληθφηεξε αιβαληθή ινγνηερλία. Ζ ειιεληθή
ινγνηερλία ζηνλ ίδην ρψξν ππνρσξνχζε ρσξίο λα ζεκεηψζεη θάπνηα
αμηφινγε αμία θαη ξφιν ζηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ ηζηνξηθή
απηή πεξίνδν. Οη Έιιελεο ινγνηέρλεο, πιένλ σο εθπξφζσπνη ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, αλαδεηνχζαλ ζηέγε ζηα
αζηηθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο, φπσο ζηελ Αζήλα, ηε
Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα θαη άιινχ.
Γεγνλφο είλαη φηη ζηελ ηζηνξία ησλ γξακκάησλ ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ηεο πεξηφδνπ δελ ζπλαληνχκε ζρεδφλ θαλέλα ζεκαληηθφ
ινγνηέρλε κε δηακνλή ζηελ Αιβαλία. Μπνξνχκε φκσο λα
αλαθέξνπκε πνιινχο πνπ έγξαςαλ ινγνηερλία θαη δηαθξίζεθαλ ζηελ
Διιάδα ή ζε άιιεο μέλεο ρψξεο.
Πξνθχπηεη θπζηνινγηθά ην εξψηεκα: Γηαηί ηφηε ζα πξέπεη ε
ινγνηερληθή ηνπο παξαγσγή λα ζεσξεζεί «ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο»; Μηα πξψηε απάληεζε καο δίλεη ν γλσζηφο Ζπεηξψηεο
πεδνγξάθνο σηήξεο Γεκεηξίνπ απφ ηελ Πφβια, ρσξηφ δίπια ζηα
ειιελν-αιβαληθά ζχλνξα. «Δίλαη αιήζεηα φηη ε ινγνηερλία ζηελ
Ήπεηξν δελ δεκηνχξγεζε θάπνηα δηθή ηεο ζρνιή ζηελ γεληθφηεξε
παλειιήληα ινγνηερλία, αιιά έθεξε κνλίκσο ηελ δηθή ηεο επεηξψηηθε
ζθξαγίδα….»1 Απ΄απηή ηε ζθνπηά ζα δνχκε φηη νη Έιιελεο
κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο πνπ έγξαςαλ καθξηά απφ ηε γελέηεηξά ηνπο,
φλησο θνπβάιεζαλ ζηα ινγνηερληθά ηνπο έξγα ηε γιψζζα, ηα
ηνπσλχκηα, ηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηνπ ηφπνπ ηνπο, ηα ρξψκαηα θαη
ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηεο επεηξσηηθήο γεο, ηα παηρλίδηα, ηα ήζε θαη
έζηκα ηηο δεηζηδαηκνλίεο θιπ .
Σα ζέκαηα ζηα έξγα ηνπο αθνξνχλ άκεζα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
ηεο γελέηεηξαο. Οη ήξσεο θαη ηα πξφζσπά ηνπο έρνπλ ηελ
ηδηνζπγθξαζία, ηε λννηξνπία, ηα νλφκαηα θαη ηηο ελδπκαζίεο ησλ
αλζξψπσλ ηεο ηδηαίηεξήο ηνπο παηξίδαο. Πνιιέο θνξέο, κάιηζηα,
φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Καηίλαο Παπά (ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
1

. Γεκεηξίνπ, Οκηιία ζηε ζπλάληεζε κε Έιιελεο δεκηνπξγνχο απφ ηηο δχν
πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ ζην Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ, 31.05.2004
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Γεκεηξίνπ), ε ινγνηερλία ηνπο απνρηάεη ηδηαίηεξε αμία θαη δηάθξηζε
αθξηβψο γηαηί πξνβάιιεη κε ηηο εληφπηεο γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο,
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, αλεζπρίεο θαη ζπλαηζζεκαηηζκνχο ηνπ ρψξνπ
θαηαγσγήο. Δίλαη κηα ηαπηφηεηα πνπ εθδειψλεη ηαπηφρξνλα ηελ
δηαρξνληθή ζηξάηεπζε ησλ γξακκάησλ γεληθψο θαη ηεο ινγνηερλίαο
ηδηαίηεξα, ζηηο ηχρεο απηνχ ηνπ ηφπνπ.
Οη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηεο πεξηφδνπ απηήο, απνηεινχλ, ζα
ιέγακε, κηα «ρακέλε γεληά» πξντφλ ηεο δηρνηφκεζεο ηεο Ζπείξνπ.
Πξφθεηηαη γηα κηα γεληά ε νπνία έθαλε φλεηξα ιεπηεξηάο θαη
αγσλίζηεθε γη΄ απηά. Ξαθληθά φκσο, είδε ηα πάληα λα ζπγπξίδνληαη
ζηελ αλεκνδάιε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Δίλαη
αθξηβψο απηή ε ηζηνξηθή εμέιημε πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ
εγθαηάιεηςε ηνπ ηφπνπ ηνπο, φρη φκσο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο.
ηελ ίδηα γεληά εληάζζνληαη θαη εθείλνη νη Έιιελεο ησλ
γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο πνπ γελλήζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή,
κεγάισζαλ κε ηνλ θαεκφ θαη ηε λνζηαιγία ησλ κεγάισλ πφζσλ θαη
πξνζδνθηψλ, πίζηεςαλ ζηηο ειπίδεο πνπ έζπεηξε ν Β‟ Παγθφζκηνο
Πφιεκνο, αιιά ζην ηέινο απνγνεηεχηεθαλ. πλεπψο, ή δηψρηεθαλ
απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία, ή αλαγθάζηεθαλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηελ ηδηαίηεξή ηνπο παηξίδα, ή λα ζπκβηβαζηνχλ κ΄
απηφ ην θαζεζηψο, ή λα πεξηκέλνπλ κε ζακπνζβεζκέλε ηελ ειπίδα.
Αλαθέξνπκε κεξηθνχο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ινγνηερλίαο
απφ ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ.
Καηίλα Παπά1. (1903 -1959) Γελλήζεθε ζην ρσξηφ Γηαληηζάηε
ησλ Αγίσλ αξάληα. Μεγάισζε ζηελ Κέξθπξα. πνχδαζε θηινινγία
ζηελ Αζήλα θαη ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή ζηελ Απζηξία. Ζ Καηίλα
Παπά δηθαίσο ζεσξείηαη ε αξρφληηζζα ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα θαη φρη κφλν γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ
πνιέκσλ. Σν ινγνηερληθφ ηεο έξγν, παλειιήληαο εκβέιεηαο θαη
κεηαθξαζκέλν ζε αξθεηέο μέλεο γιψζζεο, είλαη ν θαιχηεξνο πξεζβεπηήο
γηα φινπο ηνπο Έιιελεο Βνξεηνεπεηξψηεο.
Αλήθεη ζηελ πλεπκαηηθή γεληά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30‟ φρη απιψο γηαηί
έδεζε θαη έγξαςε εθείλε ηελ πεξίνδν, αιιά γηαηί ην έξγν ηεο

1

Μηράιεο Πεξάλζεο, Διιεληθή Πεδνγξαθία, 1453 deri sot, Vel. IV, Athinë, 1982,
fq.513-515
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δηαπιάζηεθε θαη εθπξνζσπεί νπζηαζηηθά ην πλεχκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηφδνπ πξνζθέξνληαο ηελ ζπνπδαία ηεο ζπκβνιή.
«Αιήζεηα ζαο δειεχσ, ζα πεη γηα ηελ Καηίλα ν Νίθνο
Καδαληδάθεο. Ση δσληάληα, ηη επαηζζεζία θαη ράξε, ηη ηαχηηζε ζθνπνχ
θαη πξαγκαηνπνίεζεο. Με ηη απιφηεηα δηαηππψλεηε ηελ πνιππινθφηεηα
ηεο ςπρήο! αο επραξηζηψ!»
Έγξαςε αθήγεζε, πνίεζε θαη δξάκα. Έξγα ηεο είλαη «ηε
ζπθακηά απφ θάησ» 1935, δηεγήκαηα, «Αλ άιιαδαλ φια» 1959,
δηεγήκαηα, ην κπζηζηφξεκα, «΄ έλα γπκλάζην ζειέσλ»1959, ην δξάκα
«Ο μέλνο» «Πνηήκαηα» (δεκνζηεχηεθαλ κεηά ζάλαην απφ ηνλ εθδνηηθφ
νίθν «Γίθξνο», ην 1963).
Σν 1935 ε Αθαδεκία Αζελψλ απέλεηκε ζηελ Καηίλα Παπά ην
βξαβείν «Βηθέιηνλ έπαζιν» γηα ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «ηε ζπθακηά
απφ θάησ». «Ζ ζπιινγή απηή δηεγεκάησλ ηεο δεζπνηλίδαο Καηίλαο
Παπά,… είλαη πιήξεο αλνηέξαο πλνήο, πνηεηηθήο δηαζέζεσο θαη
ράξηηνο, εηο θαιαίζζεηνλ δεκνηηθήλ γιψζζαλ….» αλαθέξζεθε ηελ
εκέξα βξάβεπζεο ζηελ παλεγπξηθή ζπλεδξία ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ.
Ζ ίδηα ζα αλαθέξεη ζρεηηθά: «…. Δίλαη νη παηδηθέο αλακλήζεηο απφ
ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα κνπ ηε Βφξεην Ήπεηξν. ηαλ ήκνπλ 8 ρξνλψλ νη
γνλείο κνπ, πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Κέξθπξα, κε έζηεηιαλ λα
πεξάζσ έλα θαινθαίξη ηηο δηαθνπέο ζηελ Ήπεηξν. Πέξαζε ην
θαινθαίξη, ήξζε ν ρεηκψλαο κα εγψ δελ ήζεια λα αθήζσ ην κηθξφ
ρσξηφ κε ηελ άγξηα θχζε ηνπ, ηα πειψξηα βνπλά ηνπ, ηα πνηάκηα ηνπ,
ηηο βαζηέο ζαλ ηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ ραξάδξεο θαη πξνπάλησλ ηελ
γιπθηά θαη παλήμεξε γηαγηά κνπ…. , ηη είδα θαη έδεζα εθείλν ην
αιεζκφλεην ρξφλν ηεο δσήο κνπ, έλα ρεηκψλα θαη δπν θαινθαίξηα, ζα
ην αθνχζεηε κέζα ζην δηήγεκα απηφ, ηδσκέλν κε ηα κάηηα ηεο κηθξήο
Μαξίλαο, πνπ είλαη ηα ίδηα ηα κάηηα ηα δηθά κνπ…».
Σν δηήγεκα ή λνπβέια «ηε ζπθακηά απφ θάησ» απνηειεί έλαλ
χκλν γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο, «κηα Διιάδα πνπ δελ ηελ ζπλαληάο
ζηνπο κεγάινπο ηνπξηζηηθνχο δξφκνπο». Καηαζηάζεηο, ήξσεο,
πξνβιεκαηηζκνί, άλζξσπνη πνπ ηνπο θνπβαινχλ, θνξίηζηα εξσηηάξηθα,
ή πνπ κεγαιψλνπλ παξάθαηξα, λένη πνπ ράλνληαη γξήγνξα, ζνθέο γξηέο
κέζα ζε κηα άγξηα θαη ζθιεξή θχζε, ήζε θαη έζηκα, δεηζηδαηκνλίεο…..
ια, ηα πξνβάιιεη κε παξαζηαηηθή δχλακε, ζηεξηδφκελε ζε κεζηή
δεκνηηθή γιψζζα θαη ηηο ληνπηνιαιηέο, απνθεχγνληαο θάζε πεξηηηή
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ιέμε. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ζηε αθήγεζε. Δλψ
πξσηάξα, μέξεη λα θιηκαθψλεη ην δξακαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ
αλαγλψζηε. Πεξηγξάθεη κε αζθάιεηα ηνπο ηφπνπο ηεο θαη ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ. Με ιίγα ιφγηα θάλεη ηνλ αλαγλψζηε λα αγγίδεη ηα
ζπγθινληζηηθφηεξα ςπρηθά γεγνλφηα ή ηα αθήλεη λα ππνλνεζνχλ, φηαλ
είλαη ζίγνπξε φηη ζα πεηχρεη πεξηζζφηεξα.
Έγξαςε επίζεο θξηηηθέο, αηζζεηηθέο θαη θηινζνθηθέο κειέηεο.
Αλαθέξνπκε ηηο θξηηηθέο θαη ηηο αηζζεηηθέο κειέηεο γχξσ απφ ην έξγν
ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηφθε θαη ηνπ Γξεγφξε Ξελφπνπινπ, ηε κειέηε
«Ζζηθή ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ», «Ζ εζηθή θαη ην ζέαηξν», «Ζ
θηινζνθία ηεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα», «Σα γακήιηα έζηκα ηεο Βνξείνπ
Ζπείξνπ» (ζην πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθή Δζηία»). ηα Κεξθπξαίηθα
Υξνληθά δεκνζηεχηεθε ε αιιεινγξαθία ηεο Καηίλαο Παπά κε ηνλ
Γξεγφξε Ξελφπνπιν θαη ηνλ Γεκήηξε Κακπνχξνγινπ, φπνπ γηα κηα
αθφκε θνξά δηαθαίλεηαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο Καηίλαο Παπά.
Σάζνο Βηδνύξεο (1888-1967) Γελλήζεθε ζηε Γξφβηαλε ηνπ
Γειβίλνπ θαη πέζαλε ζηελ Πάηξα, φπνπ δίδαζθε ζην εδψ παλεπηζηήκην.
πνχδαζε ζηε Γαιιία. Δδψ γλψξηζε απφ θνληά ηε γαιιηθή ινγνηερλία
θαη έγηλε έλαο άμηνο κεηαθξαζηήο ηεο. Δίλαη ηαπηφρξνλα πνηεηήο θαη
πεδνγξάθνο. Σα πνηήκαηα ηα έθδσζε ππφ ην γεληθφ ηίηιν «Ζιχζηα» θαη
ηα δηεγήκαηα ηα ζπγθέληξσζε ζε έλα βηβιίν κε ηίηιν «Γηεγήκαηα». ηε
δεκηνπξγία ηνπ είλαη εζνγξάθνο θαη ςπρνγξάθνο, ηφζν πνπ δίθαηα ν
Κψζηαο Νάηζηνο ηνλ απνθαιεί «ν δηθφο καο Παπαδηακάληεο 1».
Μηράιεο Παπαδόπνπινο (Μπόηεο) (1860 – 1937) Δίλαη έλαο
απφ ηνπο ιίγνπο ινγνηέρλεο πνπ έδεζε θαη πέζαλε ζηα παηξψα ηνπ
εδάθε, ζην Βνπιηαξάηη, Αξγπξνθάζηξνπ, φπνπ ζψδεηαη αθφκα θαη ν
ηάθνο ηνπ. Δίλαη ηειεηφθνηηνο ηνπ ειιεληθνχ δηδαζθαιείνπ ηνπ
Κεζηνξαηηνχ, (απέλαληη απφ ην Αξγπξφθαζηξν) θαη ρξεκάηηζε
δάζθαινο ζην ρσξηφ ηνπ, ζηελ Κνζηνβίηζα, ζην Αξγπξφθαζηξν, ηε
Γξφβηαλε, ηε σηήξα θαη αιινχ.
Έγξαςε πνίεζε θαη θσκσδίεο, γλσκηθά, δηάινγνπο θαη
επηγξάκκαηα. Σα πνηήκαηα ηα έθδσζε ζε δχν ζπιινγέο κε ηνλ θνηλφ
ηίηιν «Μεξφπε». Οη θσκσδίεο ηνπ ράζεθαλ. Δίλαη γλσζηέο φκσο απφ
ηνπο ηίηινπο:“Σν πνπγθί ηνπ Φηιάξγπξνπ”, “Ο ςεπηνγηαηξφο”, “Ο
1

Κψζηαο Νάηζηνο, πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο
Βνξεηνεπεηξσηηθήο Λνγνηερλίαο, εθεκ. «Σα λέα ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ», εκεξ
02.06.2000
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θνκήηεο», «Ο ηξειινγηάλλεο». Έηζη ν Μπφηεο θαηαηάζζεηαη κεηαμχ
ησλ ειάρηζησλ θαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επηρείξεζαλ θαη έγξαςαλ
δξακαηηθά έξγα. Αληιεί ηα ζέκαηά ηνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη
επηδηψθεη ε ηέρλε ηνπ λα είλαη άκεζα ιεηηνπξγηθή θαη ρξήζηκε.
Πεξηγξάθεη ζθελέο κε απιφηεηα. Υαξηηνινγεί ή ζαηηξίδεη πξφζσπα θαη
θαηαζηάζεηο. Ζ πνίεζή ηνπ, ζπρλά ζε δεθαπεληαζχιιαβν παξαδνζηαθφ
ζηίρν, δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιφηεηα θαη γηα ηε ρξήζε ίδησλ θαινππηψλ.
Γη΄απηφ θαη δείρλεη θηελή. Ξέξεη φκσο λα θάλεη πνίεζε δηφηη γλσξίδεη
ηελ ηερληθή θαη ηα κπζηηθά ηεο. Ο Μπφηεο παξακέλεη, κάιινλ
πεξηζζφηεξν απηφο, έλαο ειιελνιάηξεο πνπ ζέηεη ηελ ηέρλε θαη ηε δσή
ηνπ ζηελ ππεξεζία ησλ πςειψλ πφζσλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εηξήλεο,
γη΄ απηφ θαη πνηέ δελ παχεη λα είλαη αηζηφδνμνο.
Αζαλάζηνο Οηθνλνκίδεο (1843–1903) θαη ν γηνο ηνπ Μηιηηάδεο
Οηθνλνκίδεο (1883-1964). Απφ ηελ Πνιχηζηαλε Αξγπξνθάζηξνπ.
εκαληηθά πξφζσπα ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν.
Ο παηέξαο, Οηθνλνκίδεο, ζπλεξγάζηεθε κε ηηο εθεκεξίδεο ηεο
επνρήο θπξίσο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ρξνλνγξαθήκαηα θαη
ηζηνξηνγξαθηθέο θαη ιανγξαθηθέο κειέηεο, φπσο «Σα πσγσληαθά». Σν
θπξηφηεξν ινγνηερληθφ είδνο πνπ θαιιηέξγεζε είλαη ην δηήγεκα. Μεξηθά
απφ ηα δηεγήκαηά ηνπ ηα βξίζθνκε δεκνζηεπκέλα ππφ ηνλ ηίηιν
«Ζπεηξσηηθάο Δηθφλαο». Πεξηιακβάλνληαη δηεγήκαηα φπσο «Ζ
θαζηαληά ηεο λχθεο», «Ο βξπθφιαθαο» θιπ.
Ο γηνο ηνπ, Μιληιάδηρ Οικονομίδηρ. Σν 1911 πξνεηνηκάδεη ζηελ
γελέηεηξα ηνπ, ηελ Πνιχηζηαλε, ηελ πξψηε εηθνλνγξαθεκέλε έθδνζε
«Δηθνλνγξαθεκέλν Ζπεηξσηηθφ Ζκεξνιφγην». Δθηππψλεηαη ηελ ίδηα
ρξνληά ελ Κσλζηαληηλνχπνιεη-Σχπνηο Α. Κνξνκειά. Έρεη 256 ζειίδεο
θαη αξθεηφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, επεηξσηηθά ηξαγνχδηα, παξνηκίεο, ήζε
θαη έζηκα, παξαδφζεηο, γεσγξαθηθέο θαη ηζηνξηθέο πεξηγξαθέο,
δηεγήκαηα, πνηήκαηα. Αθνξά θπξίσο ηηο πεξηνρέο Πσγψλη θαη
Γξφπνιε.
Σν 1914 έθδσζε ηνλ δεχηεξν ηφκν ηππσκέλν ζηελ Αζήλα, κε 354
ζειίδεο. πσο θαη ην πξψην, δηαθξίλεηαη γηα ην πινχζην θσηνγξαθηθφ
πιηθφ θαη ην πνηθίιν ζεκαηνιφγην. Πεξηέξγεηα πξνθαιεί ν ράξηεο ησλ
ζπλδξνκεηψλ. Ζ δηαλνκή ηνπ «εκεξνινγίνπ» γίλεηαη απ΄ άθξε ζε άθξε
ηεο γεο.
Ο Οηθνλνκίδεο, ν γηνο, ζα ζπλερίζεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία.
Σαπηφρξνλα φκσο ζα καο αθήζεη θαη έλα πινχζην ινγνηερληθφ έξγν. Σν
1945 έθδσζε ζηε Θεζζαινλίθε ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «Άλζξσπνη απφ
ηε Βφξεην Ήπεηξν». Απνηειείηαη απφ 13 δηεγήκαηα. Ο ίδηνο καο
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πιεξνθνξεί φηη είρε έηνηκα πξνο έθδνζε δπν αθφκα ζπιινγέο
δηεγεκάησλ. «Ηζηνξίεο απφ ηελ Ήπεηξφ κνπ» θαη «Απηά πνπ ζαο
κνινγψ γηλήθαλε ζηελ Ήπεηξφ κνπ» πγγελεχεη αξθεηά κε ηνλ Βηδνχξε,
φζνλ αθνξά ηα εζηθά κελχκαηα πνπ πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη κέζα απφ
ηνπο ήξσέο ηνπ, φπσο θαη κε ηελ Καηίλα Παπά ζηηο αλαθνξέο ζηε θχζε
θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηαθέξεη, θπξίσο απφ ηε δεχηεξε, ζην
γεγνλφο φηη ελψ ε Καηίλα Παπά δηαθξίλεηαη γηα ηε βαζχηαηε ιπξηθή
δηάζεζε ζηελ αθήγεζή ηεο. Ο Οηθνλνκίδεο, γηα ηνλ επξχηαην
πξνβιεκαηηζκφ θαη θνξέο- θνξέο πνιηηηθνπνηεκέλν.
Θα πξέπεη επίζεο, λα ζεκεηψζνπκε φηη , φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Μπζηαθίδε ε κεγάιε βηβιηνζήθε ησλ Οηθνλνκηδαίσλ θαη νη ρηιηάδεο
ζειίδεο ρεηξφγξαθα έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη εμαθαληζηεί.
Γιάννηρ Λίληρ (1916–1965) Γελλήζεθε ζηε Γεξβηηζηάλε ηνπ
Αξγπξνθάζηξνπ θαη πέζαλε ζηε Μειβνχξλε ηεο Απζηξαιίαο. Απφθνηηνο
ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο ζηα Ησάλληλα. Αζρνιήζεθε κε ηε δεκνζηνγξαθία
θαη ηε ινγνηερλία. Γεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο Αζελψλ «Ζπεηξσηηθφλ
Μέιινλ», Ησαλλίλσλ «Βφξεηνο Ήπεηξνο», «Ο Απζηξαινέιιελαο» ηεο
Απζηξαιίαο, ζην πεξηνδηθφ «Οηθνγέλεηα», επίζεο ζηελ Απζηξαιία θ.α.
Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ν Λίιεο πξνπνιεκηθά αζρνιήζεθε κε ηα
αηζζεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ ηφηε θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα
“Tomori” ησλ Σηξάλσλ.
Δθηφο ησλ πνηεκάησλ πνπ δεκνζίεπζε ζηα παξαπάλσ έληππα, ην
1944 ηχπσζε ζηελ Κέξθπξα κηα πνηεηηθή ζπιινγή κε ηνλ ηίηιν
«Βνξεηνεπεηξσηηθνί θαεκνί» θαη ην 1945 ζηελ Αζήλα ηελ πξαγκαηεία
«Ζ Ληνχληδε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ Ηζηνξία- Λανγξαθία». ηνλ ίδην
αλήθεη θαη ην κπζηζηφξεκα «Ξεξηδσκέλε γεληά».
Αγακέκλσλ Αζαλ. Κνκκάηαο. Γελλήζεθε ην 1903 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Υξνληάξηθν κσξφ κεηαθέξζεθε ζην ρσξηφ ηνπ ην
Βνπιηαξάηη Αξγπξνθάζηξνπ. ηα έμη ηνπ έθπγε μαλά ζηελ Πφιε.
Ξαλαγχξηζε φκσο ζχληνκα. Φνίηεζε ζην ρνιαξρείν ηνπ Γειβηλαθίνπ.
18 ρξνλψλ, δηέθνςε ηηο ζπνπδέο ζηε Εσζηκαία ρνιή θαη αλαρψξεζε
γηα ηε Βνζηφλε ησλ ΖΠΑ.
Έγξαςε πνιιά πνηήκαηα θαη ην «ηζηνξηθφ» κπζηζηφξεκα «Υαζάλ ν
Οδπζζέαο ν Αξγπξνθαζηξίηεο» ην νπνίν εθδφζεθε ην 1972. Με ην
βηβιίν απηφ ζέιεη, φπσο ν ίδηνο γξάθεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ, «λα
απνδείμεη ηελ ζπγγέλεηα ησλ δχν φκνξσλ ιαψλ, ηνπ ειιεληθνχ θαη


Σελ επηζήκαλζε απηή έθαλε ν θαζεγεηήο αιβαληθήο ινγνηερλίαο ηεο ίδηαο
πεξηφδνπ ζην παλεπηζηήκην Σηξάλσλ Νάζην Γησξγάθε.
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αιβαληθνχ» θαη «λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ζχζθημε ησλ
δεζκψλ κεηαμχ ησλ».
Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο, γλσζηφο κε ην ινγνηερληθφ ςεπδψλπκν
Άιθεο Καζηξίηεο Γελλήζεθε ην 1912 ζην ρσξηφ ειιεηφ ηεο Γξφπνιεο
Αξγπξνθάζηξνπ. Σν 1938 πήξε ην πηπρίν ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν 1940 ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Διιάδαο
ηνλ δηφξηζε θαζεγεηή ειιεληθήο θηινινγίαο ζην Διιεληθφ Γπκλάζην ηνπ
Βνπθνπξεζηίνπ. Δδψ εξγάζζεθε σο ην 1975 νπφηε ζπληαμηνδνηήζεθε.
Σν 1977 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηε
ινγνηερλία.
Σν 1930 έθδσζε ζηα Ησάλληλα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή «Θιηκκέλα
ηξαγνχδηα». Σν 1936 ζηελ Αζήλα έθδσζε ηε δεχηεξε πνηεηηθή ζπιινγή,
«Αχξεο θαη ζχειιεο». Έλα ρξφλν αξγφηεξα επίζεο ζηελ Αζήλα, έθδσζε
ηελ πνηεηηθή ζπιινγή, «Σξαγνχδηα ηεο ζησπήο». ην Βνπθνπξέζηη ην
1943
δεκνζίεπζε ην κπζηζηφξεκα «Σν παξάμελν παηδί». Δδψ
δεκνζίεπζε αθφκα έλα κπζηζηφξεκα γηα ηα παηδηά κε ηίηιν «Ζ
ζχειια».
Σάθεο Μηράιεο Σζηάθνο. Γελλήζεθε ζην Αξγπξφθαζηξν ην 1909.
Μφιηο έμη ρξνλψλ, πάλσ ζηηο ηαξαρέο ηνπ 1914, έθπγε νηθνγελεηαθψο
θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πάξγα. Μεηά ην γπκλάζην ζηελ Κέξθπξα,
θνίηεζε ζηελ Φαξκαθεπηηθή ρνιή ζην παλεπηζηήκην Αζελψλ.
Δγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ ινγνηερλία.
Σα πξψηα πνηήκαηα ηα δεκνζίεπζε ζε γηαλληψηηθεο εθεκεξίδεο θαη
ζηα Αζελατθά πεξηνδηθά «Πάλζενλ» θαη «Δβδνκάδα». Έρεη εθδψζεη
πέληε πνηεηηθέο ζπιινγέο. «βεζκέλνη αληίιαινη» 1936, «Ακκνπδηέο
θαη Ξέξεο» 1945, «Πεηαιίδεο» 1949, «Μεζεκέξηα» 1956, «Πεξίπαηνη
θαη επηζηξνθέο» 1970, θαηαιακβάλνληαο έηζη κηα εμέρνπζα ζέζε
αλάκεζα ζηνπο ινγνηέρλεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ.
Αλαθέξνπκε αθφκα ηελ Γξνβηαλίηηζα κπζηζηνξηνγξάθν Μαξία
Ναζαλαήι- Μάλζνπ.
Απφ ηε Γξφβηαλε ήηαλ επίζεο, ν Κςπιάκορ Οικονομίδηρ.
πνχδαζε Φηινινγία ζηε Γαιιία. Γηαθξίλεηαη γηα ηηο έληνλεο αξηζηεξέο
ηδέεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην έξγν ηνπ «Ζ Σζίισ» είλαη ην κφλν πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ κεηαπνιεκηθή βηβιηνγξαθία γηα ηε ινγνηερλία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, σο έλα απφ ην πξνυπάξρνληα ινγνηερληθά
έξγα πξηλ απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη
ήηαλ «ρσξίο θάπνηεο ηδηαίηεξεο αμίεο». Σα γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη
ζηε Νεβηαδξψ (αληίζηξνθε ζπιιαβηθή αλάγλσζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ
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ρσξηνχ ηνπ, πνπ ζπκβνιίδεη θαη΄απηφλ, ηελ θνηλσληθή αλαηξνπή πξνο
φθεινο ησλ ιατθψλ καδψλ).
Αλαθέξνπκε επίζεο ην Μαλόιε Βήην, απφ ηε κίλεηζε Αγίσλ
αξάληα, ζπλέγξαςε ελλέα δηεγήκαηα.
Αζθαιψο, ζπνπδαία ζέζε θαηέρεη ζηα γξάκκαηα ηνπ ρψξνπ ν
πκλνγξάθνο Γεπάζιμορ Μικπαγιαννίηηρ (ην γέλνο ΓθξέθαΑλαζηάζηνο). Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο ζχγρξνλνπο
πκλνγξάθνπο ηεο Μεγάιεο ηνπ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο. Σνλ δηαθξίλεη ην
ζπάλην ζηηρνπξγηθφ ηαιέλην, ε ειιελνκάζεηα θαη ε εχθνιε θαη έμνρε
ρξήζε ηεο ιφγηαο γιψζζαο. Γηα ην έξγν ηνπ βξαβεχηεθε απφ ηελ
Αθαδεκία Αζελψλ θαη απφ ην Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
(Σν 1959 ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηνπ απέλεηκε εηδηθφ νθίθην).
Γελλήζεθε ην 1904 θαη πέζαλε κφιηο ην 1993.
Απφ ηελ ζχληνκε απηή βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή ζηνπο βαζηθνχο
εθπξνζψπνπο ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ,
παξαηεξνχκε φηη ε ινγνηερλία αλαπηχζζεηαη ζε φια ηα γέλε θαη
είδε. Αθνινπζεί ηελ παλειιήληα ινγνηερλία ζε φια ηα πεδία.
Μάιηζηα, φπσο εχθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο, ζπλερίδεη λα
ηξνθνδνηεί ηελ παλειιήληα ινγνηερλία κε ηζάμηα ινγνηερληθά έξγα
θαη ινγνηέρλεο.
Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη επαθέο κε ηελ
αιβαληθή ινγνηερλία είλαη αλχπαξθηεο. Μάιηζηα, παξαηεξείηαη κηα
δηκεξήο απνζηαζηνπνίεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη φρη κφλν νη Έιιελεο
ινγνηέρλεο δελ αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία,
αιιά θαη δηαθφπηνληαη βαζκεδφλ νη επαθέο πνιιψλ Αιβαλψλ
ινγνηερλψλ κε ηελ ειιεληθή ινγνηερλία.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ
Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ
V. 1. Γεληθέο εθηηκήζεηο, ηδηαηηεξόηεηεο
Ο Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο νδήγεζε ζε κηα λέα, ηζηνξηθή ζα
ιέγακε, πξαγκαηηθφηεηα ηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ
Αιβαλία. Δθηφο απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ αληηκεηψπηζεο ηνπ πνιέκνπ,
ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαηαπηάζηεθε απφ ηελ ηδέα επίιπζεο ησλ
ηζηνξηθψλ ηεο δηεθδηθήζεσλ. Λνγηθή είλαη ζην πιαίζην απηφ, ε
εζσηεξηθή αληηπαξάζεζε φζνλ αθνξά ηε ζηάζε πνπ έπξεπε λα
θξαηήζεη ζηνλ πφιεκν θαη ηνπο ζπκκάρνπο πνπ έπξεπε λα επηιέμεη γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Τπφ ηελ επηξξνή ηνπ ειιεληθνχ ΔΑΜ, ε
πιεηνςεθία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο εληάρηεθε νξγαλσκέλα ζηνλ
θνηλφ αγψλα κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ, θαζνδεγνχκελν απφ ην αιβαληθφ
ΔΑΜ. πλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηε ζέζε ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ αλάζξεςε ν Υάξηεο ηνπ
Αηιαληηθνχ ησλ ζπλαζπηζκέλσλ δπλάκεσλ θαηά ηεο θαζηζηηθήο
κεραλήο. χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Υάξηε ε θάζε κεηνλφηεηα
αγσληδφκελε ζην πιεπξφ ησλ ιαψλ ησλ θξαηψλ πνπ ππάγνληαη, ζα
έραηξαλ κεηαπνιεκηθά ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο.
Έηζη, κεηά απφ ζρέζεηο κεξηθψλ δεθαεηηψλ, νη νπνίεο είραλ
ακθηζβεηήζεη ζηα άθξα ηε δπλαηφηεηα εηξεληθήο ζπλχπαξμεο
αλάκεζα ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαη ην αιβαληθφ
ζηνηρείν, πξαγκαηνπνηνχληαλ ηψξα θνηλή ζπκκεηνρή ζην ίδην
πνιεκηθφ κέησπν. Ζ εμέιημε είλαη πξαγκαηηθψλ ηζηνξηθψλ
δηαζηάζεσλ αλ έρνπκε ππφςε ηελ κειινληηθή ζπλέρεηα ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ηεο Μεηνλφηεηαο θαη ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Αλ έρνπκε επίζεο,
ππφςε ην λέν δξάκα θαη απνγνήηεπζε πνπ δνθίκαζε ε Μεηνλφηεηα
φηαλ δηαπίζησζε φηη ν δξφκνο πνπ αθνινχζεζε φρη κφλν δελ δηθαίσζε
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ηηο πξνζδνθίεο ηεο, αιιά νδήγεζε θαη ζηελ πιήξε απνθνπή ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ζρέζεσλ
πιαηζηψλνληαλ απφ κηα λέα ηδενινγία,- ηελ θνκκνπληζηηθή. Γηα ηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζην αλχπνπην εθείλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν
πφιεκνο, φπσο θαη ε λέα ηδενινγία πνπ δηέπλεε ηα ηδαληθά ηνπ,
πξνζδηφξηδαλ φρη απιψο κηα λέα θαηάζηαζε, αιιά ηελ ίδηα ηελ νπζία
ηεο πξνζδνθίαο ηεο ζηε ηζηνξηθή πξννπηηθή, ην δηθαίσκα
απηνδηάζεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζδνθία είρε ηζηνξηθέο ξίδεο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη, ζηηο λέεο εμειίμεηο, δηεζληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ,
πξσηαξρηθφ ρξένο απνηεινχζε ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
πλεπψο, ρξεηάδνληαλ λα επεμεξγαζηεί θαη δεκηνπξγήζεη έλα λέν
αλαθνξηθφ ζχζηεκα αμηψλ, ην νπνίν ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηε λέα
ηάμε πξαγκάησλ, ρσξίο φκσο λα αξλεζεί ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε.
Δίλαη γλσζηφ φηη ζε θάζε δηαβαηήξηα ηζηνξηθή ζηηγκή, θάζε
εζληθφ ζχλνιν ή θάζε θνηλφηεηα θαιιηεξγεκέλε εζληθά, επηδεηεί σο
αληηθεηκεληθή αλαγθαηφηεηα έλα λέν ζχζηεκα ζπιινγηθήο
ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ λέα
δπλακηθή εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ. ηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα ην
ζχζηεκα απηφ αμηψλ, αλαδεηείηαη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ζην
απφζεκα ζηαζεξψλ θαη δηαρξνληθψλ αμηψλ, πνπ απνηεινχλ ην
πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφζηξσκα θάζε έζλνπο.
Ζ δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο πξνυπφζεηε ηε δεκηνπξγία λέσλ πξφηππσλ κχζσλ, εξψσλ
θαη ζπκβφισλ. Ζ ζπιινγηθή ζπλείδεζε πξνζαλαηφιηδε ηνπο
πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο απφ ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ
παξάδνζε. Οη δηαρξνληθέο ηεο αμίεο ζα απνηεινχζαλ ηελ πλεπκαηηθή
ηξνθή ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ε πλεπκαηηθή αλαπαξαγσγή
ηνπ λένπ απηνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ ή αλαθνξάο, ζα απνηεινχζε ην
θαιχηεξν κέζν ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο αηζηνδνμίαο φζνλ αθνξά
ηε λέα ηζηνξηθή πξννπηηθή.
Πξσηεχνληα ξφιν αλέιαβε ε ινγνηερλία. Πξφθεηηαη φκσο γηα κηα
ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία ζε ηζηνξηθφ ξφιν. Γπζηπρψο, φκσο, ην ξφιν
απηφ πεξηζζφηεξν ππαγφξεπε ε ελζνπζηψδεο πξνζδνθία, παξά νη
μεθάζαξνη ζηφρνη. πσο θαη λα είραλ ηα πξάγκαηα, κηα ηέηνηα
ινγνηερλία έπξεπε λα ραξάμεη θαηλνχξγηα κνλνπάηηα. Πξψην, έπξεπε
λα αληαπνθξίλνληαλ ζην επίπεδν αμηψλ πνπ απαηηνχζε ε
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ, θαζψο θαη ζην λέν επίπεδν δηεζληθψλ
θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Γεχηεξν, δελ κπνξνχζε λα απνθχγεη νχηε ηε
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θηινζνθία ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο. Σα ζπκθπή κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα πνιέκνπ ηδενινγηθά θεξχγκαηά ηεο, είλαη αιήζεηα
φηη δηεπθφιπλαλ ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε θπξίαξρε ηδενινγία θαη εηδηθά
ζηελ Αιβαλία ζε ηδενινγία ηεο εμνπζίαο. Σξίην, ε ινγνηερλία έπξεπε
λα εθπιήξσλε ηελ απνζηνιή ηεο ζε θαηαζηάζεηο αλππαξμίαο
ινγνηερληθήο παξάδνζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαλ ζηελ λέα ηάμε
πξαγκάησλ.
Χο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή δελ κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ζηελ
αιβαληθή ινγνηερλία. Γελ εκπφδηδε ε απνπζία παξαδνζηαθψλ
ζρέζεσλ, νχηε νη ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Ζ ίδηα ε
αιβαληθή ινγνηερλία, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, δελ δηέζεηε θάπνηα
πινχζηα ινγνηερληθή παξάδνζε. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα έπξεπε λα
αληηκεησπίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ επεξεαζκέλνπ απφ
ηε θηινζνθία ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο θαη ησλ βιέςεσλ ησλ
εθπξνζψπσλ απηήο ηεο ηδενινγίαο πξνο ηελ εμνπζία.
Παξαηαχηα θαη ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ε ινγνηερλία πνπ
αλαπηχρζεθε ζην θαηξφ ηνπ πνιέκνπ ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
βξήθε ηα κνλνπάηηα γηα ηελ θπζηνινγηθή ηεο εμέιημε (ζηα επίπεδα
πνπ αλαπηχρζεθε, κε άκεζε επηθνηλσλία κε ηε ιανγξαθία). Οη
ζπγγξαθείο ηεο, φινη ηνπο ζρεδφλ λεαξήο ειηθίαο θαη ρσξίο πινχζηα
εκπεηξία, έζηξεςαλ φιε ηνπο ηελ πξνζνρή ζην απέξαλην
ζεζαπξνθπιάθην ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο. Δπέιεμαλ απ΄ εθεί εθείλεο
ηηο αμίεο πνπ αληαπνθξίλνληαλ θαιχηεξα ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο θαη
ζπγθπξίεο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Χο ηέηνηεο ρξεζίκεπζαλ νη
θχθινη ηξαγνπδηψλ ησλ θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ. Γελ πξφθεηηαη γηα
αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ιφγσ νπνηαζδήπνηε νκνηφηεηαο
πνιέκνπ. Πεξηζζφηεξν ππαγνξεχεη ε αλάγθε έηνηκσλ θαη γλσζηψλ
κνληέισλ εξσηζκνχ, ηα νπνία ζα πξνζάπηνληαλ ζηνπο λένπο ήξσεο
θαη αγσληζηέο ελφο πνιέκνπ πνπ δελ εγγπνχληαλ έλα βέβαην κέιινλ
γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ δεκηνπξγψλ θαη θνξέσλ ηνπο. πλεπψο, ε
ζηήξημε ζηηο γλσζηέο ιανγξαθηθέο αμίεο εμαζθάιηδε ζηνπο
δεκηνπξγνχο απηψλ, ην πιενλέθηεκα ηνπ δηακνξθσηή θαη πεηζηηθνχ
εθθξαζηή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αμηψλ, αλεμαξηήησο απφ ην γεγνλφο
πφζν εμππεξεηνχζαλ ζηελ πξάμε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνξέσλ ηνπο.
Σα δνθηκαζκέλα κνληέια απνηεινχζαλ, επίζεο, ηελ εγγχεζε ηεο
πνηφηεηαο ζηελ λέα ινγνηερληθή παξαγσγή. Δληνχηνηο, αμηνπνηψληαο
ηελ αξρή, ηεο ζπλεηξκηθήο ινγηθήο, παξείραλ εγγπήζεηο φζνλ αθνξά
ηελ θαιιηέξγεηα εκπηζηνζχλεο ζηηο αξρέο ηεο λέαο ηδενινγίαο.
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Σν ζεκείν απηφ απνηειεί ηελ απαξρή ηεο παγίδαο ζηε κεηέπεηηα
εμέιημε ηεο ινγνηερλίαο. Ζ πξαγκαηηθή ηέρλε ζα ηεζεί ππφ ζνβαξή
ακθηζβήηεζε. Ζ γλσζηή δηαρξνληθή ζηξάηεπζή ηεο ινγνηερλίαο ππέξ
ελφο γεληθψο θνηλσληθνχ θαη εζληθνχ ξφινπ, ζα γλσξίζεη ηελ απαξρή
ηεο ζηξάηεπζεο ζηελ ππεξεζία ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζηφρσλ.
Παξάιιεια, ε επαλαθνξά ζηε ινγνηερλία ησλ γλσζηψλ θαη
δνθηκαζκέλσλ κνληέισλ απφ ηε ιατθή δεκηνπξγία, εμαζθάιηδε ηε
δηαηήξεζε θαη ζπλέρεηα ζηελ θάζεηε δηάζηαζε ηεο εζληθήο
παξακέηξνπ. πλέβαηλε έηζη δηφηη ν θχθινο ησλ ηξαγνπδηψλ γηα ηνπο
θιέθηεο θαη ηνπο αξκαηνινχο ζην ζχλνιφ ηνπο, απνηεινχλ κηα
θπζηνινγηθή ζπλέρεηα ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ
παξαινγψλ. Χζηφζν, νη ζρέζεηο θαη ε επηθνηλσλία απηψλ κε ηνλ
ειιεληθφ κπζνινγηθφ πνιηηηζκφ είλαη άκεζεο θαη δσληαλέο. Ίζσο εδψ
ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηε κεγαιχηεξε αμία ηεο ινγνηερληθήο
εκπεηξίαο πνπ ραξάζζνληαλ ζην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν.
πσο φκσο αλαθέξακε, ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο δελ κπνξεί
λα ζπγθξηζεί κε ηνλ πφιεκν ησλ θιεθηψλ ζηελ Διιάδα θαη κε ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821. Ο
Δζληθναπειεπζεξσηηθφο Αγψλαο ζηελ Αιβαλία είρε εληειψο
δηαθνξεηηθνχο παξακέηξνπο θαη ζπκβαηηθφηεηεο. Πξψη΄ απ΄ φια ήηαλ
θνηλφο αγψλαο κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ. ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο
νη ζρέζεηο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ
θαζνξίδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηε ινγηθή ηεο παγθφζκηαο
πξνζπάζεηαο ησλ ιαψλ θαηά ηνπ θαζηζκνχ θαη δηέπνληαλ, επί ην
πιείζηνλ, απφ ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία. πλεπψο, ζε πνιχ κηθξφ
βαζκφ νη ζρέζεηο ηνπο είραλ άκεζν εζληθφ ραξαθηήξα. Δδψ, αθξηβψο
νθείιεηαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζία ζηελ ινγνηερλία ηνπ Πνιέκνπ,
κνηίβσλ θαη ηερλνηξνπηψλ απφ ηελ ειιεληθή θαη επηηφπηα ιατθή
παξάδνζε θαη επηξξνψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηηο λέεο ζρέζεηο θαη
ζπκβαηηθφηεηεο.
πλαληνχκε ιφγνπ ράξε κνηίβα ή θαη νιφθιεξα πνηήκαηα –
ηξαγνχδηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαλ ζην γεληθφ πλεχκα ηνπ αγψλα
ησλ ζπλαζπηζκέλσλ ιαψλ θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ άμνλα.
(Απνθνξχθσκα ησλ φζσλ ιέκε απνηειεί ε επαλάθιεζε ηνπ γλσζηνχ
ζνχξηνπ ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ, ζε βαζηθφ πνιεκηθφ ηξαγνχδη γηα ηνπο
Έιιελεο αληάξηεο ζην αιβαληθφ ΔΑΜ,.) πλαληνχκε επίζεο,
κεηαθξάζεηο αηφθησλ αιβαληθψλ δεκηνπξγεκάησλ.
Οη πξναλαθεξφκελνη επεξεαζκνί θαίλνληαη ηδηαίηεξα ζηε
κνπζηθή πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ζηίρνπο ησλ πνηεκάησλ. (ηελ νπζία ηε
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ινγνηερλία ηνπ Πνιέκνπ απνηεινχλ, θαηά ην γεληθφ θαλφλα, θπξίσο
ηα ηξαγνχδηα. Απηφ δηφηη ην ηξαγνχδη εθπιεξψλεη θαηά ηνλ πην
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην ιεηηνχξγεκα ηεο ζηξαηεπκέλεο ινγνηερλίαο
σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ φινπ πνιεκηθνχ ςπρνινγηθνχ πιέγκαηνο.)
εκεηψλνπκε επίζεο φηη, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο, ε κνπζηθή–εκβαηήξηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θηλνχληαλ ζηε
ινγηθή ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο πνπ εγνχληαλ ηνπ πνιέκνπ. Οη
επεξεαζκνί ζηε κνπζηθή επεθηάζεθαλ, αζθαιψο φρη ζε κεγάιν
βαζκφ θαη ζε ηξαγνχδηα ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ δεκηνπξγψλ, ηα
νπνία ζηεξίδνληαλ γεξά ζηε ιατθή παξάδνζε.
Παξφια απηά, ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ησλ Διιήλσλ
κεηνλνηηθψλ ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζπλαληνχκε φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παξαδνζηαθνχ δεκνηηθνχ
ηξαγνπδηνχ, ηδηαίηεξα ηνπ ηζηνξηθνχ θχθινπ ησλ θιεθηψλ θαη
αξκαηνιψλ. πσο ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη ηνπο αξραίνπο κχζνπο,
ελζαξθψλνληαη ζε κηα πνηεηηθή ελφηεηα θαη δξάζε άλζξσπνη, θχζε,
ηδέεο θαη ζενί. Ζ πξνζσπνπνίεζε, ε ππεξβνιή θαη ην παξάινγν είλαη
ηα πξνηηκεηέα πνηεηηθά εγρεηξήκαηα ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ ηεο
πεξηφδνπ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. πσο ζηα αξραία έπε, ζηα
αθξηηηθά ηξαγνχδηα θαη ηηο παξαινγέο, ζπλαληνχκε ηνπο ήξσεο ησλ
ζχγρξνλσλ πνηεκάησλ (ηξαγνπδηψλ) λα ζπλνκηινχλ κε ηε θχζε, ηα
βνπλά, ηηο ξαρνχιεο, ηα δέληξα, ηα πνπιηά. Δπίζεο, ν ζάλαηνο ζηνλ
πφιεκν αληηκεησπίδεηαη ζηα δεκηνπξγήκαηα ηεο επνρήο σο ζπλέρεηα
ηεο δσήο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα ηξαγνχδηα ηεο θιεθηνπξηάο.
Υξεζηκνπνηνχληαη κάιηζηα ε ίδηα ηερλνηξνπία θαη πνηεηηθά κέζα πνπ
ζπλαληνχκε ζηελ παξαδνζηαθή πξνθνξηθή ινγνηερλία ησλ αθξηηηθψλ
ηξαγνπδηψλ θαη παξαινγψλ. Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ην ηξαγνχδη
γηα ηνλ πεζφληα πχξν Παξηάιε. Κάπνηνη απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ
ηξαγνπδηνχ ιέλε: «..χληξνθνη κε κ΄ αθήλεηε ζηα έξεκα ηα δάζε/
γηα πάξηε κε θαη ζχξηε κε, ςειά ζε „θείλ„ ηε ξάρε / θακείηε θαη ηνλ
ηάθν κνπ, ην καχξν κνπ θηβνχξη,/ λα „λαη βαζχ, λα ‟λαη πιαηχ, λα
„ρεη θαη παξαζχξη,/ λα βιέπσ ηα ζπληξφθηα κνπ, λα ραίξεηε ε θαξδηά
κνπ….»
πσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά θιέθηηθα ηξαγνχδηα θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν «αληάξηεο» είλαη βαξηά ηξαπκαηηζκέλνο ζε
έλα δάζνο θαη πεξηκέλεη ην ζάλαην. (Βιέπνπκε ν φξνο «αληάξηεο»
αληί «παξηηδάλνο», είλαη πην θνληά ζηνλ φξν «θιέθηεο») πσο ζηνπο
θιέθηεο ινηπφλ, ν αληάξηεο δε θνβάηαη ην ζάλαην πεξηζζφηεξν απφ
ηελ ηδέα φηη ζα είλαη κφλνο. Γη΄απηφ θαη δεηάεη ψζηε θαη κεηά ζάλαηνλ
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λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο (παζεηηθήο)
κε ηνπο
«ζπληξφθνπο» (ηε δσή). Σν παξάζπξν πνπ δεηάεη ζηνλ ηάθν ηνπ καο
ζπκίδεη ακέζσο ηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο παξαινγήο ηνπ
Γεθπξηνχ ηεο Άξηαο ή θαη ηνλ ηάθν ηνπ Γηγελή Αθξίηα.
Έηζη ζηε ινγνηερληθή δεκηνπξγία ηεο πεξηφδνπ ηνπ Β΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζπλαληνχκε ηα ηππηθά θαηλφκελα ζηε ιατθή
δεκηνπξγία, (ην δαλεηζκφ κνηίβσλ, ζηίρσλ, ελνηήησλ απφ
παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα, κάιηζηα θαη νιφθιεξσλ ηξαγνπδηψλ). Οη
ζχγρξνλνη επψλπκνη δεκηνπξγνί δελ είλαη φηη βηάδνληαη, αιιά
πξνηηκνχλ ελζπλείδεηα λα αιιάμνπλ κφλν ην φλνκα ηνπ ήξσα θαη ην
ρξφλν ηνπ γεγνλφηνο. Σνλ ίδην ζηφρν εμππεξεηεί ν δαλεηζκφο, σο
ζπλχθαλζε κνηίβσλ απφ δηαθνξεηηθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα:- γηα ηελ
μεληηηά, ηε θιεθηνπξηά, ηνπο ληδάκεδεο θιπ. πλαληνχκε αθφκα θαη
ηα φπια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ήξσεο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ (ην
ζπαζί). ην ίδην ηξαγνχδη ζπλαληνχκε ην πνιεκηθφ αληάξηηθν ζρήκα,
κάιηζηα ζηελ αιβαληθή γιψζζα «Μπξηγθάληα». (Σν ηξαγνχδη γηα ην
Λάκπε Λακπξάθε).
Σα λέα ζηνηρεία πνπ ζπλαληνχκε ζηα ινγνηερληθά δεκηνπξγήκαηα
ηεο πεξηφδνπ ραξαθηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηδενινγηθέο
απνρξψζεηο θαη επηξξνέο απφ ηα επαλαζηαηηθά εκβαηήξηα ηεο επνρήο,
φληαο απηά αιβαληθά, ειιεληθά ή δηεζλή. Ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί
κφλν ην γεγνλφο φηη εξκελεχνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
πλαληνχκε, ιφγνπ ράξε, επξέσο ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «ζχληξνθνη». Ζ
ίδηα ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα, αιιά ζπαλίσο
θαη γηα εληειψο νηθείνπο ιφγνπο. ηα αληάξηηθα ηξαγνχδηα ε ρξήζε
ηεο ιέμεο «ζχληξνθνη» έρεη απνρηήζεη θαζαξά
ηδενινγηθή
απφρξσζε.
Δπίζεο, ζηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα, φπσο θαη ζηε κπζνινγία θαη ζηα
αθξηηηθά ηξαγνχδηα θαη ηηο παξαινγέο, ην άηνκν, ε ζπλείδεζε θαη νη
πξάμεηο ηνπ, παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε ησλ
γεγνλφησλ. Αληηζέησο, ζηα αληάξηηθα ηξαγνχδηα, ν ξφινο ηνπ αηφκνπ
αληηθαζίζηαηαη απφ ζπιινγηθέο πξάμεηο (ησλ ζπληξφθσλ, ηνπ ιανχ).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα «ακαλέηηα» (ππνζήθεο), σο αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπ ππαξμηαθνχ θφζκνπ ησλ θιεθηψλ, αθνξνχλ ην πξφζσπν
ηνπ ήξσα θαη ηελ αηνκηθή ηνπ δσή. ηα αληάξηηθα ηξαγνχδηα θαη ηα
ακαλέηηα αθνξνχλ ηε ζπιινγηθή ινγηθή, «ηε ιεπηεξηά», «ηε
δεκνθξαηία», «ηελ πξφνδν».
ε πεξίπησζε πνπ «ν πφιεκνο» ζηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα
παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ ζθιεξή θαη ηξαρηά, αιιά εξσηθή,
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πξαγκαηηθφηεηά ηνπ, ρσξίο λα ππνγξακκίδεηαη θάπνηνο
ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο, ηα αληάξηηθα ηξαγνχδηα δειψλνπλ κε έκθαζε
έλαλ μεθάζαξν ηδενινγηθφ ζθνπφ. “... Γηα κηα ιανθξαηία, γηα έλα
κέιινλ ιακπξφ/ ειεπηεξηά εηξήλε, δνπιεηά, πνιηηηζκφ ….»
Ή, απφ ηψξα ζπλαληνχκε θαη ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο πάιεο ησλ
ηάμεσλ. ια απφ θνηλνχ ζα απνηειέζνπλ κεηαπνιεκηθά ηηο βαζηθέο
αξρέο ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. «…..΄απηά ηα
δεκηνπξγήκαηα (ηνπ Πνιέκνπ, ζεκ.Π Μπ) αλαθέξεη ν ηαχξνο
Νηάγηνο, ζεκαηνδνηείηαη ε γέλλεζε κηαο λέαο δεκηνπξγίαο, εθείλεο
ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ»1
Λέλε νη παξαθάησ ζηίρνη “… Πνηνο είδαηε ην Γηψξγαξν /ην
Γηψξγαξν ην Εψην/ ηνλ θιέθηαξν ηνλ πξψην./ κεξφλπρηα ηνλ
βιέπακε/ ην Εψην ηε θαγάλα/ ηελ παιηνθαξαβάλα…..  »
πσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη εχθνια θαλείο, απφ ηα πξψηα θηφιαο
βήκαηα ζπλαληνχκε ζηελ πνίεζε ηεο επνρήο ιφγν δεισηηθφ,
παλεγπξηθφ θαη ξεηνξηθφ. Σα ζηνηρεία απηά, επηηξεπηά θαη
δηθαηνινγεκέλα σο έλα ζεκείν ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ, βαζκεδφλ
κεηαηξέπνληαη ζε ζηνηρεία επηβεβαίσζεο ηεο ηδενινγηθήο θαη
πνιηηηθήο ζηξάηεπζεο ηεο ινγνηερλίαο θαη απνκάθξπλζήο ηεο απφ ηελ
πξαγκαηηθή ηεο θχζε θαη ιεηηνπξγία.
ζνλ αθνξά ηελ ηερλνηξνπία ζηελ πνίεζε ηεο πεξηφδνπ ηνπ Β‟
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δηαηεξείηαη ν δεθαπεληαζχιιαβνο ή
δεθαηξηζχιιαβνο ζηίρνο, θιαζηθφο ή ζε κνξθή δίζηηρνπ, ηακβηθνχ
ξπζκνχ. Δίλαη, βιέπνπκε, ζπκθπήο κε ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο
παξαδνζηαθήο
ιατθήο
πνίεζεο.
Θα
παξακείλνπλ
φκσο
ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πνίεζε Βνξεηνεπεηξσηψλ πνηεηψλ γηα αξθεηέο
δεθαεηίεο ζηε κεηαπνιεκηθή Αιβαλία.
Δληνχηνηο, επηδψληεο κάξηπξεο απφ εθείλα ηα ρξφληα αλαθέξνπλ
φηη ηελ πεξίνδν ηνπ Πνιέκνπ γξάθηεθαλ θαη ζθίηζα, δηεγήκαηα θαη
κηθξά ζεαηξηθά έξγα. ια φκσο «παξακεξίζηεθαλ», φρη ιφγσ ηνπ
αλεπαξθνχο αηζζεηηθνχ επηπέδνπ. (Σα κφλα πεδνγξαθήκαηα πνπ
ζψζεθαλ είλαη κεξηθά κηθξά δηεγήκαηα ηνπ Λεπηέξε Σάιιηνπ, ηα
νπνία, ζηελ νπζία δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Πφιεκν, αιιά κε ηελ

1

. Νηάγηνο, εθεκ. Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα», Φιεβάξεο 1989, ζει.6
Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο πνπ
δελ απνδέρηεθε ηηο θνκκνπληζηηθέο ηδέεο, δηψρηεθε απ΄ απηνχο θαη έθπγε ζηελ
Διιάδα.


Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 107

πξνπνιεκηθή πεξίνδν. ψζεθαλ γηαηί εμππεξεηνχζαλ άκεζα ηνπο
ζθνπνχο ηεο θνκκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο).
ηελ ππεξεζία ηεο ινγνηερλίαο απηήο ηέζεθε θαη κηα ππνηππψδεο
ππνδνκή. Γχν «εθεκεξίδεο» πνπ έβγαηλαλ ζε πνιχγξαθν. Ζ κία
έθέξε ην φλνκα «Ο Αγψλαο καο» θαη ε άιιε «Ζ θσλή ηνπ αληάξηε»
πσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο, ε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ γηα
θαηαλνεηνχο ιφγνπο, ζηεξίρηεθε άκεζα ζηελ παξαδνζηαθή
πξνθνξηθή ινγνηερλία. Σν γεγνλφο δεκηνχξγεζε κηα δηπιή εληχπσζε.
Απφ ηε κηα φηη δελ πξφθεηηαη γηα έληερλε ινγνηερλία θαη απφ ηελ
άιιε, φηη αθξηβψο ηελ πεξίνδν απηή βάδνληαη ηα ζεκέιηα ηεο
κειινληηθήο πξαγκαηηθήο έληερλεο ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή
Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία. Ζ δεχηεξε κεηαηξάπεθε ζε κηα
αθφκε αλεπηβεβαίσηε αιήζεηα θαη εμππεξέηεζε αξθεηά ηνπο ζθνπνχο
ηεο πνιηηηθήο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο γηα λα αξλεζεί ηελ
ππάξρνπζα πξνπνιεκηθή ινγνηερληθή παξάδνζε ζηελ κεηνλφηεηα.
Αμηνπνηήζεθε γη΄απηφ ε γλσζηή αξρή φηη νη απαξρέο θάζε έληερλεο
ινγνηερλίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηε ιατθή ινγνηερληθή
παξάδνζε.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο
(πνίεζε) θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, αληηκεησπίζηεθε κε
ιανγξαθηθνχο φξνπο, σο ιατθά αληάξηηθα δεκηνπξγήκαηα
(ηξαγνχδηα). Κάηη παξφκνην ζπλέβεθε θαη κε ηελ αιβαληθή
ινγνηερλία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Οθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γξάθνληαλ
γηα λα γίλνπλ ακέζσο ηξαγνχδη, γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ εζηθή ηάμε
ηνπ πνιέκνπ. πλεπψο ζηελ αιβαληθή αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ φξν
«παξηηδάληθα ηξαγνχδηα», ελψ ζηελ ειιεληθή «αληάξηηθα
ηξαγνχδηα». (Οη Έιιελεο κεηνλνηηθνί αγσληζηέο ζηηο γξακκέο ηνπ
αιβαληθνχ ΔΑΜ απνθαινχληαλ κε δηπιή νλνκαζία «αληάξηεο» θαη
«παξηηδάλνη»)
Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο γηα λα επηβεβαηψζεη φηη ε ινγνηερλία
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν απνηειεί
ηελ αθεηεξία ηεο πξαγκαηηθήο ηεο ινγνηερλίαο, θξφληηζε λα
απαιείςεη ηελ πξνπνιεκηθή ινγνηερλία ζηε κεηνλφηεηα.
Σαπηνρξφλσο, κεηαπνιεκηθά έθαλε ηε ζχγθξηζε κε ην θελφ πνπ
άθεζε ε απαξλεκέλε παξάδνζε.
ηε κεηαπνιεκηθή βηβιηνγξαθία θαη θξηηηθή γηα ηελ ινγνηερλία
ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, νη
ζπγγξαθείο ηεο ραξαθηεξίζηεθαλ άλζξσπνη νη νπνίνη δελ είραλ
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«θακηά ζρέζε κε ηελ έληερλε πνίεζε, ή είραλ πξνεγνχκελα θάπνηα
γλσξηκία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πνίεζεο»1 Μάιηζηα, ζηε «γλσξηκία»
απηή απνδίδνπλ νη ίδηνη κειεηεηέο ηα ζηνηρεία έληερλεο πνίεζεο πνπ
ζπλαληά θαλείο, θαη΄απηνχο, ζηελ ινγνηερλία ηνπ Πνιέκνπ. Ζ ινγηθή
ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη σο επηρείξεκα ππέξ ηεο άπνςεο φηη πξφθεηηαη
γηα ιανγξαθία θαη φρη γηα έληερλε ινγνηερλία. Με ην ίδην ζθεπηηθφ
ζεσξνχληαη ιαλζαζκέλεο2 νη πξνζπάζεηεο ηνπ Πάλνπ Σζνχθα ζηελ
εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Μηα αλζνδέζκε κε ιατθά ηξαγνχδηα», (θαη
ινηπψλ κεηά απ‟ απηφλ), λα κηιήζνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο πνηεηέο ησλ
ηξαγνπδηψλ ηνπ Πνιέκνπ, (άξα γηα έληερλε πνίεζε). Κη΄απηφ, φηαλ
είλαη γλσζηφ φηη αξθεηνί απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαηά ηνλ Πφιεκν,
φπσο ν ίδηνο ν Πάλνο Σζηνχθαο, ν πχξνο Σδηαο, ν Γηάλλεο Πάλνο, ν
Βαγγέιεο Βαζηιείνπ θιπ, έγηλαλ κεηαπνιεκηθά νη ζεκαληηθφηεξνη
εθπξφζσπνη ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ
Αιβαλία.
Δληνχηνηο, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ζηήξημεο ζηε ιατθή
παξάδνζε, ε ηαχηηζή ηεο κε ηε ιατθή δεκηνπξγία, ηφζν ζηελ ειιεληθή
φζν θαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα, θξχβεη αθφκα κηα ζθνπηκφηεηα. Να
απνηειέζεη ζηνηρείν επηβεβαίσζεο φηη ε θνκκνπληζηηθή πλνή θαη ε
απεηθφληζή ηεο ζηελ ηέρλε απνηειεί ηνλ πςειφηεξν βαζκφ «ηεο
θχζεο ηνπ ιατθνχ πλεχκαηνο». Πξφθεηηαη γηα κηα αμίσζε ηελ νπνία
ζα ζπλαληήζνπκε ζε φιε ηε ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο ζηελ
κεηαπνιεκηθή Αιβαλία. Γελ εμαηξνχληαη εδψ ε ινγνηερλία θαη νη
ηέρλεο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Σα ελ΄ ιφγσ, αιιά θπξίσο ν πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο,
αλάγθαζαλ ηνπο ειάρηζηνπο κειεηεηέο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα επί δηθηαηνξίαο, λα πξνζεγγίζνπλ ηε
ινγνηερλία ηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β. Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ σο ηελ
αθεηεξία κηαο λέαο ινγνηερλίαο, «ηεο κεηνλνηηθήο ινγνηερλίαο».
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Γηάλλε Γηάλλε, εθεκ. «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα», Ννέκβξεο, 1989,ζει. 6
Γηάλλε Γηάλλε, εθεκ. «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα», Ννέκβξεο, 1989,ζει. 6

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ
Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΟΗΑΛΗΣΗΚΟΤ ΡΔΑΛΗΜΟΤ
ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ ΚΑΗ Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖΝ
ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
VΗ.1. Οη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ζηε κεηαπνιεκηθή πνιηηηθή
πξαγκαηηθόηεηα ηεο Αιβαλίαο
ηα ηέιε ηνπ Ννέκβξε ηνπ 1944 νη Αιβαλνί θνκκνπληζηέο
αλαδείρηεθαλ ληθεηέο ζηνλ Πφιεκν. ηα ηέιε ηνπ 1945 θαη αξρέο ηνπ
1946, αθνινχζεζε θαη ε ηππηθή εγθαζίδξπζε ηεο εμνπζίαο ηνπο κε
επηθεθαιήο ηνλ Δλβέξ Υφηδα. Ζ ινγηθή βάζε ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα
αθνινπζνχζαλ νη Αιβαλνί θνκκνπληζηέο είρε πξναπνθαζηζηεί απφ
ηνλ Πφιεκν θαη ζηεξίδνληαλ ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο.
Ο πξψηνο, είρε ζηφρν ηελ εμφλησζε ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ
θαη ησλ αηφκσλ ζπνπδαγκέλσλ ζηε Γχζε, νη νπνίνη δηαθαηέρνληαλ
απφ πλεχκα πνπ εθδειψλνληαλ σο δηαθνξεηηθή άπνςε απ΄ εθείλε ηνπ
Υφηδα.
Ο δεχηεξνο, ζηφρεπε ζηελ εμαζθάιηζε κηαο εζσηεξηθήο ελφηεηαο,
ε νπνία δε ζα ακθηζβεηνχζε ηελ θπξηαξρία ηνπ Δλβέξ Υφηδα. Γηα ηελ
επίηεπμή ηνπ εθάξκνζε κε επηηπρία ηε ζεσξία ηνπ εζληθνχ θαη
ζνζηαιηζηηθνχ παηξησηηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ν θάζε Αιβαλφο
έπξεπε λα θαηαλάισλε ηηο πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο γηα λα ξίδσλε ζηε
ζπλείδεζή ηνπ σο αδηακθηζβήηεηε αξρή «ηελ ππεξάζπηζε» ηεο
ρψξαο, απφ «ηνπο αηψληνπο ερζξνχο, πνπ ζηφρν είραλ ηνλ δηακειηζκφ
ηεο Αιβαλίαο», πνπ είραλ ηελ Αιβαλία «αγθάζη ζην κάηη ηνπο», αιιά
απηή, «θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θφκκαηνο, ήμεξε λα ρνξεχεη
ζην ζηφκα ηνπ ιχθνπ». Σαπηφρξνλα ε αξρή απηή έπξεπε λα
εθδειψλνληαλ ζηελ θαζεκεξηλή πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή δξάζε
ησλ Αιβαλψλ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αθνξνχζε αδηαθξίησο φινπο ηνπο
Αιβαλνχο πνιίηεο θαη επηδξνχζε αξλεηηθά πξνο δπν θαηεπζχλζεηο. Ζ
πξψηε νδεγνχζε ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε ηεο αηνκηθήο αμηνπξέπεηαο
εμ΄νλφκαηνο ηεο θαιιηέξγεηαο εληαίαο ζπιινγηθήο αμηνπξέπεηαο,
ζπκβαηήο κε ηελ ηδενινγία ηνπ θφκκαηνο, δει. «ηνπ λένπ

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 110

ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ». Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηε ηφλσζε, ηνπ
εζληθνχ θαη ζνζηαιηζηηθνχ (ή εζλν-ζνζηαιηζηηθνχ) πηζηεχσ πάληα ζε
πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή βάζε.
Δλλννχληαη νη ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζε βάξνο ηνπ
ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ.
Δλλννχληαη, επίζεο, νη δηπιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο
Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, σο άηνκα θαη σο ζχλνιν, σο
Αιβαλνί πνιίηεο θαη ειιεληθήο εζληθήο θαηαγσγήο.

VΗ.2. Ζ αθνκνίσζε “in extremis” ησλ αξρώλ ηεο
κεζόδνπ ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ ξεαιηζκνύ ζηε
ινγνηερλία.
Ζ θνκκνπληζηηθή εγεζία θήξπμε κε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ ηνλ
καξμηζκφ–ιεληληζκφ σο θπξίαξρε ηδενινγία ηεο πνιηηηθήο ηεο ζε φια
ηα πεδία θαη επίπεδα. Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ήηαλ
εληνλφηεξεο ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα θαη θπξίσο ζηε ινγνηερλία.
ηνπο επαίζζεηνπο απηνχο ηνκείο, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ή
επέβαιε ηηο αθξαίεο αηζζεηηθέο αξρέο ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο,
(ηνπ Proletkul‟t), φπσο είλαη ε απφιπηε ηαχηηζε ηεο ηδενινγίαο κε ηε
ινγνηερλία, ή δηαζηξέβισζε εζθεκκέλα ηηο γλσζηέο αξρέο ηεο
καξμηζηηθήο αηζζεηηθήο. θνπφο ηνπ ήηαλ ε κεηαηξνπή ηεο
ινγνηερλίαο θαη ησλ ηερλψλ ζε κέζα εμαζθάιηζεο ηεο απφιπηεο
θπξηαξρίαο ζε φιε ηε δσή ζηε ρψξα.
Έρνληαο γλψζε ηνπ ξφινπ ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ ηερλψλ ζηε
δηάπιαζε ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ε αιβαληθή θνκκνπληζηηθή
εγεζία, επηθαινχκελε ηε δεκηνπξγηθή εθαξκνγή ηεο καξμηζηηθήο
ιεληληζηηθήο αηζζεηηθήο, πηνζέηεζε θαη επέβαιε σο βαζηθή αηζζεηηθή
αξρή ησλ ηερλψλ θαη ηεο ινγνηερλίαο ζηε ρψξα κηα ξήζε ηνπ ηάιηλ
φηη «νη ζπγγξαθείο νθείινπλ λα είλαη νη κεραληθνί ησλ αλζξψπηλσλ
ςπρψλ»1. ληαο φκσο γλσζηφ φηη νη αλζξψπηλεο ςπρέο ζηελ Αιβαλία
ήηαλ ζηνηβαγκέλεο πίζσ απφ ην άξνηξν ηνπ «λένπ ζνζηαιηζηηθνχ
αλζξψπνπ» θαηαλνείηαη εχθνια ν ξφινο ηνπ «κεραληθνχ» πνπ
απφδηδε ην θαζεζηψο ζηε ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο.
1

Douwe Fokkema-Elroud Ibsch, Θεσξίεο Λνγνηερλίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα,
Αζήλα, 1998, ζει.164.
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Δπίζεο, γηα ηελ επηβνιή ησλ αξρψλ ηνπ Proletkul‟t ηεο ηέρλεο ηνπ
ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε,
ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ ηξηάληα ρξφληα. Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε άξρηζε ζηα
κέζα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη
νινθιεξψζεθε ζην πξψην ζπλέδξην ησλ νβηεηηθψλ πγγξαθέσλ ην
1935. (ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα εζεινληηθή ζπκθσλία κεηαμχ
ησλ ζηξαηεπκέλσλ πνιηηηθά ζπγγξαθέσλ θαη ησλ αδέζκεπησλ).1
Οη Αιβαλνί θνκκνπληζηέο ρξεηάζηεθαλ κφλν κεξηθά ρξφληα. Ζ
ηξίηε πλδηάζθεςε ησλ πγγξαθέσλ ηεο Αιβαλίαο, ηνλ Οθηψβξην
ηνπ 1949, έδσζε ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ζηελ αιβαληθή
ινγνηερλία, σο ινγνηερλία ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ2,
πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνλ νπνίν δελ απαιιάρηεθε κέρξη ην 1990.
Οη θνκκνπληζηέο ζηελ Αιβαλία δηαζηξέβισζαλ ηελ αξρηθή ζέζε
ηνπ Λέληλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ Κφκκαηνο λα αζθήζεη έιεγρν
ζηα θνκκαηηθά έληππα . Σν γλσζηφ άξζξν ηνπ Λέληλ
Υξεζηκνπνηήζεθε σο δηθαηνινγία γηα ην δηθαίσκα ινγνθξηζίαο θαη
ειέγρνπ ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο ζε φιε ηε πνιηηηζηηθή θαη
θαιιηηερληθή δσή ζηε ρψξα. Μάιηζηα, ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ
ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ ηηο δνκέο ηνπ θφκκαηνο αλαβαζκίζηεθε ζε
βαζηθή αξρή ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ ζηελ
Αιβαλία. Ζ πξαρηηθή απηή έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα ηεο
ινγνθξηζίαο θαη απηνινγνθξηζίαο.
Δπίζεο, ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε νη αθξφηεηεο ινγνθξηζίαο
έιαβαλ ρψξα γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ Αιβαλία


ην θαηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο νβηεηηθψλ πγγξαθέσλ ε αξρή απηή
δηαηππψλνληαλ σο «ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ
επαλαζηαηηθή ηεο εμέιημε,…..ζπλδπαδφκελε κε κηα πξνζπάζεηα ηδενινγηθήο
αλακφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πλεχκα ηνπ ζνζηαιηζκνχ».
1
Douwe Fokkema-Elroud Ibsch, Θεσξίεο Λνγνηερλίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα,
Αζήλα, 1998, ζει. 162.
2
Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, Tίξαλα – Πέγηα , 1977, ζει..380.

ην άξζξν ηνπ «θνκκαηηθή νξγάλσζε θαη θνκκαηηθή ινγνηερλία, ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 1905, ν Λέληλ θνβνχκελνο απφ ηελ δηείζδπζε ζηνλ θνκκαηηθφ ηχπν αηφκσλ κε
δηαθνξεηηθέο ηδέεο απφ ηηο θνκκνπληζηηθέο, κίιεζε γηα ην δηθαίσκα ηνπ Κφκκαηνο
λα αζθεί έιεγρν ζηα θνκκαηηθά έληππα. Γελ είρε θαλ ππφςε ηνπ ηα ινγνηερληθά
έληππα θαη νχηε εθείλα πνπ δελ είραλ θακηά ζρέζε κε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα
ηνπ.

Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1946 φηαλ ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ
Κφκκαηνο ηεο πξψελ . Έλσζεο ινγφθξηλε ηνλ Μηραήι Ενζηζηέλθν θαη ηελ Άλλα
Αρκαηνβα θαη ειαηηψζεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ ην 1953. Σν Γεχηεξν
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παξαηεξείηαη ε αλεξρφκελε θιηκάθσζε ηνπ θνκκαηηθνχ ειέγρνπ ζηε
ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 90.
Δίλαη γλσζηφ σζηφζν ην γεγνλφο φηη ν Δλβέξ Υφηδα θαζνδήγεζε
πνιηηηθά ηε ρψξα, εθδειψλνληαο εκθαλψο έλα ζχκπιεγκα
θαησηεξφηεηαο έλαληη ησλ αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ θαη εηδηθά
έλαληη εθείλσλ πνπ είραλ ζπνπδάζεη ζηε Γχζε. Τπφ απηέο ηηο
πξνυπνζέζεηο, ην θαζεζηψο απαγφξεπζε θαζέησο ζηνπο ζπγγξαθείο
λα πεηξακαηηζηνχλ λέεο άγλσζηεο κνξθέο. Οη θνκκνπληζηέο
ζπγγξαθείο, νη νπνίνη απνθαινχληαλ θαη ήηαλ ζηελ πξάμε «βνεζνί
ηνπ Κφκκαηνο» ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ιανχ κε ηα θνκκνπληζηηθά
ηδεψδε, δηθαηνχληαλ κφλν λα νλεηξεχνληαη. Σα φλεηξά ηνπο φκσο
έπξεπε λα παξακείλνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρνηδηθήο ινγηθήο. Ζ
ινγνηερληθή ηνπο παξαγσγή έπξεπε λα ήηαλ θαηαλνεηή απφ ηηο
θνκκαηηθέο δνκέο θαη ηηο «κάδεο». Με έλα ιφγν απνηειεζκαηηθφηεξε
απφ ηελ άκεζε πξνπαγάλδα.
Δπίζεο ζηελ Αιβαλία, δηαθνξεηηθά απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε δελ
έγηλε απνδερηή ε δηπιή αξρή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ (ηεο
εζληθήο ή ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο) πνπ δελ αλήθνπλ ζηε κέζνδν
ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. (Σνπ ηζηνξηζκνχ,- γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ έξγνπ ζην ρξνληθφ πιαίζην πνπ γξάθηεθε θαη ηεο πνιηηηθήο,- γηα
ηελ θξίζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο
ζθνπηκφηεηεο). Βαζηθή αξρή ή απφιπηνο θαη απαξαβίαζηνο θαλφλαο,
γηα ηελ θξίζε ελφο έξγνπ ζηελ Αιβαλία ήηαλ ηα πνιηηηθά θξηηήξηα
διδ, πφζν ζπκβαηφ ήηαλ έλα έξγν κε ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία.
Ζ θξίζε απφ πνιηηηθή ζθνπηά ηεο ινγνηερληθήο θιεξνλνκηάο, νη
ππνρξεσηηθνί θαλφλεο ηεο κεζφδνπ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ,
ζπλδπαδφκελα κε ηελ αξρή φηη ην Κφκκα απνηεινχζε ηελ πςειφηεξε
βαζκίδα ηνπ ιατθνχ θαη εζληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ηέρλεο, έδσζαλ έλα
βαξχ πιήγκα ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο. Δκπφδηζαλ
ηελ πξνψζεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο, θαζψο
θαη ηηο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηελ παγθφζκηα ινγνηερλία.
ζπλέδξην ησλ πγγξαθέσλ ηεο  .Έλσζεο, ην 1954, επηθχξσζε ηελ άξζε απφ ηηο
αξρέο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ ζηε ινγνηερλία ηεο αξρήο γηα ηελ
«επαλαζηαηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ καδψλ».

Ο Μάν Σζε Σνπλγθ ζηελ θαηεχζπλζε απηή είρε μεπεξάζεη ηνπο καξμηζηέο
αηζζεηηθνχο ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Αλαγλσξίδεη θαη έλα θαζαξά αηζζεηηθφ
θξηηήξην βάζε ηνπ νπνίνπ νξηζκέλα έξγα ηέρλεο πξέπεη λα εθηηκνχληαη απφ κηα
αηζζεηηθή ζθνπηά έζησ θαη αλ θαξαδνθεί ν θίλδπλνο «λα απνζπαζηεί ε πξνζνρή
ησλ δεθηψλ απφ ηελ επαλαζηαηηθή δξάζε».
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«Ζ εθδίσμε ηεο δηαλφεζεο, ηδηαίηεξα, εθείλσλ πνπ ήηαλ εθηφο ρψξαο
πξηλ απφ ην 1944 θαη ε εκπξάθησο απφζπαζε απ΄φιε ηελ πνιηηηζηηθή
παξάδνζε, ιέεη ν Robert Elsie, - δεκηνχξγεζαλ ζηελ Αιβαλία έλα
ινγνηερληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θελφ πνπ δηήξθεζε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ
„60. Οη ζπλέπεηεο ήηαλ άκεζεο θαη είλαη αηζζεηέο κέρξη ζήκεξα»1
ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ήηαλ δεδνκέλε ε αλχπαξθηε αλνρή ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ Δλβέξ Υφηδα έζησ θαη πξνο ειάρηζηεο ειεπζεξίεο θαη
αλεμέιεγθηεο επηξξνέο ζηε ινγνηερλία. Δλλνείηαη εληνχηνηο ε ηχρε
θαη ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Απηή βξέζεθε
εληειψο απξνεηνίκαζηε γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ απνθνπή απφ ηε
δηθή ηεο παξάδνζε θαη ηελ πιήξε απνκφλσζε απφ ηελ επηθνηλσλία κε
ηνλ εζληθφ θνξκφ. Μνλφδξνκνο ήηαλ ε εμέιημε ππφ ηελ πίεζε ηεο
ινγνθξηζίαο θαη ηεο απηνινγνθξηζίαο θαη ε ηαχηηζή ηεο σο κηα
ηδενινγηθή ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία.
Πξέπεη, επίζεο, λα ηνλίζνπκε φηη ζηε κεηαπνιεκηθή ινγνηερλία
ζηελ αιβαληθή γιψζζα, παξαηεξήζεθε θάπνηνο δηζηαγκφο ζρεηηθά κε
ηελ απνδνρή ηεο κεζφδνπ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ.
Πξσηνζηάηεο ήηαλ ν ετθνπιά Μαιεζηφβα ν νπνίνο έβιεπε ζηε
κέζνδν ηνπ Proletkul‟t ηνλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ ίδηα ηελ νπζία ηεο
ινγνηερλίαο. Γίεξθεζε, φκσο ιίγν, φζν θαη ε πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία
ηνπ εκπλεπζηή ησλ αληηξξήζεσλ απηψλ.
Γηζηαγκνί θαη επηθπιάμεηο εθδειψζεθαλ θαη απφ κηα κεξίδηα ησλ
Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ δεκηνπξγψλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπο φκσο,
έβιεπε πην πέξα απφ ηνλ θίλδπλν γηα ηελ νπζία ηεο ινγνηερλίαο. Ζ
ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία ζην ηδενινγηθφ άξνηξν ηνπ θνκκνπληζκνχ
1

Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, Σίξαλα-Πέγηα 1977, ζει. 378.
Ο ετθνπιά Μαιεζηφβα, ήηαλ απφ ηελ Πξεκεηή. πνχδαζε ηαηξηθή ζηελ Ηηαιία.
23 ρξνλψλ ήηαλ πξνζσπηθφο γξακκαηέαο ηνπ πξσζππνπξγνχ Φαλ Νφιη ζηελ
θπβέξλεζε ηνπ 1924. Έδεζε ζηε ζπλέρεηα ζην Παξίζη. Σν 1930 ήηαλ ζηε Μφζρα,
φπνπ έγηλε κέινο ηνπ εθεί Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Αξγφηεξα ην 1938
δηαγξάθεθε σο ππνζηεξηθηήο ηνπ Μπνπραξίλ. Δπηδίσμε ηελ ελζάξξπλζε ηεο
έληαμεο ζηηο θξαηηθέο δνκέο θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ δελ αζπάδνληαλ άκεζα ηνλ
θνκκνπληζκφ. Σν 1943 επέζηξεςε ζηε Αιβαλία θαη έγηλε κέινο ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Μεηαπνιεκηθά ήηαλ ν πξψηνο
Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ ζηελ θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε. Σάρηεθε φκσο θαηά ηεο
άπνςεο πνπ ήζειε ηελ ηηκσξία φισλ ησλ ζπγγξαθέσλ πξηλ απφ ηνλ Πφιεκν σο
αληηδξαζηηθνχο. Σάρηεθε επίζεο, θαηά ηεο άπνςεο γηα πιήξε απνκφλσζε απφ ηε
Γχζε. Σν 1946 θαηεγνξήζεθε σο νπνξηνπληζηήο, δηαγξάθεθε απφ ην θφκκα.
Πέζαλε εμφξηζηνο ην 1971. Γηα λα επηβηψζεη, δελ άλνημε ην ζηφκα γηα πνιηηηθφ ιφγν
ζε φια ηα ρξφληα εμνξία
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απνηεινχζε γη΄ απηνχο άκεζε απεηιή γηα ηελ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή
ηνπο ηαπηφηεηα. Ζ αληίδξαζή ηνπο νδήγεζε ζηε «θπιαθηζκέλε»
ινγνηερλία.

VΗ.3. Ζ θνκκνπληζηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα βηώκαηα
ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλόηεηαο.
Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ζηα πξψηα θηφιαο βήκαηά ηνπ,
θαιιηέξγεζε ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα έλα πηεζηηθφ θιίκα κέρξη
παξαινγηζκνχ. Αλ θαη αλαγλψξηζε ζπληαγκαηηθά ηελ χπαξμε θαη ηα
δηθαηψκαηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία ,
παξαβίαδε ζπζηεκαηηθά ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα θαη
θαηνρπξσκέλα αλζξψπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, θαιιηεξγψληαο
έλα ηδηφκνξθν απζχπαξθην ζχζηεκα κεηνλνηηθήο ζπλείδεζεο, ζηε
ζέζε ηεο εζληθήο ειιεληθήο ζπλείδεζεο. Τπνλφκεπζε ηελ ζπλείδεζε
θαη ην αδηαρψξηζην ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο παξάδνζεο θαη ηελ ςπρηθή
ελφηεηα ηνπ ιανχ ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο απφ ηελ θνηλή
παηξνπαξάδνηε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο,
δηνρεηεχνληαο ζπζηεκαηηθά θαη ηερλεηά, ιανγξαθία, πνιηηηζκφ θαη
λννηξνπία πνπ λφζεπαλ ηελ γλεζηφηεηα ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, ηελ
απνκάθξπλαλ απφ ηελ παξάδνζή ηεο θαη ηελ πξνζαλαηφιηδαλ ζηελ
εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ ηδενινγηθψλ ζθνπψλ Αθαίξεζε ηελ νπζία ηεο
ηαπηφηεηάο ηεο κεηαηξέπνληάο ηελ ζε ζθηά ηνπ εαπηνχ ηεο ή ζ΄ έλα
δηαθνζκεηηθφ θνιθινξηζηηθφ αληηθείκελν ζηελ ππεξεζία ηνπ
θαζεζηψηνο
Απέθιεηζε ακέζσο θάζε αλζξψπηλε επαθή κε ηνλ εζληθφ θνξκφ
θαη θάζε αλεμέιεγθηε απφ ην θφκκα ζρέζε καδί ηνπ. Τπφ ην ζθεπηηθφ
ηεο θαζαξφηεηαο ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο θαη ελ΄ νλφκαηη ηεο
πάιεο θαηά ησλ μέλσλ εθδειψζεσλ, θαηφξζσζε λα επηβάιεη ζηνπο
Έιιελεο ηελ απαγφξεπζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ησλ ειιεληθψλ
ξαδηνηειενπηηθψλ θαλαιηψλ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή δελ έπαςε λα
δηαιαιεί ζε φια ηα επίπεδα ην γλσζηφ ζιφγθαλ πεξί «αξπαρηηθψλ


Σα αιβαληθά ζπληάγκαηα ηνπ 1946 (άξζξν 36) θαη ηνπ 1976 (άξζξν 42), φπσο
θαη ζ΄ απηφ ηεο κεηαπνιίηεπζεο ηνπ 1998, (άξζξν 20) νξίδνπλ φηη ζηηο εζληθέο
κεηνλφηεηεο εμαζθαιίδνληαη ε πξνζηαζία ηεο εθπαίδεπζεο , ε ειεπζεξία ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο θαη ε δηδαζθαιία ηεο ζηα ζρνιεία
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βιέςεσλ ησλ Διιήλσλ κνλαξρνθαζηζηψλ θαηά ηεο Αιβαλίαο». Ο
Υφηδαο γηα λα είλαη πεηζηηθφο, δαλείζηεθε ην ραξαθηεξηζκφ απηφ απφ
ηνλ ίδην ηνλ ειιεληθφ ιαφ ηελ πεξίνδν θαηά θαη κεηά ηνλ εκθχιην γηα
λα ραξαθηεξίζεη φιε ηελ Διιάδα. Μηα ηέηνηα πξνπαγάλδα είλαη
αιήζεηα φηη νδεγνχζε ζηελ εζσηεξηθή εζληθή ζπζπείξσζε ησλ
Αιβαλψλ. Τπφζαιπε φκσο ην κίζνο θαηά ηεο Διιάδαο. Σαπηφρξνλα,
θαιιηεξγνχζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ηελ αίζζεζε ελνρήο.
πλεπψο, γηα λα απαιιάζζνληαλ νη Έιιελεο απφ ην βαξχ θφξην «ηνπ
εθπξνζψπνπ ησλ ερζξηθψλ βιέςεσλ» θαηά ηεο «απφξζεηεο
ζνζηαιηζηηθήο Αιβαλίαο», ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα απφθεπγαλ ηελ
εθδήισζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Γη΄ απηφ αθαηξνχζαλ
απηφβνπια ην φλνκα «Έιιελαο» θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην γεληθφινγν
«κεηνλνηηθφο». Ή, αξλνχληαλ εληειψο ηελ εζληθή ηαπηφηεηα
Δπίζεο, θάζε ζηηγκή νη Έιιελεο κεηνλνηηθνί έπξεπε λα κε
ιεζκνλνχζαλ φηη «δνχζαλ θαη εξγάδνληαλ επηπρηζκέλνη ζηε
ζνζηαιηζηηθή Αιβαλία». Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχζε λα ππάξρεη σο
«κεηνλνηηθφο» ρσξίο θακηά ζρέζε κε ηελ Διιάδα θαη αζθαιψο φρη σο
Έιιελαο. Έηζη, φινη νη επηιεγφκελνη ηξφπνη αλαθνξάο ζηελ εζληθή
ηνπ ηαπηφηεηα δελ απνηεινχζαλ θάπνηα δπλαηφηεηα γηα ηελ
νπζηαζηηθή εθδήισζή ηεο
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ είρε ηελ αθεηεξία
ζην απέξαλην θφβν, ηνλ νπνίν ν Δλβέξ Υφηδα είρε θαιιηεξγήζεη απφ
ηελ επνρή ηνπ Πνιέκνπ. ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απηνηξνθνδνηνχζε
κηα πνιιαπιή θαη ηδηφκνξθε ηξνκνθξαηία. Σαπηφρξνλα,
δεκηνπξγνχζε ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα θπζηνινγηθή
εζσηεξηθή εμέιημε. Καηά ζπλέπεηα, ε απψιεηα ηεο εζληθφηεηαο
πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά αλεπαίζζεην ηξφπν θαη ρσξίο λα
πξνθαιέζεη ηηο αλακελφκελεο αληηδξάζεηο.
Σελ παξάινγε ζπκπεξηθνξά ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο πξνο ηελ
εζληθή ηεο ηαπηφηεηα, κέρξη θαη ηελ απεκπφιεζή ηεο (έζησ θαη
ππνρξεσηηθά), ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη επί 25 ρξφληα (19461971), ε Διιάδα θαη ε Αιβαλία δελ είραλ κεηαμχ ηνπο δηπισκαηηθέο
ζρέζεηο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φληαο ε Αιβαλία έλα εξκεηηθά θιεηζηφ
θξάηνο πξνο ηε Γχζε, δελ ππήξρε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ
επηπέδνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ θαη εζληθψλ δηθαησκάησλ απφ
ηξίηνπο θνξείο. πλεπψο, ζεσξνχληαλ δεδνκέλεο νη ηδενινγηθέο ζέζεηο
θφκκαηνο-θξάηνπο κε κεζνδεπκέλεο δειψζεηο θνξέσλ ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο.
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Με ην πξφζρεκα εμνπδεηέξσζεο «ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηεο
ιατθήο εμνπζίαο», ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο εμφλησζε δηα ηεο βίαο
ην αλζξψπηλν θαη δηαλνεηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο,
πνπ δελ κπνξνχζε λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ πνιηηηθή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα
άηνκα ζπνπδαγκέλα ζην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηα
νπνία, φρη κφλν θαηείραλ γεληθψο κηα δηαθνξεηηθή κφξθσζε, αιιά
δηαηεξνχζαλ ηηο πιένλ βηψζηκεο θαη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ
εζληθφ θνξκφ θαη ηνλ ειιεληζκφ.
Μεηαμχ ησλ εθαηνληάδσλ θαηαδησθφκελσλ απφ ην θαζεζηψο
Διιήλσλ αξηζκνχληαη θαη γλσζηνί ζπγγξαθείο, φπσο ν Βαγγέιεο
Βαζηιείνπ, ν Νίθνο Φηιίππνπ Εάρνο, ν Μηράιεο Υξ. Μάλνο, ν
Αζαλάζηνο Φίδεο, ν Αξηζηείδεο Κπξνχζεο θιπ, νη νπνίνη
θπιαθίζηεθαλ θαη εμνξίζηεθαλ απφ κεξηθά ρξφληα κέρξη φιε ηε
δηθηαηνξηθή πεξίνδν.
Σν πιήγκα πνπ δέρηεθαλ ε ινγνηερλία θαη νη ηέρλεο ζηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα ήηαλ έληνλν θαη βαξχ. ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο
ρξεηάζηεθαλ κεξηθά ρξφληα λα μεπεξλνχζαλ ην ζνθ, δηφηη πεξί απηνχ
πξφθεηηαη. Έηζη, ε πξψηε πνηεηηθή ζπιινγή ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θπθινθφξεζε κφιηο ην 1953, απφ ηνλ Πάλν Σζνχθα κε ηίηιν
«Διεχζεξε δσή». Σελ ίδηα ρξνληά θπθινθφξεζε θαη ε πξψηε λνπβέια
ζηηο δχν γιψζζεο, ειιεληθά θαη αιβαληθά, ηνπ πχξνπ Σδηα κε ηίηιν,
«Μπξνζηά ζηα Μάηηα ηεο Μνπξγθάλαο». (Δίρε πξνεγεζεί ε
δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα» ην 1948-49) Δλησκεηαμχ,
ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξψησλ απηψλ εθδφζεσλ ζηηγκαηίδνπλ ηελ
φιε πνξεία ησλ γξακκάησλ ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Σν Κφκκα ηηκσξνχζε θαηά θαηξνχο «αλππφηαθηνπο» ζπγγξαθείο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ήζειε λα ηνπο έρεη ππφ ζπλερή έιεγρν, αιιά θαη
λα «θαιιηεξγήζεη» ζ΄ απηνχο ηελ αθνζίσζε ζηελ ππεξεζία ηεο
θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο. Σαπηφρξνλα ππνδείθλπε ζηνπο
ππφινηπνπο φηη λα είζαη ππάθνπνο ζεκαίλεη λα ππάξρεηο κε ηελ
αμηνπξέπεηα πνπ ζνπ εμαζθάιηδε ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο.
Αλαθέξνπκε κεηαμχ απηψλ ηνλ γλσζηφ αθεγεκαηνγξάθν θαη πνηεηή,
Φψην Κπξηαδάηε.
Αζθαιψο Έιιελεο θαη Αιβαλνί ζπγγξαθείο είραλ ζπρλά ηελ ίδηα
ηχρε. Απνηεινχζαλ ην ζηφρν καδηθψλ εθζηξαηεηψλ πνπ εμαπφιπε «ην
Κφκκα γηα ηελ επαλαζηαηηθνπνίεζε ηεο δσήο ηεο ρψξαο» ηελ
πιεηάδα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη θαιιηηερλψλ πνπ ηηκσξήζεθαλ κεηά ηελ
θαθφθεκε νινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ
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Κφκκαηνο ην 1974 ζπκπεξηιήθζεθε θαη ν γλσζηφο Έιιελαο
κεηνλνηηθφο πεδνγξάθνο, πχξνο Σδηαο, ν λεαξφο πνηεηήο Θαλάζεο
Νηίλνο θιπ. Ο Σδηαο δηαγξάθεθε απφ ην Κφκκα ην πξφγξακκα ηνπ
νπνίνπ, φπσο ιέεη ν ίδηνο, έρεη απνδερηεί θαη ζηεξίμεη απφ ην 1942.
Παξά ην γεγνλφο φηη είρε ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο,
ηηκσξήζεθε κε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. Σα έξγα ηνπ απαγνξεχηεθαλ
θαη πξνζβάιινληαλ δεκνζίσο. Γηα πνιιά ρξφληα ηνπ απαγνξεχηεθε ε
ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα απφζπαζκα
απφ ηηο βηνγξαθηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο. «Σν 1974, εληειψο αηθληδηαζηηθά
θαη ρσξίο θάπνηα επίπιεμε, κε δηέγξαςαλ απφ ην Κφκκα Δξγαζίαο. Ζ
βαζηθή θαηεγνξία ήηαλ:Γελ ζπκθσλνχζα κε ηελ πνιηηηθή γξακκή ηνπ
θφκκαηνο θαη αζθνχζα αληηπνιίηεπζε ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Απηή
ήηαλ ε επηθαλεηαθή θαηεγνξία, ην πξφζρεκα. Σελ πξαγκαηηθή ζα
πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζην γεγνλφο πνπ είρα δηαηεξήζεη ηελ ειιεληθή
ζπλείδεζε αλέπαθε θαη αιψβεηε, παξά ηηο δηψμεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο
πνπ ζπλεπάγνληαλ ε ζηάζε απηή».
ην πιαίζην ηεο ίδηαο ινγηθήο ην «θφκκα» θαιιηεξγνχζε κεηαμχ
ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ινγνηερλψλ, έηζη φπσο θαη κεηαμχ ησλ
Αιβαλψλ, «ζχκβνια» αθνζίσζεο. Ζ θξαηηθή πξνπαγαλδηζηηθή
κεραλή επέιεγε ηα άηνκα κε πςειφηεξν δείρηε αθνζίσζεο ζηελ
θνκκνπληζηηθή ηδενινγία. Αλ ήηαλ δπλαηφλ θαη κε θάπνηεο
δεκηνπξγηθέο αμίεο θαη ηθαλφηεηεο. ηε ζπλέρεηα ηα αλάδεηρλε ζε
πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίεο έπξεπε λα έραηξαλ ην ζεβαζκφ ηνπ
ζπλφινπ. Μάιηζηα, «ην έξγν» ηνπο έπξεπε λα απνηειεί πξφηππν πξνο
κίκεζε. Σν «Κφκκα» επέηξεπε ζ΄απηνχο ην κνλνπψιην


Πξφθεηηαη γηα ηελ ηέηαξηε Οινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Αιβαλίαο ηνπ 1974. Οη εξγαζίεο ηεο
ηάρηεθαλ αλνηρηά θαηά ησλ πξψησλ δεηιψλ αλνηγκάησλ πνπ έθαλαλ πξνο
ηε Γχζε ε αιβαληθή ηέρλε θαη ινγνηερλία. ηελ νπζία ε Αιβαλία κεηά ηελ
θαηάξγεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ νβηεηηθή Έλσζε είρε εηζέιζεη ζε κηα
νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ θπξηαξρία ηνπ Υφηδα θινλίδνληαλ ελψ γηλφηαλε νη
πξνεξγαζίεο γηα ην δηάπιαην άλνηγκα ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Κίλα. ην
πιαίζην απηφ ην θαζεζηψο είρε αλάγθε «απφ λέα ζχζθημε ησλ γξακκψλ ηνπ
αιβαληθνχ ιανχ γχξν απφ ην Κφκκα». Ζ αλαθάιπςε ερζξψλ , απηή ηε θνξά
ζηνλ ηδενινγηθφ ηνκέα, εμππεξεηνχζε άκεζα ην δηπιφ απηφ ζηφρν.

Ο πχξνο Σδηαο ππήξμε ηαπηφρξνλα ην ρατδεκέλν παηδί ηνπ θφκκαηνο.
Ενχζε ζε ζπίηη ηχπνπ βίια ζην θέληξν ησλ Σηξάλσλ. ηαλ πξηλ απφ ην 90
κεηαθφκηζε, έκελε ζε ηεζζεξάξη δηακέξηζκα , επίζεο ζην θέληξν ησλ
Σηξάλσλ θαη θαηείρε ζεκαληηθά θνκκαηηθά πφζηα
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εθπξνζψπεζεο ηεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ζε φια ηα επίπεδα. Μ΄απηνχο επηθνηλσλνχζε πξνζσπηθά
ν ίδηνο ν «αξρεγφο ηνπ ιανχ». Απνιάκβαλαλ ηελ κέγηζηε εθηίκεζε
απφ ηελ επίζεκε θξηηηθή θαη ηνπο γλσζηφηεξνπο ζπγγξαθείο ζηε
ρψξα. Μάιηζηα θαη ηα λέα ηαιέληα, φπσο απνθαινχληαλ ηφηε νη
πξσηάξεδεο ζηα γξάκκαηα, γηα λα πξννδεχζνπλ, έπξεπε λα είραλ
κέρξη ελφο ζεκείνπ ηελ επινγία ησλ πνηεηψλ ζχκβνια.
ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ κεραληζκνχ
νθείιεηαη ην λέν πξνθίι ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Απφ ηε κία πιεπξά αλαπηχρζεθε ε ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία, ε νπνία
γλψξηζε ζπρλά ην πςειφηεξν ηεο επίπεδν, ηελ ελζπλείδεηε
αθνζίσζε. Απφ ηελ άιιε, νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ θαη ινγνθξηζίαο θαη ζην αλψηεξν βαζκφ, ηελ
απηνινγνθξηζία. Ζ δεχηεξε ηάζε νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή εθείλεο πνπ
απνθαιείηαη «θπιαθηζκέλε ινγνηερλία».

VΗ. 4. Ζ ππνδνκή
Ζ ζεκαζία ηεο γξαπηφηηεηαο ηεο ινγνηερλίαο δελ έγθεηηαη απιψο
ζην φηη ζεκαδεχεη ην ηέινο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρήκαηνο αθήγεζεο,
(ηελ πξνθνξηθή αθήγεζε πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία
ζην ίδην κέξνο ελφο αθεγεηή, ελφο αθξναηεξίνπ θαη ελφο ζέκαηνο.). Ή
ηελ ηζηνξηθν-πνιηηηζηηθή ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία «απφζπαζεο» ηεο
πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο απφ ηελ έληερλε. Οη κειεηεηέο δε ζα πξέπεη
επίζεο λα πξνζέμνπλ ηελ γξαπηφηεηα, απιψο σο πξάμε απνδέζκεπζεο
ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ απφ ηνλ «ζπγγξαθέα»-δεκηνπξγφ ηνπ θαη
νχηε ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ ζηηγκή ηεο γξαθήοδεκηνπξγίαο ηνπ πξνο ηνλ κειινληηθφ νξίδνληα πξνζδνθίαο.
Σε ζεκαζία ηεο δηπιήο απηήο απνδέζκεπζεο ζα πξέπεη λα ηε
αλαδεηήζνπκε ζηε λέα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην «δέθηε ηνπ». (ηελ
πεξίπησζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ινγνηερληθνχ έξγνπ πξφθεηηαη γηα ηελ
αηζζεηηθή ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε καο, ηεο ηδενινγηθήο
ζηξάηεπζεο, γηα ηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία κέζσ αμηνπνίεζεο ησλ
αηζζεηηθψλ αξρψλ). «Ζ γξαπηφηεηα» έδσζε σζηφζν ην έλαπζκα ζε
άιινπο, βηνκεραληθνχο ή εμσινγνηερληθνχο, παξάγνληεο λα
δηεθδηθήζνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ
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δεκηνπξγφ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα έρνπλ «θξχςεη» ηνπο
πξαγκαηηθνχο δεκηνπξγνχο απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε χπαξμε θαη εμέιημε κηαο ινγνηερλίαο
ζπλεπάγεηαη πάλσ απ΄ φια κηα ππνδνκή, ε νπνία δελ ππνλνεί κφλν
ηελ εθδνηηθή πηέξπγα, αιιά έλα νιφπιεπξν ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο
θαη πξνβνιήο αμηψλ θαη αθνκνίσζεο απηψλ απφ ην αλαγλσζηηθφ
θνηλφ.
Ο Δλβέξ Υφηδα πξφζεμε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο ππνδνκήο
γηα ηε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκαηα ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Σα
είδε φια φκσο απφ ηε ζθνπηά ησλ πηνζεηεκέλσλ ζηαιηληζηηθψλ αξρψλ
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ δελ επηδίσθαλ κηα
νπζηαζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηελ εμαζθάιηζε κηαο βηηξίλαο.
Έηζη ην θαζεζηψο επέιεμε ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ηελ νπνία
βέβαηα δελ κπνξνχζε λα αγλνήζεη θαη απαιείςεη, σο
αληηπξνζσπεπηηθή φισλ ησλ άιισλ κεηνλνηήησλ ζηε ρψξα. ην
πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο γεσγξαθηθήο επέθηαζεο ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο, επέιεμε ηελ πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο, γηα λα ηελ
πξνβάιεη σο ην πξφηππν «ζνζηαιηζηηθήο επεκεξίαο θαη έκπλεπζεο».
(Ζ Γξφπνιε, ηζηνξηθά έρεη δείμεη φηη απνηεινχζε ηε ξαρνθνθαιηά
αληίζηαζεο ζηηο αθνκνησηηθέο βιέςεηο απφ ηνλ θαηξφ ηεο
Σνπξθνθξαηίαο) Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, εληφο απηήο ηεο πεξηνρήο
είρε επηιέμεη γηα ιφγνπο βηηξίλαο μερσξηζηά ρσξηά θαη εληφο απηψλ
μερσξηζηά ζπίηηα ή νηθνγέλεηεο.
Απφ ηε ζθνπηά απηή, θαη ζηηο ζπλζήθεο παληεινχο έιιεηςεο έζησ
θαη ππνηππψδνπο εθδνηηθήο ππνδνκήο ζηε κεηξηθή γιψζζα, ην
θαζεζηψο θξφληηζε λα αλαπηπρζεί κηα μερσξηζηή ππνδνκή ζηελ
ππεξεζία ησλ γξακκάησλ ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Οη αξρηθέο
θαζπζηεξήζεηο
νθείινληαη
ζηηο
αληηθεηκεληθέο
δπζθνιίεο
αλνηθνδφκεζεο ηεο ρψξαο ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα.
Οθείινληαη, επίζεο, ζην γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ησλ ζηαιηληζηηθψλ
αξρψλ γηα ηηο κεηνλφηεηεο απαίηεζαλ θάπνηα ρξφληα. Αιεζέο είλαη θαη
ην γεγνλφο φηη ε ππνδνκή απηή αλαπηχρζεθε ζε βξαδείο ξπζκνχο,
ήηαλ ηππηθή θαη ππνζηήξηδε ηελ πξνψζεζε εθείλνπ ηνπ είδνπο
ινγνηερλίαο, θπξίσο πνίεζεο, πνπ ελδηέθεξε ην θνκκνπληζηηθφ
θαζεζηψο. Δληνχηνηο, ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά γηα ηελ πηνζέηεζε απφ
ηνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο ηεο κεζφδνπ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ.
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Γηεπθφιπλε ην θφκκα ζηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ ηνπο ψζηε λα κε
παξαζηξαηήζεη απφ ηηο ηδενινγηθέο ηνπ αξρέο. Σε ζπγθεθξηκέλε
εμέιημε, είρε αλάγθε, έζησ θαη σο απηνζθνπφ, ην θαζεζηψο. Σν
βφιεπε φκσο, πεξηζζφηεξν ε επηβεβαίσζε, ζε ινγνηερληθά έξγα θαη
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο ζπγγξαθείο, «ηεο
ππνδεηγκαηηθήο κεηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο απφ ηε
ζνζηαιηζηηθή εμνπζία».
Γηα πνιιά ρξφληα ην κνλαδηθφ έληππν κέζν πνπ εμππεξέηεζε ηα
ειιεληθά γξάκκαηα ήηαλ ε εθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα». Κπθινθφξεζε
ην Μάην ηνπ 1945 σο εβδνκαδηαία εθεκεξίδα. Ήηαλ «φξγαλν ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ επαξρίαο Αξγπξνθάζηξνπ γηα ηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα» Γηα κεξηθά ρξφληα, απφ ην 1948 κέρξη ην 1954, ε έδξα
ηνπ Λατθνχ Βήκαηνο ήηαλ πφηε ην Αξγπξφθαζηξν θαη πφηε ηα
Σίξαλα. ηαλ πήγε ζηα Σίξαλα απφ εβδνκαδηαία ε εθεκεξίδα έγηλε
δηζεβδνκαδηαία. Μεηά απφ ην 1954 ε έδξα ηνπ έκεηλε νξηζηηθά ην
Αξγπξφθαζηξν.
ηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο δεκνζηεχνληαλ ζπρλά ινγνηερλία, πνίεζε θαη πεδνγξαθήκαηα, φπσο θαη θξηηηθή. Μάιηζηα ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα ζεκαληηθά έξγα ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ είδαλ
ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο πξψηα ζηηο ζειίδεο ηνπ «Λατθνχ». Σν 1956
εγθαηληάζηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα» ε ινγνηερληθή ζειίδα.
ηελ αξρή, εθηφο ζπαλίσλ πεξηπηψζεσλ, ήηαλ ηαρηηθή θαη γξήγνξα
έγηλε δηζέιηδε. Αξγφηεξα, θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη ‟80,
δελ ιεηηνχξγεζε θαλνληθά θαη νχηε κπφξεζε λα παίμεη ην ξφιν ελφο
πξαγκαηηθνχ βήκαηνο γηα ηα γξάκκαηα ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Μάιηζηα, έλα ηέηνην ξφιν δελ θαηάθεξε, παξά ηηο πξνζπάζεηεο, νχηε
ε νθηαζέιηδε εθεκεξίδα «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα».Ζ έθδνζή ηεο
άξρηζε επίζεο πνιχ αξγά, ην 1988 θαη θπθινθφξεζε σο κελαίν θαη
δεθαπελζήκεξν έλζεην ηεο εθεκεξίδαο «Λατθφ Βήκα».
Σν 1945, ηδξχζεθε, ζην πιαίζην ηνπ αιβαληθνχ πξνγξάκκαηνο ην
ηνπηθνχ θξαηηθνχ Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ε
εκίσξε θαζεκεξηλή εθπνκπή ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Παξά ηηο
κεγαιχηεξεο ρξνληθέο δπλαηφηεηεο, νχηε απηή κπφξεζε λα παίμεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ γξακκάησλ ζηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Οη θπξηαθάηηθεο πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο, ηηο
νπνίεο δηεχζπλε γηα πνιιά ρξφληα ν Πάλνο Σζνχθαο, πεξηζζφηεξν
απφ πνιηηηζηηθφ θαη ινγνηερληθφ είραλ πξνπαγαλδηζηηθφ ραξαθηήξα.
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Παξφια απηά θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη ζην ππάξρνλ
ζθφηνο φια ηνπο απνηεινχζαλ απφ έλα κηθξφ παξάζπξν ζηελ
ππεξεζία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Αζθαιψο
κεγάιε είλαη ε ζπκβνιή γηα ηελ επηθξάηεζε αλφζεπηεο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.
Σν 1952 ζηνλ εθδνηηθφ νίθν «Νατκ Φξάζεξη» ζηα Σίξαλα,
ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην ηκήκα εθδφζεσλ ζηελ ειιεληθή
γιψζζα κε έλα ζπληάθηε. Μφλν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ε
ζχληαμε ηνπ ηκήκαηνο ειιεληθψλ εθδφζεσλ απφθηεζε νινθιεξσκέλε
κνξθή. Γηεπξχλζεθε κε λέν πξνζσπηθφ, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο
είραλ ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα. ιεο νη εθδφζεηο ζηελ ειιεληθή
εθηππψλνληαλ ζην ηππνγξαθείν «21 Γελάξε» (πην πξηλ “Miqësia”«Φηιία») ζην Αξγπξφθαζηξν.
Σν 1958 ε Έλσζε πγγξαθέσλ θαη Καιιηηερλψλ ηεο Αιβαλίαο,
ζε κηα ζπλάληεζε κε «κεηνλνηηθνχο ινγνηέρλεο», «πήξε ππφ
αλάιπζε» ηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
«Σφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηδεναηζζεηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ
δεκηνπξγψλ κε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ»1
Σν 1968 ηδξχζεθε ζην Αξγπξφθαζηξν ην παξάξηεκα ηεο Έλσζεο
πγγξαθέσλ θαη Καιιηηερλψλ ηεο Αιβαλίαο γηα ην Αξγπξνθάζηξνπ.
Λίγν αξγφηεξα αθνινχζεζε θαη ε ίδξπζε παξαξηήκαηνο ζηνπο Αγίνπο
αξάληα. Οη Έιιελεο ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο εληάρηεθαλ ζηα
παξαξηήκαηα απηά. Οη ππφινηπνη, πνπ δνχζαλ ζηελ αιβαληθή
επηθξάηεηα, ήηαλ εληαγκέλνη ζηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα. Έιιελεο
ζπγγξαθείο ήηαλ απφ ηα πξψηα κέιε ηεο Έλσζεο πγγξαθέσλ θαη
Καιιηηερλψλ ζηελ Πξσηεχαζα.
Χζηφζν, νη ζπδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζηα παξαξηήκαηα ηεο
Έλσζεο πγγξαθέσλ θαη θαιιηηερλψλ ηνπ λφηνπ, δελ αθνξνχζαλ
πνηέ απζεληηθά ζέκαηα ινγνηερλίαο ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή
ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ, αιιά κφλν ηελ θαιχηεξε
επηζηξάηεπζή ηνπο ζηε «κεγάιε ππφζεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ»

1

Δθεκ. Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα, Φιεβάξεο, 1989 ζει.6
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VΗ. 5. Ζ θξηηηθή
Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία
ζην κεζνιαβεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζην δεκηνπξγφ
θαη «ηνπο
θαηαλαισηέο» - αλαγλψζηεο. ηηο ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο ηεο
ινγνηερληθήο παξαγσγήο, φηαλ ν πξαγκαηηθφο παξαγσγφοζπγγξαθέαο ράλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο επαθέο κε ην αλαγλσζηηθφ
θνηλφ θαη νη αμίεο ηνπ έξγνπ ηνπ «απνθαζίδνληαη» αθξηβψο απ‟ απηή
ηε κεζνιαβεηηθή ππνδνκή, ν ξφινο ηεο θξηηηθήο απνρηά ζπλερψο
έδαθνο. Μεηαηξέπεηαη ζε ζεζκφ πξνβνιήο ησλ ινγνηερληθψλ αμηψλ
θαη κέζσ ησλ αλαιχζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, ζε ζεκαληηθφ
παξάγνληα γηα ηελ πνηνηηθή πξφνδν ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο νπινζηαζίνπ.
Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα δελ είρε θαη
νχηε
ηεο
επηηξάπεθαλ
ηέηνηεο
αμηψζεηο.
Απελαληίαο,
πξνζαλαηνιίζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ζηξάηεπζεο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ ππεξεζία ηεο θνκκνπληζηηθήο
ηδενινγίαο. Σαπηφρξνλα, δελ θιεξνλφκεζε θάπνηα παξάδνζε ζηνλ
ηνκέα ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο. Πην ζσζηά, ε παξάδνζε πνπ άθεζε
ε γεληά ηεο Καηίλαο Παπά, νχηε ήηαλ γλσζηή, νχηε κπνξνχζε λα
αμηνπνηεζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, νχηε ππήξραλ άηνκα ζην
επίπεδν κφξθσζήο ηεο. Σν ίδην δε κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
εκπεηξία ησλ ζεσξεηηθψλ άξζξσλ γηα αηζζεηηθά πξνβιήκαηα ηεο
επνρήο ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο ηεο Αιβαλίαο, γξακκέλα ζηνλ επίζεκν
αιβαληθφ ηχπν απφ ην Γηάλλε Λίιε.
Ζ θξηηηθή ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο βεβαηψλεη
επίζεο θάιιηζηα ηε ζηαιηληζηηθή αξρή γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
πξέπεη λα θξίλνπλ ηε ινγνηερλία. Με ηελ ινγνηερληθή θξηηηθή
αζρνιήζεθαλ άηνκα ηα νπνία άκεζα ή έκκεζα εθπξνζσπνχζαλ ηελ
ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο. Ήηαλ πεξηζζφηεξν ζρεκαηηθή θαη
απνζθνπνχζε κφλν λα δηαπίζησλε ηνλ ηξφπν ελζάξθσζεο ζην
πεξηερφκελν ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο
θνκκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, ππφ ην ίδην ζθεπηηθφ, γηα ινγνηερληθά
έξγα ζηελ ειιεληθή γιψζζα γξάθνληαλ θξηηηθή ζηελ αιβαληθή.
Μφλν θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ηα πξάγκαηα άιιαμαλ
θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Ζ αιιαγή νθείιεηαη, φρη κφλν ζηνπο λένπο
ζηφρνπο πνπ είρε βάιεη ε ινγνηερληθή θίλεζε ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν απηή επέζηξεςαλ
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απφ ηελ Διιάδα ηα άηνκα πνπ είραλ ζπνπδάζεη εθεί,. Πξφθεηηαη γηα
άηνκα εμεηδηθεπκέλα ζηε ινγνηερλία. Καηείραλ θάιιηζηα ηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ θνξείο ελφο επξχηεξνπ θαη
δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ. πλεπψο έθεξαλ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηνκέα
ηεο θξηηηθήο, έλα άιιν πλεχκα. Οη ινγνηερληθέο θξηηηθέο ηνπ Γψξε
Κπξηαδή, ηνπ Γηάλλε Γηάλλε, ηνπ Κψζηα Νάηζε θιπ, απνηεινχλ ηα
πξψηα ζνβαξά βήκαηα γηα κηα πξαγκαηηθή ινγνηερληθή θξηηηθή
ζηεξηδφκελε ζε αηζζεηηθέο θαη φρη ηδενινγηθέο αξρέο. ε εθείλα ηα
πεξηζψξηα πνπ επέηξεπε ε θνκκνπληζηηθή ηδενινγία, απηνί
πξνζπάζεζαλ λα δνπλ δηάθνξα έξγα σο ινγνηερλία θαη φρη σο
ζπλέρεηα ηεο ηδενινγίαο. Παξαηαχηα φκσο, ηα πεξηζψξηα ήηαλ πνιχ
ζηελά θαη δχζθνια απαιιάζζνληαλ θαλείο απφ ηελ ηδενινγηθή νπηηθή
γσλία. Μάιηζηα, ε αμηνπνίεζε ηνπ θχξνπο ηνπο γηα ηελ πξνβνιή ηεο
θνκκαηηθφηεηαο ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηα, ήηαλ
ζπρλά κε πνιιαπιέο ζπλέπεηεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, ζηελ εμεηδηθεπκέλε ζεσξεηηθή θαη
θξηηηθή βηβιηνγξαθία ησλ δπν ρσξψλ, κε ηηο νπνίεο έρεη ζρέζεηο
επηθνηλσλίαο, είλαη αζήκαληε θαη ζπγθερπκέλε. ρη κφλν δελ
ππάξρνπλ κειέηεο
επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ γηα ηε θχζε, ηε
ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημή ηεο, αιιά θαη φ, ηη ππάξρεη γηα
ζπγθεθξηκέλα έξγα είλαη ζπάληα θαη ζρεκαηηθά..
Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζερηεί ην γεγνλφο φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ θαη ηα άξζξα απηά ζηνλ αιβαληθφ ηχπν, είλαη πην αξαηά, γηα
λα θηάζνπκε ζε θάπνην ζεκείν, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ „80 θαη κεηά,
ζηελ πιήξε απνζηψπεζε ησλ αιβαληθψλ έληππσλ γηα ηε ινγνηερλία
ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. πκβαίλεη έηζη ηε ζηηγκή πνπ άλζξσπνη
ησλ γξακκάησλ απφ ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, φπσο ν Φσηάθεο
Μάιιηνο, ν πχξνο Σδηαο, ν Βαζίιεο Μέιηνο θιπ, δεκνζηεχνπλ ζηνλ

ηελ ηζηνξία ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο, εθδφζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ
θαη ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο αληίζηνηρα
1959 θαη 1983, θαζψο θαη ζηελ αιβαληθή έθδνζε ηεο «Ηζηνξίαο ηεο Αιβαληθήο
Λνγνηερλίαο» ηνπ Robert Elsie,1997, ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα δελ
αλαθέξεηαη νχηε σο ηκήκα ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο (σο ηδηαίηεξε αμία) θαη νχηε
σο κηα ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο.
ηε ζεηξά ησλ αιβαληθψλ ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ, πεξηνδηθφ “Nentori” θαη
εθεκεξίδα «Drita” (φξγαλα θαη ηα δπν ηεο Έλσζεο πγγξαθέσλ θαη Καιιηηερλψλ
ηεο Αιβαλίαο αληίζηνηρα κελαίν θαη εβδνκαδηαία) ε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο
απηήο ή είλαη κεδακηλή ή ζρεδφλ είλαη αλχπαξθηε.
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ινγνηερληθφ αιβαληθφ ηχπν άξζξα γηα ζεσξεηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα
πξνβιήκαηα ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο.
Πεξηνξηζκέλνο θαη ζπλερψο πξνο κείσζε είλαη ν ρψξνο πνπ
θαηέρεη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα.
«Σα
έξγα
ησλ
κεηνλνηηθψλ
ζπγγξαθέσλ
αληηπξνζσπεχνπλ ην 2.2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγνηερλεκάησλ πνπ
δεκνζηεχνληαη ζηα κεηαπνιεκηθά αλαγλσζηηθά ηεο κεηνλφηεηαο κέρξη
ην 1994»2
Καηαιήγνπκε ζπκπεξαίλνληαο φηη γεληθψο ε ππνδνκή πνπ ζηήξηδε
ηελ γξάκκαηα ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ήηαλ ειάρηζηε ζε
εθδφζεηο, κέζα, αλζξψπνπο, ινγνηερληθή θξηηηθή. Γελ κπνξνχζε λα
απνηειέζεη ηελ πξαγκαηηθή ππνζηήξημε πνπ είρε αλάγθε ε ινγνηερλία
θαη ηα γξάκκαηα ηνπ ρψξνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηδενινγηθή
ζθνπηά, ν απνζπαζκαηηθφο θαη ζρεκαηηθφο ραξαθηήξαο, ν
απζνξκεηηζκφο θαζψο θαη νη εμσαηζζεηηθνί φξνη, απνηεινχλ ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αληηκεηψπηζεο ηεο ινγνηερλίαο απφ ηελ
θξηηηθή ηεο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηε κεηαπνιεκηθή
πεξίνδν.

VΗ.6. ρέζεηο θαη επηθνηλσλία κε ηε κεηξηθή ινγνηερλία
Σελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, νη ζρέζεηο θαη ε επηθνηλσλία ηεο
ινγνηερλίαο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο κε ηελ εζληθή παλειιήληα
ινγνηερλία, ήηαλ κεδακηλέο γηα λα κε πνχκε αλχπαξθηεο. Δίλαη
γλσζηφ φηη κφιηο γηλφηαλ αληηιεπηφ πσο ήζνπλ θάηνρνο ελφο
ειιεληθνχ βηβιίνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε θάπνηαο αξκφδηαο θξαηηθήο ή
θνκκαηηθήο αξρήο, απνηεινχζε πνιηηηθφ πνηληθφ αδίθεκα.
Ζ ειάρηζηε ειιεληθή ινγνηερλία πνπ επηηξέπνληαλ λα κπεη ζηελ
Αιβαλία, ήηαλ θπξίσο ινγνηερλία ηελ νπνία ηα επίζεκα Σίξαλα
ζεσξνχζαλ αξηζηεξή θαη σο ηέηνηα πξννδεπηηθή. Σα ιίγα βηβιία
εξρφηαλ θπξίσο απφ ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο θπγάδεο ζηε Ρνπκαλία,


Foto Malo, “Pasqyrim i fenomeneve të reja që në lindje”, revista “Nëntori”,
nr.1,1968, “Toka , Ndërgjegjja dhe lëvruesit e tyre”, revista “Nëntori”, nr. 6. 1969,
“Zhvillimi i vrullshëm i poezisë tonë”, revista “Nëntori”
2
Αζαλάζηνο π. Παζράιεο, Σα κεηαπνιεκηθά αλαγλσζηηθά ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, Athinë, 1998 ζει. 297
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νη νπνίνη είραλ ηδξχζεη εθεί θαη ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Νέα Διιάδα». Καη
ηα βηβιία απηά ζηακάηεζαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „60 κεηά απφ
ηελ δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ ηεο Αιβαλίαο κε ηελ πξψελ νβηεηηθή
Έλσζε θαη κε ην ππφινηπν Αλαηνιηθφ Μπινθ. Σα ειιεληθά βηβιία
φρη κφλν πνπ ήηαλ ειάρηζηα ζε αξηζκφ, αιιά θαη νη «αλαγλψζηεο
ηνπο» ήηαλ νη έκπηζηνη Έιιελεο επηιεγκέλνη απφ ην θφκκα. Γηα ην
επξχηεξν θνηλφ ηεο, κάιηζηα θαη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη θαιιηηερλψλ, ε επηθνηλσλία κε ηελ
ειιεληθή ινγνηερλία εμαζθαιίδνληαλ κέζσ ησλ κεηαθξάζεσλ ζηελ
αιβαληθή, αιιά απφ ηξίηε γιψζζα θπξίσο ηε γαιιηθή.
ηε ζχληαμε ηεο εθεκεξίδαο «Λατθφ Βήκα» γηα πνιιά ρξφληα
έθζαλαλ απφ ηελ Διιάδα θάπνηεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, αιιά απηέο
πξννξηδφηαλε γηα εζσηεξηθή ρξήζε, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο.
Αξγά, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, κεηά ηελ πνιηηηθή αλνίγκαηνο
ησλ Σηξάλσλ πξνο ηελ Αζήλα, επηηξάπεθαλ γηα ην θνηλφ θάπνηα
βηβιία Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Οη ζπγγξαθείο ηνπο φκσο, έπξεπε λα
ήηαλ «θίινη» ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Σν πεξηερφκελν ησλ
βηβιίσλ ηνπο έπξεπε λα εμεηαζηεί κε πξνζνρή πξηλ πέζεη ζηα ρέξηα
ησλ επηιεγκέλσλ επίζεο αλαγλσζηψλ. Σέηνηα βηβιία ήηαλ ηνπ
Μελέιανπ Λνπληέκε, ηεο Έιιεο Αιεμίνπ, ηνπ Λάκπξνπ Μαιακά
θιπ.
Δλδεηθηηθφ ηνπ επηηξεπηνχ επηπέδνπ επηθνηλσλίαο ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία, απνηειεί θαη ε παξνπζία
ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Λφγνπ ράξε, ζηα
ινγνηερληθά αλαγλψζκαηα ηεο έθηεο ηάμεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηα έηε 1950, 1969 θαη 1984, είρακε αληίζηνηρα 40, 2 θαη
5 αλαγλψζκαηα απφ ηελ ειιεληθή ινγνηερλία.
Ηδηφκνξθε κέρξη θαη παξάινγε είλαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο ηφζν ζηε
ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο ίδηαο
ηεο Μεηνλφηεηαο κε ηνλ εζληθφ ηεο θνξκφ. Απφ ηελ κία πιεπξά, ζηε
κεηνλνηηθή ινγνηερλία δελ ππάξρεη θακηά λχμε θαη αλαθνξά ζηηο
ζρέζεηο θαη ηελ θνηλή θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο κε ηελ
Διιάδα. Απελαληίαο, πφηε άκεζα θαη πφηε έκκεζα ε Διιάδα
αληηκεησπίδεηαη σο ν ερζξφο «ηεο θνηλήο ζνζηαιηζηηθήο Παηξίδαο»,
ηεο Αιβαλίαο. Απφ ηελ άιιε, πξνσζνχληαλ νη πνιιαπιέο
«αδεξθηθέο» ζρέζεηο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο κε ηελ Αιβαλία θαη
ηνλ Αιβαληθφ ιαφ.
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ην ίδην πιαίζην πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ζηε ινγνηερλία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία απαγνξεχηεθε ε επηθνηλσλία
θαη κε ηελ πξνπνιεκηθή ινγνηερληθή ηεο παξάδνζε. (Θεσξνχληαλ
αηξεηηθφ γεγνλφο αθφκα θαη ε δεκνζίεπζε ελφο δηεγήκαηνο απφ ηελ
Καηίλα Παπά.)
ηηο θαηαζηάζεηο απηέο κνλφδξνκνο επηθνηλσλίαο ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ ήηαλ ε
ειιεληθή γιψζζα απφ ηελ κία θαη ε ιατθή παξάδνζε απφ ηελ άιιε.
Ήηαλ ηα ηειεπηαία θάζηξα, αιιά ζηελ νπζία ηα πην ζζελαξά θαηά
ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ αιινίσζε
θαη αθνκνίσζε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ θαη ηεο εζληθήο θαη
πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο. Απνηεινχζαλ
ηα βαζηθά ζηεξίγκαηα θαη εθφδηα γηα λα εμειηρηεί θαη απνρηήζεη ηε
δηθή ηεο ηαπηφηεηα ε ινγνηερλία. «Ζ ιατθή παξάδνζε ήηαλ πνιχ
ηζρπξή, ψζηε λα κε κπνξνχλ λα ηελ εμνπδεηεξψζνπλ νη παξεκβάζεηο»,ιέεη αλαθνξηθά ν γλσζηφο Έιιελαο θηιφινγνο θαη ζπγγξαθέαο
Υξηζηφθνξνο Μειηψλεο1.
ηηο ζπλζήθεο ηεο αιβαληθήο ζνζηαιηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
ηεο πιήξνπο απνκφλσζεο απφ ηελ παλειιήληα ινγνηερλία, ε
ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ινγηθφ είλαη λα επέιεγε σο
ζεκείν αλαθνξάο ηελ αιβαληθή ινγνηερλία. Πήξε απ΄απηή φ, ηη
ρξεηάδνληαλ ηφζν γηα λα γίλεη ινγνηερλία ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ
ξεαιηζκνχ, φζν θαη γηα λα εμππεξεηήζεη σο ηέηνηα ηε θνκκνπληζηηθή
ηδενινγία.
Γηα λα θαηαιάβνπκε πψο ε ινγνηερλία ζηε Διιεληθή Μεηνλφηεηα
κεηαηξάπεθε ζε κέζν γηα ηε θπζηνινγηθή απνδνρή ηνπ
ηδενινγηθνπνηεκέλνπ λένπ ηξφπνπ δηαβίσζεο, αο πάξνπκε έλα
απφζπαζκα απφ ην δηήγεκα ηνπ πχξνπ Σδηα, «Οη θξνπξνί ηεο
Γεκνθξαηίαο» γξακκέλν ζηελ αιβαληθή γιψζζα θαη δεκνζηεπκέλν
ζην πεξηνδηθφ “Nëntori” αξ. 6, 1954. Σν δηήγεκα αξρίδεη…. «Ήηαλ 11
Γελάξε 1954, ε γηνξηή ηεο Γεκνθξαηίαο. Οη θάηνηθνη ηνπ Εεξβαηηνχ
ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη ζην ζρνιεηφ. Μεηά απφ ιίγν αλαρψξεζαλ γηα ην
λεθξνηαθείν ηνπ ρσξηνχ. Μπξνζηά πήγαηλαλ ηα θνξίηζηα κε έλα κεγάιν
ζηεθάλη απφ θιάδνπο δάθλεο θαη ρεηκσληάηηθα ηξηαληάθπιια. Λίγν πην
1

Υξηζηφθνξνο Μειηψλεο , Ζ ινγνηερλία ζηε Β. Ήπεηξν , εθεκ. “Καζεκεξηλή”,
6.3.1994, ζει. 30

ηηο 11 Γελάξε 1946 ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρψξαο αλαθήξπμε ηελ Αιβαλία
θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία κε ηελ νλνκαζία Λατθή Γεκνθξαηία.
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πίζσ βάδηδε ζθεπηφκελνο, ν Νηίλεο, ν πξφεδξνο ηνπ γεσξγηθνχ
ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ Εεξβαηηνχ. ην πιεπξφ ηνπ ήηαλ ν αμησκαηηθφο
Λνπθάο, ν νπνίνο είρε έξζεη κε άδεηα ζην ρσξηφ απφ έλα ζπλνξηαθφ
θπιάθην φπνπ ήηαλ κε ππεξεζία…..»
Δχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ην δηήγεκα κνηάδεη
πεξηζζφηεξν κε ξεπνξηάδ. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθεη κπνξνχκε
λα θαηαζθεπάζνπκε ηε δνκή κηαο θνηλφηεηαο ζε κηα ηειεηή γηνξηήο.
Πξφθεηηαη γηα κηα λέα γηνξηή-πνιηηηθή. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο είλαη
ην πξαγκαηηθφ ρσξηφ Εεξβάηη ζηελ Πάλσ Γξφπνιε Αξγπξνθάζηξνπ.
Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ δηφηη ηζηνξηθά είλαη ην
δεχηεξν ζηελ Αιβαλία πνπ θαηάξγεζε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν
παξαγσγήο θαη πξνέβε ζηελ θνιεθηηβνπνίεζε, ηελ ίδξπζε γεσξγηθνχ
ζνζηαιηζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. Οη γηνξηαζηηθέο εθδειψζεηο αξρίδνπλ
ζην ζρνιείν. Θα ηηκεζεί ζηε ζπλέρεηα ν ηάθνο ηνπ πεζφληα ζηνλ
Δζληθναπειεπζεξσηηθφ Αγψλα (Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν). (Απνθεχγεη
λα καο πεη αλ ην λεθξνηαθείν βξίζθεηαη ζηελ εθθιεζία). Ζγείηαη ηνπ
πιήζνπο έλα λέν ζχκβνιν, - ην ζηεθάλη. Αθνινπζνχλ δπν άηνκα πνπ
εθπξνζσπνχλ ζηελ νπζία δπν λένπο ζεζκνχο,- ν πξφεδξνο ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ εθπξνζσπεί ην λέν νηθνλνκηθφ ζεζκφ. Σν δεχηεξν
πξφζσπν είλαη ν Έιιελαο αμησκαηηθφο απφ ην ίδην κεηνλνηηθφ ρσξηφ
πνπ ππεξεηεί ζηα ζχλνξα. πκβνιίδεη ην επίπεδν αθνζίσζεο ηεο
θνηλφηεηαο πξνο ην λέν θαζεζηψο. Γεληθψο, απνθνκίδνπκε ηελ εηθφλα
έληαμεο, ζε πςειφ βαζκφ, ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Αιβαλία.
Αλ ζα θάλνπκε κηα ζχγθξηζε κε ηελ παξάδνζε ζα πξνζέμνπκε
φηη: Ζ παξαδνζηαθή γηνξηή, ή ζα είλαη ιατθή, ή ζξεζθεπηηθή. Ο
ρψξνο νξγάλσζεο ζα είλαη ε εθθιεζία θαη φρη ην ζρνιείν. Σα
ζχκβνια θαζνξίδνληαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο γηνξηήο. Δπηθεθαιήο
ζηελ παξαδνζηαθή γηνξηή είλαη ζπλήζσο ν ηεξέαο ηνπ ρσξηνχ, ν
δάζθαινο ή θάζε άιιν πξφζσπν πνπ ζρεηίδεηαη νξγαληθά κε ηηο
γηνξηαζηηθέο εθδειψζεηο.
Γηαπηζηψλεηαη εχθνια ν ηξφπνο πσο ν ζπγγξαθέαο «δε βιέπεη» ηε
ιατθή παξάδνζε, κε ζηφρν ηελ εμηδαλίθεπζε ηεο λέαο πνιηηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο. Ο ηξφπνο πνπ επηιέγεη γηα ηελ αθήγεζε, ζε κνξθή
ξεπνξηάδ, ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ γηα λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ
ηελ παξάδνζε θαη ηαπηφρξνλα λα πξνβάιεη ηελ ηδενινγηθή θαη
πνιηηηθή ζηξάηεπζε ηεο ινγνηερλίαο. Ζ επηινγή ηνπ αθεγεηή ζε ηξίην
πξφζσπν εμαζθαιίδεη ζην ζπγγξαθέα κηα ζθνπηά νπδεηεξφηεηαο,
ηφζν απαξαίηεηε γηα λα θαλνχλ θπζηνινγηθά θαη αληηθεηκεληθά ηα
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φζα αθεγείηαη. Σαπηφρξνλα, ηνπ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα λα
γλσξίδεη θαη λα ειέγρεη ηα πάληα ζηελ αθήγεζή ηνπ. Καη αο κε
ιεζκνλνχκε φηη βξηζθφκαζηε ζηα 1954.

VΗ.7. Απν κηα ινγνηερλία κόλν ζηα ειιεληθά, ζε κηα
δίγισζζε ινγνηερλία θαη αληίζηξνθα
Ζ ειιεληθή θαη ε αιβαληθή γιψζζα ζ΄απηή ηε κεηνλφηεηα, (ηελ
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, ζεκ.Π.Μπ) είλαη
ηζφηηκεο, - αλαθέξεη ν γλσζηφ Αιβαλφο θνηλσληνγισζζνιφγνο,
Γθηνβαιίλ θνχξηατ1. Καηά ηνλ θνχξηατ, απηφ ζεκαίλεη ….
«απηφκαηε θαη αληαγσληζηηθή ρξήζε ησλ δχν γισζζψλ ζηνλ ίδην
γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ ή πνιηηηθφ ρψξν…..».2 Τπφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζθνπηά κηινχκε γηα ηε γιψζζα σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνιηηηζκνχ θαη
ηδηαίηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο
ινγνηερλίαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα
κηα θαηάζηαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή, ζχγρξνλε ηνπ
κειεηεηή, ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80. Απηφ πξνυπνζέηεη κηα εμέιημε ζε
ζρέζε κε κηα άιιε θαηάζηαζε.
λησο θαη θαηά ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν ην ειιεληθφ ζηνηρείν
ζην λενζχζηαην αιβαληθφ θξάηνο ππήξρε ππφ ην λέν θαζεζηψο, ηεο
κεηνλφηεηαο, (δνχζε ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ
ρψξν) κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Δληνχηνηο, ε γιψζζα,
ηφζν ην πεξηζζφηεξν ε ινγνηερλία, είραλ ζπάληα επηθνηλσλία κε ηε
γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία ηνπ «θνηλσληθνχ ζπλφινπ» ηεο
πιεηνςεθίαο.
Σελ πξψηε κεηαπνιεκηθή δεθαεηία, ηα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηηο
ζρέζεηο απηέο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ, κάιηζηα κε ηδηαίηεξε ηαρχηεηα.
Σν 1955, ν πχξνο Σδηαο, κηιψληαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο
ινγνηερλίαο, ηφληδε: «Σν μεθίλεκα ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ήηαλ θάηη ην λέν θαη ελζαξξπληηθφ. κσο, αλ ζπγθξίλνπκε
ηελ κέρξη ηψξα ινγνηερληθή παξαγσγή κε ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα
ησλ καδψλ, ζα δνχκε φηη αθφκα είλαη πνιχ ιίγε θαη δελ ηθαλνπνηεί ηα
αηηήκαηα απηά. Πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη, ιφγσ ηεο γιψζζαο, ν
πιεζπζκφο ηεο Μεηνλφηεηαο γεληθψο δελ δχλαηαη λα επσθειεζεί απφ
ηελ αιβαληθή ινγνηερλία θαη λα ηελ απνιαχζεη….» θαη ζέηεη σο
1
2

Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistika, Shblu, Σίξαλα, 1999, ζει.195.
Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistika, Shblu, Tiranë, 1999, fq.173.
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πξνβιεκαηηζκφ ηελ αλάγθε «κεηάθξαζεο κεξηθψλ πνηνηηθψλ έξγσλ
ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα…»1
Ζ δηαπίζησζε ηνπ Σδηα νκνινγεί φηη ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαη
κεηαπνιεκηθά ζπλέρηδε λα δνχζε γεληθψο ζε έλα κνλφγισζζν
θαζεζηψο. Ο ίδηνο ν Σδηαο έβιεπε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζεηηθνινγνηερληθψλ αλαγθψλ ηεο κε έξγα ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, αιιά
ζηε κεηξηθή ειιεληθή γιψζζα.
Ζ ξνή φκσο ησλ πξαγκάησλ ήηαλ δηαθνξεηηθή. Ο ίδηνο ν Σδηαο
ζπγγξαθέαο αληηηίζεηαη ζην Σδηα ζεσξεηηθφ. Απφ ηηο αξρέο ηεο
κεηαπνιεκηθήο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, νη
ζπγγξαθείο ηεο παξνπζηάζηεθαλ κε δίγισζζα έξγα. Δλδεηθηηθφ είλαη
ην γεγνλφο φηη ε πξψηε λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα πχξνπ Σδηα, «Σν
ηξαγνχδη ηεο εηξήλεο», 1949, γξάθηεθε ζηηο δχν γιψζζεο, ειιεληθά
θαη αιβαληθά. πκβαίλεη, επίζεο, ψζηε πνιιά απφ ηα δίγισζζα έξγα
ηνπο νη επηθαλείο ζπγγξαθείο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, φπσο ν
Πάλνο Σζνχθαο ή ν πχξνο Σδηαο, λα ηα έρνπλ γξάςεη, πξψηα ζηελ
αιβαληθή θαη κεηά ζηελ ειιεληθή. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα αθεγεκαηηθά
έξγα θαη φρη γηα πνίεζε. Έηζη ν Πάλνο Σζνχθαο ην βηβιίν «Λχθνη κε
ξάζα» ην θπθινθφξεζε πξψηα ζη΄ αιβαληθά, 1970 θαη ζηα ειιεληθά
ην 1973. Δπίζεο ν Σζνχθαο, ηε κνλνγξαθία «Θνδσξήο Μάζηνξαο»,
αθηεξσκέλε ζηνλ ήξσα πεζφληα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απφ ην
Πσγψλη Αξγπξνθάζηξνπ, ηελ έθδσζε πξψηα ζηα αιβαληθά, 1976 θαη
έλα ρξφλν κεηά ζηα ειιεληθά.
Ο πχξνο Σδηαο, ηελ ζπγθηλεηηθή ηζηνξία ηεο λνπβέιαο «Πέληε
γξάκκαηα», 1956, ηελ έθδσζε παξάιιεια ζηηο δχν γιψζζεο,
ειιεληθά θαη αιβαληθά. Σν κπζηζηφξεκα, «Σν παξηηδάληθν
λνζνθνκείν»,1966, δεκνζηεχηεθε πξψηα ζηελ αιβαληθή θαη κεηά
ζηελ ειιεληθή.
Γηαπηζηψλνπκε επίζεο, φηη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ „60, ε λέα γεληά
ζπγγξαθέσλ απφ ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα εθδειψλεηαη σο ηέηνηα
ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ „80 γξάθνπλ άλεηα θαη
κε ηελ ίδηα επηηπρία, ινγνηερλία (θπξίσο πνίεζε) ζηηο δχν γιψζζεο.
Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα δίγισζζα ινγνηερληθά έξγα.
Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ε πιεηνςεθία ηνπο πξνηηκνχλ λα
γξάθνπλ κφλν ζηα ειιεληθά. Αλαθέξνπκε ιφγνπ ράξε, ην Νίθν

1

Spiro Xha, Letërsia e Μinoritetit grek në Shqipëri, πεξηνδηθφ “Nëntori”, αξηζ. 10,
1955, ζει.121
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Καηζαιίδα, ηνλ Φψην Κπξηαδάηε, ην Θσκά ηέξην, (ηεξηφπνπιν)
ηνλ Πέηξν Σζεξθέδε θαη πνιινχο άιινπο.
Ο Νίθνο Καηζαιίδαο, φπσο θαη ν πχξνο Σδηαο ή ν Πάλνο
Σζνχθαο, βξαβεχηεθαλ γηα ηηο εθδφζεηο ηνπο ζηελ αιβαληθή γιψζζα.
Ο Ηζκαήι Καληαξέ ραξαθηεξίδεη ηνλ Νίθν Καηζαιίδα σο πνηεηή, πνπ,
… «αλακθίβνια εληάζζεηαη ζηελ πιεηάδα ησλ ηαιαληνχρσλ πνηεηψλ
ηεο ρψξαο». Δλψ ν Νηξηηεξφ Αγθφιη, ε δεχηεξε ζε κέγεζνο
πξνζσπηθφηεηα ζηελ αιβαληθή ινγνηερλία, ιέεη γηα ηνλ Καηζαιίδα:
«Γελ είλαη κφλν πνηεηήο ηεο Αιβαλίαο, δελ είλαη κφλν πνηεηήο ηεο
Διιάδαο, είλαη Βαιθάληνο πνηεηήο θαη πην πέξα, Δπξσπαίνο….»1
Δληνχηνηο, ελψ δε κπνξείο λα βξεηο Έιιελα κεηνλνηηθφ
ζπγγξαθέα πνπ λα έρεη γξάςεη ινγνηερλία κφλν ζηελ αιβαληθή
γιψζζα, κπνξείο λα βξεηο ηέηνηνπο πνπ έρνπλ γξάςεη κφλν ζηελ
κεηξηθή ειιεληθή γιψζζα. Έλαο απ΄ απηνχο είλαη ν Αλδξέαο
Εαξκπαιάο.
Σνπο ιφγνπο κηαο ηέηνηαο εμέιημεο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε :
Πξψην:Ο Γθ. θνχξηατ αλαθέξεη φηη κηα δίγισζζε
πξαγκαηηθφηεηα, «πξνθαιεί αληηπαξαζέζεηο θαη αληηζέζεηο ζηηο
γιψζζεο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο». «Οη πνιηηηθνί θαη, γεληθψο νη ηάμεηο
ζηελ εμνπζία, -ζπλερίδεη,- επηδηψθνπλ λα ηηο ιχζνπλ δεηψληαο λα
εθαξκφζνπλ ή λα επηβάινπλ γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή ελνπνίεζε, ηφζν
γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, φζν θαη θαζνξηζκέλνπο πνιηηηθνχο θαη
ηδενινγηθνχο ζθνπνχο….. ή γίλεηαη ελνπνίεζε ε νπνία, δελ είλαη ηίπνηε
άιιν παξά κηα απιή θαη θαζαξή πξνζαξκνγή ηνπ ελφο αληαγσληζηηθνχ
πνιηηηζκνχ ζε εθείλνλ πνπ επηιέγεηαη σο ν πην αλψηεξνο θαη πην
εδξαησκέλνο».2
ηε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζηηο ζπλζήθεο πιήξνπο απνκφλσζεο
απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ θαη ηνλ έμσ θφζκν, ε δπλαηφηεηα επηβίσζεο
θαη πξννπηηθήο γηα ηα κέιε ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ήηαλ
ε ππνρξεσηηθή έληαμε ζηελ αιβαληθή θνηλσλία. Ζ έληαμή ηνπο, φκσο,
πξνυπφζεηε ηελ άκβιπλζε κέρξη θαη ηελ απψζεζε ηεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο ή ηελ ηππηθή εθδήισζή ηεο. Ξεθηλψληαο απ΄ φζα καο ιέεη
πην πάλσ ν θνχξηατ, ε πνιηηηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ ηεο
Αιβαλίαο απνηειεί «εζεινληηθή» πξνζαξκνγή ζηνπο ελνπνηεηηθνχο
παξάγνληεο ηνπ επίζεκνπ ζνζηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ, πξηλ κάιηζηα
1
2

Δθεκ.”2000”, Απξίιεο 2000,ζει.2.
Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistika, Shblu, Σίξαλα, 1999, ζει. 161.
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απηνί νη παξάγνληεο δξάζνπλ απφ κφλνη ηνπο. πλεπψο, ε ζπγγξαθή
δίγισζζεο ινγνηερλίαο απφ ηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο ινγνηέρλεο,
απνηεινχζε πεξηζζφηεξν δείγκα αθνζίσζεο κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο
απφ κέξνπο ηνπο, παξά αλαδήηεζε θαηνρχξσζεο ζην αιβαληθφ
αλαγλσζηηθφ θνηλφ.
Γεχηεξν. Οη παξαπάλσ ιφγνη πξνζαλαηφιηζαλ ηε γεληθφηεξε
ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζηελ Αιβαλία. Καηά
ζπλέπεηα, απφ κηα ζρεδφλ κνλφγισζζε πξαγκαηηθφηεηα, πέξαζαλ
ζηγά-ζηγά ζε έλα δίγισζζν θαζεζηψο κε:
α. γεσπνιηηηθή δηγισζζία, (Οη δχν γιψζζεο, ε ειιεληθή θαη ε
αιβαληθή είλαη ηζφηηκεο, φκσο κε έληνλε ηελ ηάζε αλσηεξφηεηαο απφ
κέξνο ηεο αιβαληθήο. Δπίζεο ε θάζε επηθνηλσλία κε ην θξάηνο
γίλεηαη κέζσ ηεο επίζεκεο γιψζζαο).
β. Οηθνγελεηαθή δηγισζζία, (κηθηνί γάκνη, αιιά θαη ζηηο ακηγψο
ειιεληθέο νηθνγέλεηεο).
γ. Σερληθφ-νηθνλνκηθή δηγισζζία, (νη κνξθέο αλάπηπμεο ζηελ
νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη
ζην ζπκπαγέο θνκκάηη ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, κε κέζν
επηθνηλσλίαο κφλν ηελ επίζεκε αιβαληθή γιψζζα. ηηο επίζεκεο
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κφλν ην ιηγφηεξν ηνπ 30 ηνηο εθαηφ ήηαλ ζηε
κεηξηθή ειιεληθή γιψζζα. Σα καζήκαηα ζηε κέζε εθπαίδεπζε
(ιχθεην) δηεμάγνληαλ εμνινθιήξνπ ζηελ επίζεκε αιβαληθή γιψζζα.
ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νθηαηάμηαο ππνρξεσηηθήο παηδείαο
φια ηα καζήκαηα, εθηφο απφ ην κάζεκα ειιεληθήο γιψζζαο,
δηδάζθνληαλ ζηελ αιβαληθή).1
Σξίην. Μηα άιιε αηηία γηα ηε ζπγγξαθή θαη αιβαληθήο
ινγνηερλίαο απνηεινχζε ε αλάγθε γηα φζν πεξηζζφηεξνπο
αλαγλψζηεο, γηα αλαγλψξηζε θαη θαηαμίσζε, πξάγκαηα ηφζν
απαξαίηεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ. ηελ απνκνλσκέλε
απφ ηνλ θφζκν Αιβαλία, ην κφλν επξχ θνηλφ ήηαλ ν αιβαλφο
αλαγλψζηεο. Δπίζεο, ε ινγνηερληθή δσή, κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο
δηαθξίζεηο θαη παξαζεκνθνξήζεηο, δηεμάγνληαλ ζην πιαίζην ηεο
αιβαληθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα. «Ζ ινγνηερλία θαη
νη ηέρλεο,- αλαθέξεη ν πνηεηήο Νίθνο Καηζαιίδαο,- δελ γλσξίδνπλ
θξαηηθά ζχλνξα θαη γισζζηθνχο πεξηνξηζκνχο Απηφ απνξξέεη απφ ην
γεγνλφο φηη γηα έλα ζπγγξαθέα είλαη εζσηεξηθή αλάγθε ε επηθνηλσλία
1
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κε φζν πεξηζζφηεξνπο αλαγλψζηεο. Γηα κάο έλα ηέηνην πιαηχ θνηλφ
ήηαλ ν Αιβαλφο αλαγλψζηεο».1
Γηα ην αιεζέο ηνπ ιφγνπ, ε «εζσηεξηθή» απηή αλάγθε κεγάισλε
πεξηζζφηεξν θαη ιφγσ ηνπ φηη ζεκεηψλνληαλ ζρεηηθή κείσζε ησλ
Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ αλαγλσζηψλ. Σα αίηηα ηεο κείσζεο νθείινληαη
εμνινθιήξνπ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δερφηαλ θαζεκεξηλά ε ρξήζε
ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ζην φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο πνπ
απνρηνχζε ε αιβαληθή ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο ησλ
κειψλ ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο.
Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη, ζηελ
απφιπηε πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ απφθνηηνη αιβαληθψλ ζρνιείσλ.
Σαπηφρξνλα ν Έιιελαο κεηνλνηηθφο αλαγλψζηεο, πξαρηηθά
αδπλαηνχζε λα δηάβαδε ζηε κεηξηθή γιψζζα ηα έξγα ηεο παγθφζκηαο
ινγνηερλίαο. Καλείο απφ ηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο κεηαθξαζηέο δελ
αλέιαβε λα κεηαθξάζεη ζηελ ειιεληθή έζησ θαη έλα έξγν απφ ηελ
παγθφζκηα ινγνηερλία. Οχηε επηηξάπεθε απφ ην θαζεζηψο λα
δηαβάδεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα παγθφζκηα ινγνηερλία
κεηαθξαζκέλε ζηελ Διιάδα. Απηφ δηφηη θαη νη κεηαθξάζεηο δερφηαλ
ινγνθξηζία. Δμάιινπ, απηφ νχηε κπνξνχζε λα δηαλνεζεί, εθφζνλ θαη
ηελ ειάρηζηε εθείλε ειιεληθή ινγνηερλία κπνξνχζε λα ηε δηαβάζεη
ζηα ειιεληθά κεηαθξαζκέλε απφ ηα αιβαληθά, φηαλ ε ίδηα ε αιβαληθή
κεηάθξαζε γηλφηαλ απφ κηα ηξίηε γιψζζα .
Δλδεηθηηθφ ηνπ θιίκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ‟80 ε ινγνηερλία ζηελ
αιβαληθή γιψζζα ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ πιεηνςεθνχζε θαηά
απφιπην ηξφπν εθείλεο ζηε κεηξηθή ειιεληθή γιψζζα.
Γελ κπνξνχκε, επίζεο, λα κε αλαθέξνπκε φηη πνιινί Έιιελεο
κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο δνχζαλ ζε γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ ηελ
πεξηνρή κε ζπκπαγή ειιεληθφ πιεζπζκφ, φπνπ ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο δελ επηηξέπνληαλ νχηε ηνπιάρηζηνλ ηππηθά. Ζ απφζηαζε θαη
ην αιβαληθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη φηη δεκηνπξγνχζαλ θιίκα
ζπγγξαθήο ζηελ αιβαληθή γιψζζα, αιιά θαη ζηελ «απαιιαγή ηνπο»
απφ ηα εηθνλνεθθξαζηηθά κέζα, ην χθνο, ηελ άληιεζε ζεκάησλ απφ
ην ρψξν θαηαγσγήο. Υηππεηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ
πχξνπ Σδηα. πγθξίλνπκε γη΄απηφ δπν έξγα ηνπ. Σε λνπβέια

1
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«Έξσηαο θαη κνπζηθή», δεκνζηεπκέλε ζην πεξηνδηθφ “Nëntori”,
αξ.7,1966 θαη ην κπζηζηφξεκα «Γξνπνιίηηθν ρξνληθφ», 1989.
Σα γεγνλφηα ζηε λνπβέια δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πιαδ ηνπ
Γπξξαρίνπ. Δίλαη αιήζεηα φηη ν ζπγγξαθέαο δνθηκάδεη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ηφηε ινγνηερληθέο πξνθιήζεηο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ
αθνξά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηα πξφζσπα. Ήηαλ ε επνρή φηαλ ν
γλσζηφο Ηζκαήι Καληαξέ είρε αλεβάζεη πνιχ ςειά ηνλ ινγνηερληθφ
πήρε θαη νη άιινη αθνινπζνχζαλ. κσο είλαη ε πξψηε θνξά,
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηφηε, πνπ Έιιελαο κεηνλνηηθφο πεδνγξάθνο δελ
αληιεί ην ζέκα απφ ηε ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ. Ζ λνπβέια δελ έρεη
θακηά ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ν
ζπγγξαθέαο ηεο θαηάγεηαη απ΄εθεί. πλεπψο, απνηειεί απιψο κηα
απζεληηθή ζπκβνιή ζηελ αιβαληθή ινγνηερλία επαλαιακβάλνληαο
αθφκα κηα θνξά ην γλσζηφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν, ζπγγξαθείο κε
δηαθνξεηηθή εζληθή θαηαγσγή γξάθνπλ ινγνηερλία γηα ινγαξηαζκφ
άιιεο εζληθήο ινγνηερλίαο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Γξνπνιίηηθν ρξνληθφ», ηα
γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Γξφπνιε, ηε γελέηεηξα ηνπ
ζπγγξαθέα, ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή ηνπ παξειζφληνο, αιιά
ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ ζχγρξνλή ηνπ θνηλφηεηα ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο. Τπάξρεη σζηφζν κηα απφζηαζε αλάκεζα ζηε
ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο. Σελ απφζηαζε δελ απνθαζίδεη ε αιβαληθή γιψζζα
ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν ην κπζηζηφξεκα. Θα πξέπεη λα ηελ
αλαδεηήζνπκε ζηε θχζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο
ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ δξνπλ ζην
κπζηζηφξεκα θαη αλάκεζα ζηελ αθήγεζε θαη ηνλ αλαγλψζηε, θπξίσο
ηνλ Έιιελα κεηνλνηηθφ αλαγλψζηε. Οη πιαζκαηηθνί ήξσεο θαη
πξφζσπα ηνπ ζπγγξαθέα έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθή θπζηνγλσκία
θαη λννηξνπία, ζθέςε θαη δξάζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πξαγκαηηθνχο
θάηνηθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Γξφπνιεο. Ο ζπγγξαθέαο, ηνπο έρεη
εκθπζήζεη ραξαθηεξηζηηθά απφ ην παξαδνζηαθφ αξρέηππν ζην νπνίν
ζηεξίρηεθε ν ηχπνο ησλ εξψλ ηνπ «λένπ ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ.
Οη ήξσεο απηνί έρνπλ πξψη΄απ΄φια, ηδενινγηθή ζπλείδεζε θαη
παηξησηηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ην θφκκα θαη ηελ ζνζηαιηζηηθή
Αιβαλία.
Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζηελ πνξεία απηή
αιβαλνπνίεζεο θαη ζηε γιψζζα ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα, κπαίλεη θξέλν. Τπάξρεη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
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έλα πνιηηηθφ γεγνλφο. Σελ αλάγθε αλνίγκαηνο ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ
Διιάδα πνπ ζεκαηνδνηεί ε επίζθεςε ηνπ αξρεγνχ ηνπ αιβαληθνχ
ιανχ Δλβέξ Υφηδα ζην Αξγπξφθαζηξν θαη ζηε Γξάςε ηεο Κάησ
Γξφπνιεο, ην Μάξηε ηνπ 1978. Ο Υφηδα, θαηά ηελ επίζθεςε απηή,
ελζαξξχλεη πνιηηηθά ηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο ζπγγξαθείο λα
γξάςνπλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ζ πνιηηηθή ζηηγκή ζπκπίπηεη κε ην γεγνλφο φηη ε λέα γεληά
Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηψλ εθδήισλε ηε
ινγνηερληθή σξηκφηεηά ηεο θαη δηεθδηθνχζε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε
ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Σν αλήζπρν πλεχκα ηνπο δε
αλαδεηνχζε απιψο λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο. Γηεθδηθνχζε
ηαπηφρξνλα ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα ηεο ινγνηερλίαο ηνπο, ηέηνηα πνπ
λα δηαδξακάηηδε ξφιν θαη ζηελ ηφλσζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο
ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο. πλεπψο, ε ειιεληθή
γιψζζα ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηγά-ζηγά
ηζνζηαζκεί θαη ππεξβαίλεη ηεο αιβαληθήο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή απνηειεί ην κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ
ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε θάζε ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ηεο πεξηφδνπ κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν.
Σελ πεξίνδν πνπ ζα αθνινπζήζεη, κεηά ην 1990, παξαηεξείηαη ην
αληίζεην θαηλφκελν. Οη Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο
απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηε ινγνηερλία ζηελ αιβαληθή γιψζζα.
Δλλνείηαη φηη ζηηο ζπλζήθεο γεληθήο παγθνζκηνπνίεζεο ε
θαιιηέξγεηα κηαο δίγισζζεο ινγνηερλίαο απφ κέξνο κηαο κεηνλφηεηαο,
απνηειεί αδηακθηζβήηεηε ινγνηερληθή αμία θαη εκπεηξία. Γπζηπρψο,
ν θαλφλαο απηφο δελ ηζρχεη ζηε πεξίπησζή καο. Σνπο ιφγνπο ζα
πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζηηο επηπηψζεηο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ
δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ εζλνπνιηηηζηηθή αθεξαηφηεηα ηεο
Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο θαη εηδηθά ζηε ινγνηερλία. Δπίζεο,
πεξίπνπ 50 ρξφληα ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα δελ είρε
θακηά επηθνηλσλία κε ηελ παξαδνζηαθή θαη ζχγρξνλε παλειιήληα
ινγνηερλία. πλεπψο, ε παξφξκεζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο πξνο
ηελ Διιάδα κεηά ην 1990, ε νπνία ζπκπεξηέιαβε θαη ηε ινγνηερλία,
εθδειψζεθε ηαπηφρξνλα σο άξλεζε ηεο αιβαληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, εκπφδηζαλ ηε
ινγνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα λα
απνρηνχζε ξφιν κεζνιαβεηή αλάκεζα ζηηο δχν αληίζηνηρεο
ινγνηερλίεο. πλέβαιε αξλεηηθά ζηελ απφρηεζε ελφο ηέηνηνπ
αμηέπαηλνπ ξφινπ θαη ην γεγνλφο φηη κεηά ην 1990 νη Έιιελεο
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κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο γξάθνπλ ινγνηερλία θπξίσο ζηελ ειιεληθή
κεηξηθή γιψζζα. Λίγνη, πνιχ ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ πξνηηκνχλ λα
γξάθνπλ αθφκα ινγνηερλία ζηα αιβαληθά. Έλαο απ΄ απηνχο είλαη ν
Νίθνο Καηζαιίδαο, ν νπνίνο ζπλερίδεη λα γξάθεη κε ηελ ίδηα επηηπρία
πνίεζε ζηηο δχν γιψζζεο. Ο Γηψξγνο Σζάηεο, ελψ εκθαλίδεηαη ζηα
γξάκκαηα ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο κεηά ην 1990, γξάθεη κφλν ζηα
αιβαληθά.

VΗ.8. Λνγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλόηεηα, ίζνλ κόλν
πνίεζε ;!
ηελ αιβαληθή βηβιηνγξαθία ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν είλαη θαηά θφξσλ γλσζηή σο
πνίεζε. Μάιηζηα, κε έληνλν ιανγξαθηθφ ραξαθηήξα. Μπαίλεη ην
εξψηεκα. Πνχ νθείιεηαη απηή ε κνλφπιεπξε αλάπηπμε ηεο
ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα; Δίλαη απνηέιεζκα ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ ή ζα
πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ζθνπηκφηεηεο;
Σνλ Απξίιε ηνπ 1990 ε εθεκεξίδα «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα»,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξνπζίαδε ν πεδφο ιφγνο,
ε αθήγεζε, ζηε κεηνλνηηθή ινγνηερλία, νξγάλσζε κηα ζπδήηεζε κε
ζηφρν, φπσο αλαθέξεη, ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ γηα ηελ
παξακέιεζε ηεο πξφδαο. (Γελ γίλεηαη ιφγνο γηα δξακαηνπξγία.). Ζ
θαζπζηέξεζε ήηαλ ηέηνηα πνπ νη δηνξγαλσηέο ηεο ζπδήηεζεο
δειψλνπλ «ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία» γηα ην κέιινλ ηεο
Αλαδεκνζηεχνπκε κεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο:
πχξνο Σδηαο: « Ζ ινγνηερλία ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζηε ρψξα
καο, κε θακηά κηθξνεμαίξεζε, άξρηζε λα γξάθεηαη κεηά ηελ
απειεπζέξσζε. Έρεη δειαδή λεαξφηαηε ειηθία…Καη φπσο ήηαλ θπζηθφ
θαη επφκελν, ζα‟ ξρηδε κε ηελ πνίεζε.»
Γεθαηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ζην ίδην εξψηεκα, απάληεζε σο
εμήο: «Δίλαη αιεζέο φηη ην θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα έθαλε ηα αδχλαηα
δπλαηά ψζηε ε ινγνηερλία ζηε κεηξηθή γιψζζα λα αλαπηχζζνληαλ κφλν
σο πνίεζε. Δκείο νη πεδνγξάθνη πξνζαλαηνιηζηήθακε λα γξάθνπκε
πεδνγξαθία κφλν ζηελ αιβαληθή γιψζζα.»
Δληζρχεη ηε δεχηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ Σδηα ν Φψηνο Κπξηαδάηεο.
Σελ πεξίνδν 1982-1985 ηξεηο θνξέο δνθίκαζε λα εθδψζεη κηα
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ζπιινγή δηεγεκάησλ θαη ηηο ηξεηο ηε γχξηζαλ πίζσ γηα δήζελ
«ηδενινγηθνχο ιφγνπο».
Ο Αλδξέαο Εαξκπαιάο ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ίδηα ζπδήηεζε
ηεο εθεκεξίδαο «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα», δέρεηαη κφλν φηη δελ
κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα επηηπρίεο ζηνλ πεδφ ιφγν ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Ο ίδηνο, 14 ρξφληα κεηά ζε κηα ζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα δίλεη ηελ
αθφινπζε εμήγεζε:«ηηο ζπλζήθεο ηεο ινγνθξηζίαο ηεο δηθηαηνξίαο, ε
πεδνγξαθία δε ζνπ πξνζθέξεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο, φπσο ε πνίεζε, λα
πεηο εθείλν πνπ ζέιεηο ρσξίο λα θαίλεζαη. Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ
έρνπκε ππφςε φηη αζρνιείηαη κε έλαλ πην πεξίπινθν θαη ζχλζεην
πξνβιεκαηηζκφ. Απαηηεί κειέηε ραξαθηήξσλ, κπζνπιαζία θαηαζηάζεσλ
θιπ Κη απηφ απαηηεί ηθαλέο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο γηα λα αληεπεμέιζεη.
Απηφ ζεκαίλεη φηη, ή ζα έγξαθεο ινγνηερλία πξνζαξκνζκέλε ζηα
θαινχπηα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, ή ζα πήγαηλεο θπιαθή.
Αληηζέησο ε πνίεζε απνηειεί έλα θαηαθχγην ζσηεξίαο. χληνκε,
ζπκππθλσκέλε θαη κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο. Ζ πνίεζε ζε
βγάδεη ζηελ αληίπεξα φρζε φπσο ε παζαξέια πάλσ ζην πνηάκη.
Ο πεδνγξάθνο θαη πνηεηήο Θσκάο ηέξηνο, δηαπηζηψλεη ζηε
ζπδήηεζε ηεο εθεκεξίδαο φηη «ε κεηνλνηηθή πεδνγξαθία είλαη ζρεδφλ
αλχπαξθηε». Δπηθαιείηαη γη΄απηφ «ηελ έιιεηςε παξάδνζεο θαζψο θαη
ηελ αλεπαξθή θαηάξηηζε ησλ δπλάκεσλ απηνχ ηνπ είδνπο δεκηνπξγίαο»
Ο πνηεηήο θαη κειεηεηήο ινγνηερλίαο Φψηνο Μάιιηνο
ζεκεηψλεη: «Οη αδπλακίεο; Μεξηθέο, κέζα θη έμσ απφ ην δηήγεκα. Ζ
ειάρηζηε παξάδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνίεζε»
Δίλαη γεγνλφο, φκσο φηη ε κεηαπνιεκηθή ινγνηερλία ζηε
Μεηνλφηεηα μεθίλεζε παξάιιεια, σο πνίεζε θαη σο αθήγεζε.
Μάιηζηα, ζπγθξηηηθά κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, ζα
παξαηεξήζνπκε φηη, ελψ ζηελ αιβαληθή ν πεδφο ιφγνο θαιιηεξγείηαη
ιηγφηεξν απφ ηελ πνίεζε, ζηε κεηνλνηηθή ινγνηερλία ε πεδνγξαθία αλ
δελ πξνεγείηαη ηεο πνίεζεο, ζπκβαδίδνπλ.
Ζ δηαθνξά πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε αμηφινγεο
ινγνηερληθήο παξάδνζεο, ζε φια ηα γέλε θαη είδε, ζηελ πξνπνιεκηθή
ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, παξάδνζε ε νπνία ζπλέρηζε
λα κεηαιακπαδεχεη ηηο αμίεο ηεο θαη ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα.
Σελ κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία ζηε κεηξηθή γιψζζα εγθαηλίαζε ην
1949 ν πχξνο Σδηαο κε ηε λνπβέια «Σν ηξαγνχδη ηεο εηξήλεο», ε
νπνία θπθινθφξεζε θαη ζε αιβαληθή εθδνρή. Σν 1953 θπθινθφξεζε
σο μερσξηζηφ βηβιίν, ζηηο δχν γιψζζεο, ππφ ηνλ ηίηιν: «Μπξνζηά ζηα
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κάηηα ηεο Μνπξγθάλαο». Έλα ρξφλν κεηά ν ίδηνο ζπγγξαθέαο
θπθινθφξεζε ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ, ζηελ αιβαληθή γιψζζα «Οη
θξνπξνί ηεο Γεκνθξαηίαο».
Ο πχξνο Σδηαο, φρη κφλν εγθαηλίαζε, αιιά ήηαλ ν ζηπινβάηεο
ηνπ ινγνηερληθνχ γέλνπο ηεο αθήγεζεο ζηελ κεηξηθή γιψζζα, γηα
πεξίπνπ δπν δεθαεηίεο.
Σελ ίδηα πεξίνδν απνηειεί έλαλ ππνινγίζηκν εθπξφζσπν ηεο
αιβαληθήο πεδνγξαθίαο. Σν γεγνλφο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ Σδηα λα
κεηαθέξεη ζηα αιβαληθά γξάκκαηα, έζησ θαη απφ ηελ ηδενινγηθή
ζθνπηά, ηνλ θφζκν θαη πξνβιεκαηηζκφ ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο
ηε ζπλέρεηα εθδίδεη, κάιηζηα κε ηελ επηηπρία ηνπ θαηξνχ, κεξηθέο
αθφκα λνπβέιεο: «Σζηγγάληθε αγάπε», «Πέληε γξάκκαηα,- κηα
πξαγκαηηθή ηζηνξία». Γεκνζηεχεη αθφκα θαη κπζηζηφξεκα, φπσο ην
«Παξηηδάληθν λνζνθνκείν» βξαβεπκέλν ην 1966 θαη κεηαθξαζκέλν
ζε κεξηθέο μέλεο γιψζζεο.
ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ „60 θαη εηδηθά κεηά ην 1970, ε
αιβαληθή πεδνγξαθία γλψξηζε έλα πξαγκαηηθφ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ
άικα, ζε φια ηα είδε ηεο.
Σελ ίδηα επνρή ν πεδφο ιφγνο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, φρη
κφλν αληηκεησπίδεη ζηαζηκφηεηα, αιιά «ζπζηέιιεηαη» θαηά πνιχ
κέρξη ζρεδφλ ηελ ηειηθή θαζήισζε. Απελαληίαο, ε πνίεζε ηείλεη λα
θαιχςεη φια ηα θελά.
Σν εκπφδην ζηε αλάπηπμε ηεο πεδνγξαθίαο ζηε ινγνηερλία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο δελ έγθεηηαη, νχηε ζηελ έιιεηςε εκπεηξίαο
θαη νχηε ζηε πνιπζχλζεηε πξνβιεκαηηθφηεηα ηνπ ινγνηερληθνχ
γέλνπο.
Σα πξαγκαηηθά αίηηα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ πνιηηηθή
πνπ αθνινχζεζε ην θαζεζηψο έλαληη ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Ο
πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ελζάξξπλζε ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ κφλν
σο πξνο ηελ πνίεζε, ζρεηίδεηαη κε ην ηδενινγηθφ επηρείξεκα φηη ε
Διιεληθή Μεηνλφηεηα «σο κηθξή αξηζκεηηθά», δελ πξέπεη λα
εθδήισλε ηθαλφηεηεο θαη αμίεο κηαο εζληθήο θνηλφηεηαο κε
κεγαιχηεξεο ινγνηερληθέο θαη άιιεο αμηψζεηο.
Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ πνίεζεο θαη αθήγεζεο αθνξά κφλν ηε
ινγνηερλία ζηε κεηξηθή γιψζζα. Οη Έιιελεο ζπγγξαθείο δελ
ζπλαληνχλ θαλέλα εκπφδην φηαλ γξάθνπλ πνίεζε ή πεδνγξαθία
ζηελ αιβαληθή γιψζζα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σδηα. Δπίζεο, δελ
αθνινπζήζεθε ε ίδηα ηαρηηθή δηαθνξνπνίεζεο ζε άιια είδε ηέρλεο,
φπσο ζηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή θιπ ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ
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απαηηεί δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν θαη εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο. Με έλα ιφγν δελ είλαη καδηθέο. Γεγνλφο είλαη φηη νη
Έιιελεο δσγξάθνη, γιχπηεο, εζνπνηνί θιπ δελ ήηαλ δέθηεο πηέζεσλ
ή πεξηνξηζκψλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλα είδε ζηε δηθή
ηνπο ηέρλε.
Σν πξφβιεκα πξνέθπςε ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο. Καηά ηα κέζα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 κηα νκάδα κνπζηθψλ θαη πνηεηψλ απφ ηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζην Αξγπξφθαζηξν επηδίσμαλ λα ζπλζέζνπλ
έληερλα ηξαγνχδηα κε ζηίρνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Παξελέβεζαλ
ακέζσο νη αξρέο, κε καιαθνχο γηα ηελ αιήζεηα ηξφπνπο. Εεηήζεθε
λα απνηξαπεί ε πξνζπάζεηα ππφ ην πξφζρεκα φηη ε Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο εθθξάδεηαη ζηε κεηξηθή
γιψζζα κφλν κέζσ ηεο Λανγξαθίαο. (Λίγα ρξφληα λσξίηεξα είρε
εκπνδηζηεί κε κεζνδεπκέλνπο ηξφπνπο ε πξνβνιή ζηε ζθελή
δξάκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα γξακκέλν απφ Έιιελα κεηνλνηηθφ.
Σν δξάκα πξνβιήζεθε ζε έλα ρσξηφ ηνπ Πσγσληνχ, ζηνπο
ρσξηάδεο ην 1983 θαη κφλν κηα θνξά)
Χζηφζν, ζα ήηαλ κάηαην λα επαλέιζνπκε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη
γηα ηελ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ε ζηαζεξή θαη δσηηθή ζρέζε
αλάκεζα ζηελ έληερλε ινγνηερλία θαη ηε ιανγξαθία. ηελ
πξνθεηκέλε φκσο πεξίπησζε ε πξνψζεζε ηνπ απμεκέλνπ δήινπ γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο πνίεζεο ζε πιαίζηα ιανγξαθίαο, εκπεξηείρε άιινπο
ζθνπνχο. Γελ είλαη αιήζεηα φηη εμππεξεηνχζε ηελ εκπέδσζε «ιατθνχ
ραξαθηήξα» ζηελ έληερλε πνίεζε ή πεξηζζφηεξσλ αηζζεηηθψλ αμηψλ.
Ζ ιανγξαθηθή πθή ηεο πνίεζεο ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ψζηε νη
πξνζαλαηνιηζκνί πνπ ππαγφξεπε ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ
θαζεζηψηνο λα απνδέρνληαλ σο ιατθφ πξντφλ. Δπίζεο, αμηνπνηνχληαλ
απφ ην θαζεζηψο κε ηα ίδηα ιεηηνπξγήκαηα φπσο ζηε ιανγξαθία, σο
απνδνηηθφ κέζν γηα ηε κπζνπνίεζε ηεο θνκκνπληζηηθήο εγεζίαο.
Σν ιανγξαθηθφ πξνθίι ηεο έληερλεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα θαιιηεξγνχζε ζ΄απηή ηελ ηδέα φηη δηαηεξνχζε
«άξξεθηεο» ηηο ζρέζεηο κε ηελ πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά. αλ
απνηέιεζκα, δεκηνπξγνχζε ηελ εληχπσζε φηη απηφο ήηαλ θαη ν
θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη εθδήισζε ησλ
ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ αηζζεηηθψλ ηεο αμηψλ.
Ζ κνλφπιεπξε εμέιημε ηεο ινγνηερλίαο απνθνξπθψλεηαη θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ „70. Σφηε αθξηβψο, ην θαζεζηψο δηαηπκπάληδε ηελ
εδξαίσζε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
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ζηε ρψξα. ηελ νπζία αξρίδεη ε κάζηηγα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε
ακθηζβήηεζε απφ ηνλ αιβαληθφ ιαφ ηεο επηηπρίαο ηνπ πεηξάκαηνο ηεο
ζνζηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ζηεξηδφκελεο κφλν ζηηο δπλάκεηο ελφο
κηθξνχ ιανχ.
Σελ ηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο επηδίσμε
λα πεηχρεη κέζσ ηεο επηβνιήο ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγηθήο
θπξηαξρίαο θαη ηεο ζπζπείξσζεο ησλ Αιβαλψλ γχξσ απφ απηή ηελ
ηδενινγία. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξφβαιε, σο ππαξμηαθή
αλαγθαηφηεηα, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο ερζξνχο. Σφηε αθξηβψο, ην θαζεζηψο είρε αλάγθε απφ
κηα ιατθίζηηθή ινγνηερλία θαη ηέρλε. Οη ζπγγξαθείο εθιήζεζαλ λα
γξάςνπλ «ιανγξαθία» ε νπνία μεζήθσλε θαιχηεξα ηηο κάδεο ζε
επαλαζηαηηθφ αγψλα θαη εμπκλνχζε απνηειεζκαηηθφηεξα ην
θαζεζηψο. Γηα ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ππήξρε, φπσο πάληα, έλαο
ιφγνο παξαπάλσ. Ζ αλάγθε «λα μεράζεη» ηελ εζληθή ππφζηαζε ζην
βσκφ ησλ ηδενινγηθψλ πηζηεχσ.
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φηαλ δειαδή νη ηδενινγηθνί
πεξηνξηζκνί θαη ε εξκεηηθή απνκφλσζε ηεο ρψξαο άξρηζαλ λα
ραιαξψλνπλ, ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, δίλεη ην
παξφλ εθ΄ λένπ ε πεδνγξαθία, θπξίσο κε ην ζχληνκν δηήγεκα. Δίλαη
κηα πξψηε επηβεβαίσζε φηη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ
ζπγγξαθέσλ ππήξραλ νη ελ΄δπλάκε ηθαλνί λα γξάςνπλ πεδφ ιφγν.
Οη ηθαλφηεηεο απηέο εθδειψζεθαλ ζξηακβεπηηθά κεηά ηελ πηψζε
ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Σα είδε αθήγεζεο θπξηαξρνχλ ζηε
κεηνλνηηθή ινγνηερλία Οη ζπιινγέο δηεγεκάησλ, νη λνπβέιεο θαη ηα
κπζηζηνξήκαηα, ηα απνκλεκνλεχκαηα, νη βηνγξαθίεο θαη νη ηζηνξηθέο
ινγνηερληθέο αλαδξνκέο Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ
αληαγσλίδνληαη κε επηηπρία θαη ζηελ παλειιήληα ινγνηερλία.
Δληνχηνηο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνθηά ζεκαζία ε
δηαπίζησζε ηνπ Α. Εαξκπαιά, φηη ε πνίεζε απνηεινχζε έλα
θαηαθχγην ζσηεξίαο γηα λα εθδειψλεη έλαο πνηεηήο ηηο πξαγκαηηθέο
απφςεηο θαη αηζζήκαηά ηνπ ρσξίο λα ηνπ έκπαηλε αγθάζη ζην πφδη.
Γηα ηνπο ίδηνπο ηδενινγηθνχο ιφγνπο ε θαιιηέξγεηα κνλφπιεπξα
ηεο πνίεζεο απνηεινχζε ηε γεληθή ηάζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ
Αιβαλία. Δπηβεβαηψλνπλ ηε δηαπίζησζε απηή ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.
Σν 40 ηνηο εθαηφ ησλ ινγνηερληθψλ εθδφζεσλ ηελ πεξίνδν 19441990, αθνξνχζαλ ηελ πνίεζε. Γηα ηα δπηηθά δεδνκέλα νη ζπζρεηηζκνί
απηνί ζεσξνχληαη εληειψο αζχιιεπηνη. Τπάξρνπλ φκσο θαη
ρεηξφηεξα. ην Κνζζπθνπέδην ε πνίεζε θάιππηε ην 70 ηνηο εθαηφ ησλ
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ινγνηερληθψλ εθδφζεσλ1. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπζρεηηζκνί ζην
Κνζζπθνπέδην έρνπλ ηελ εμήγεζή ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε
ινγνηερλία εδψ δειψλεη αλνηρηά ηε δέζκεπζή ηεο «γηα ηελ εζληθή
ππφζεζε», ελλνείηαη φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζα αμηνπνηεζεί ε
πνίεζε σο απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν.
ηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο νη επηπηψζεηο είλαη
βαξχηαηεο. Ζ πνίεζε θάιππηε ην 90 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο
κεηαπνιεκηθήο ινγνηερλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα. Γεκηνπξγείηαη έηζη
ε εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή ζηα φξηα ηεο ιανγξαθίαο
κεηνλφηεηα ε νπνία επεπθεκεί θαη ραίξεηαη ην θαζεζηψο.

1

Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, Σίξαλα Πέγηα, 1997, ζει. 417

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΦΑΔΗ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ,
ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ, ΟΗ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ
VIΗ.1. Ζ θαηάηαμε
Γηα ηελ θαηάηαμε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή Διιεληθή
Μεηνλφηεηα θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζα επηθαιεζηνχκε ηε
ζέζε, ηηο ζρέζεηο ηεο θαη ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο, κε ην θνκκνπληζηηθφ
θαζεζηψο. Ξεθηλψληαο απ΄ απηή ηελ αξρή ζα κπνξνχζακε λα ηελ
θαηαηάμνπκε σο εμήο:
«Φπιαθηζκέλε ινγνηερλία» ή απαγνξεπκέλε θαη «ειεχζεξε».
Σε «θπιαθηζκέλε ινγνηερλία» απνηειεί ε ινγνηερλία ησλ Διιήλσλ
ζπγγξαθέσλ, νη νπνίνη, ιφγσ ηεο ελαληίσζεο πνπ έθεξαλ ζην
θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, δηψρηεθαλ, ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά,
θπιαθίζηεθαλ, εμνξίζηεθαλ ή ραξαθηεξίδνληαη κε «θαθή
βηνγξαθία». Με έλα ιφγν δελ έραηξαλ νχηε εθείλεο ηηο ειάρηζηεο
ειεπζεξίεο θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ ην θαζεζηψο επέηξεπε
ζηνπο ππφινηπνπο Αιβαλνχο πνιίηεο. αλ απνηέιεζκα ε ινγνηερλία
ηνπ είδνπο δελ εμππεξέηεζε ην θαζεζηψο. Ήηαλ αληίπαιφο ηνπ,


Καη εκείο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εδψ ηνλ φξν «θπιαθηζκέλε
ινγνηερλία». Ξεθηλνχκε πεξηζζφηεξν απφ ζπγθηλεζηαθνχο ιφγνπο, εθφζνλ
ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δηάθνξνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο ζηε
κεηνλφηεηα γηα λα απνδψζνπλ ή ην ζχλνιν ηεο κεηαπνιεκηθήο ινγνηερλίαο,
ή εθείλε ηε ινγνηερλία ε νπνία κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν αληηηάρηεθε
ζην θαζεζηψο.

Ο φξνο «θαθή βηνγξαθία», «ζηγκέλνο» ή «ζηγκέλνο πνιηηηθά», ζήκαηλε
φηη ην θαζεζηψο είρε ππνδείμεη ζην βηνγξαθηθφ θάπνηνπ αηφκνπ ζηνηρεία
δξάζεο ηα νπνία δελ ζπκβάδηδαλ ζηε θαζεζησηηθή ινγηθή. Σν βηνγξαθηθφ
φκσο δελ ήηαλ εληειψο αηνκηθφ. Σν θάζε άηνκν έθεξε επζχλε θαη πιήξσλε
ζπλέπεηεο αθφκα θαη γηα ηε δξάζε ησλ πξψησλ μαδεξθηψλ ή θαη πην πέξα. Ζ
φιε ε ηζηνξία απνηεινχζε ηε βάζε ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ πνπ άξρηδε έηζη
απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα.
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αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη νη αλαγλψζηεο ηεο ήηαλ ιίγνη.
Σαπηφρξνλα, ε «θπιαθηζκέλε» ινγνηερλία ήηαλ θη απηή πιήξσο
ζηξαηεπκέλε, αιιά ππέξ ηεο πξαγκαηηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ θαη
ηεο ηχρεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη πνιηηηζκνχ ππφ άκεζε απεηιή.
Καιιηεξγείηαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη θπιάζζεηαη αςεθψληαο
πνιιαπινχο θηλδχλνπο. Σεξεί αλνηρηή ηελ επηθνηλσλία κε ηε
ινγνηερλία ηνπ εζληθνχ θνξκνχ, (φζν γλψξηδαλ ή κπνξνχζαλ λα
γλσξίζνπλ νη ζπγγξαθείο ηεο) θαη γξάθεηαη ζηελ κεηξηθή ειιεληθή
γιψζζα. Σα θπξηφηεξα είδε είλαη ε πνίεζε θαη ε αθήγεζε. Σν
δεχηεξν είδνο έρεη ηελ κνξθή ζεκεησκαηάξησλ, απνκλεκνλεπκάησλ,
ή απηνβηνγξαθηψλ. Βαζηθφ ζεκαηνιφγην κέλεη ε ζρέζε ησλ
ζπγγξαθέσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο κε ην θαζεζηψο. Γελ είδε ην
θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο, κέρξη ηελ
πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
Με «ειεχζεξε» ινγνηερλία ελλννχκε ηελ αλαγλσξηζκέλε απφ ην
θαζεζηψο ινγνηερλία. Θα κπνξνχζακε λα ηε ρσξίδακε ζε δπν
νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα ζα θαηαηάμνπκε ηε ινγνηερλία ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απηνινγνθξηζία. Οη απηνινγνθξηλφκελνη
ζπγγξαθείο είλαη πιήξσο ελζπλείδεηνη γηα ην ξφιν ηεο ινγνηερλίαο.
Δλζπλείδεηνη είλαη επίζεο, φηη δελ κπνξνχλ λα αθηεξσζνχλ ζηελ
πξαγκαηηθή ινγνηερλία. Γη΄ απηφ ζηε δεκηνπξγία ηνπο ή
θαηαπηάζηεθαλ απφ κεηαθνξηθν-αιιεγνξηθά ζπζηήκαηα, ή έγξαθαλ
παξάιιεια θαη ινγνηερλία ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη
«απαγνξεπκέλε» ινγνηερλία.
ηελ άιιε νκάδα ζα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ ελζπλείδεηε
ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία ζην άξνηξν ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο.
Γηέπεηαη κε ζπλέπεηα απφ ηηο αξρέο ηεο ινγνηερλίαο ηνπ
ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ ππαγνξεπκέλσλ απφ ην θνκκνπληζηηθφ
θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία.
Άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε απψιεηα θάζε είδνπο
επηθνηλσλίαο κε ηελ ινγνηερλία ηνπ εζληθνχ θνξκνχ, αλεμαξηήησο
απφ ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Σν γεγνλφο δελ νθείιεηαη απιψο
θαη κφλν ζηε ζθνπηκφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο. Οθείιεηαη ζπρλά θαη
ζηελ ίδηα ηε βνχιεζε κεξίδαο Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ λα
απνβάινπλ απφ κέζα ηνπο ηελ Διιάδα γηα λα απνρηήζνπλ ηελ
θαιχηεξε εχλνηα ηνπ θαζεζηψηνο.
Σν θαζεζηψο, σζηφζν, αξλήζεθε ζηε κεηαπνιεκηθή κεηνλνηηθή
ινγνηερλία θάζε είδνπο πξνπνιεκηθήο ινγνηερληθήο παξάδνζεο θαη
θιεξνλνκηάο, αλαγλσξίδνληαο σο αθεηεξία ηεο ηε ινγνηερληθή
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εκπεηξία θαηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. πλεπψο, νη λεψηεξεο γεληέο
ζπγγξαθέσλ πνπ ελειηθηψζεθαλ θαη απφρηεζαλ ζπλείδεζε επί
θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο επηβίσζαλ ηελ απνκφλσζε σο κηα
θπζηνινγηθή θαηάζηαζε.
Έηζη, ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ηφζν ζε φ, ηη
αθνξά ηηο αξρέο θαη ηε κέζνδν δεκηνπξγίαο, φζν θαη ζε φ, ηη αθνξά
ηελ ππφινηπε λνκηκφηεηα αλάπηπμεο, επεξεάζηεθε νιφπιεπξα απφ
ηελ αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απνηειεί κέξνο ηεο αιβαληθήο
ινγνηερλίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα ή θαη ζηελ αιβαληθή.
Αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο αιβαληθήο κεηαπνιεκηθήο
ινγνηερλίαο.
Γηαπηζηψλνληαη δπν θάζεηο. Ζ πξψηε πεγαίλεη κέρξη ηε δεθαεηία
ηνπ „70 θαη ε δεχηεξε κέρξη ην 1990. Βαζηθφ ηεο γλψξηζκα είλαη
θπξίσο ε πνίεζε.
ζνλ αθνξά ηε γιψζζα, παξαηεξείηαη ην πέξαζκα απφ κηα
ινγνηερλία ζηε κεηξηθή γιψζζα ζε κηα δίγισζζε ινγνηερλία.
αλ απνηέιεζκα, ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη
πξνψζεζε ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο πνπ
εθπξνζσπεί θαη γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, εθδειψλεηαη κφλν θαηά
έκκεζν ηξφπν.

VIΗ.2. «Ζ θπιαθηζκέλε» ινγνηερλία
«Ζ θπιαθηζκέλε» ινγνηερλία ρξνληθά εθηείλεηαη ζε φιε ηε
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Γελ απνηειεί ηδηάδνπζα κνξθή ινγνηερλίαο
κφλν γηα ηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, αιιά κηα
παλαιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ζηε ινγνηερλία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ην απνπληθηηθφ
πεξηβάιινλ θαη ε δίσμε ηνπ θαζεζηψηνο θαηά ησλ αλζξψπσλ ησλ
γξακκάησλ ειιεληθήο εζληθφηεηαο, ηαπηίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
«Έιιελα κεηνλνηηθνχ». Ο πφλνο, ε αγαλάθηεζε θαη ε δηακαξηπξία
είλαη θπξίαξρα ζηνηρεία ζηε «θπιαθηζκέλε» ινγνηερλία ησλ Διιήλσλ
ζπγγξαθέσλ θαη είλαη ζπλέπεηα ηεο ζπγθηλεζηαθήο θφξηηζεο θαη ηνπ
αηζζήκαηνο πνπ πξνθαιεί ε βίαηε θαη άδηθε απνθνπή απφ ηνλ εζληθφ
θνξκφ θαζψο θαη ε λνζηαιγία γηα ηε ρακέλε ειεπζεξία. «Ζ
θπιαθηζκέλε» ινγνηερλία επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ πφλν απηφ, ν
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νπνίνο είλαη ηφζν ησλ αλζξψπσλ, φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
πιαηζηψλεη ηνπο ζπγγξαθείο ηεο. Ζ αγαλάρηεζε κνηάδεη κε εθαίζηεην
πνπ δελ μέξεη πψο θαη πνπ λα εθξαγεί.
Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αγαλάθηεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
δελ έρεη νχηε αθεηεξία, νχηε πξννξηζκφ ηνπο απινχο Αιβαλνχο.
Απελαληίαο, ηνπο ζεσξεί νκνηνπαζείο. Γελ πξνζαλαηνιίδεηαη επίζεο,
γεληθψο θαηά ηνπ αιβαληθνχ «πεξηβάιινληνο». Μάιηζηα κεξηθνί απφ
ηνπο ζπγγξαθείο ηεο «θπιαθηζκέλεο» ινγνηερλίαο ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο γξάθνπλ ινγνηερλία ζηελ αιβαληθή γιψζζα.
Ζ αγαλάθηεζε θαη ελαληίσζε ζηξέθεηαη θαηά ηνπ θνηλνχ
πνιηηηθνχ αληηπάινπ, πξντφλ ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο. Σνπο
Έιιελεο θαη Αιβαλνχο ζπγγξαθείο ηεο «θπιαθηζκέλεο» ινγνηερλίαο
ηνπο ρσξίδεη, ρσξίο λα ηνπο θάλεη αληίπαινπο, ην γεγνλφο φηη ε
ειεπζεξία γηα ηνπο Έιιελεο έρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε, ηελ άξλεζε
ηεο εζληθήο θαηαγσγήο θαη ππφζηαζεο.
Γηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο ζπγγξαθέσλ.
α. Ζ πξψηε θαηεγνξία, απνηειείηαη απφ ζπγγξαθείο πνπ
ππέζηεζαλ θπιάθηζε, ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, εμνξίεο, ή
δνθίκαζαλ ηε ζηέξεζε θαη ησλ ζηνηρεησδψλ δηθαησκάησλ θαη
ειεπζεξηψλ. ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε
ηνπο Νίθν Φίιηππα Εάρν, Φψην Κπξηαδάηε θαη άιινπο.
Ο Νίθνο Φίιηππα Εάρνο. Γελλήζεθε ην 1929, ζην ρσξηφ
Ληνχγθαξε λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Με ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ
θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ε νηθνγέλεηά ηνπ θεξχρηεθε «θνπιάθνο».
Ο κεγαιχηεξνο αδεξθφο ηνπ πέζαλε ζηε θπιαθή ηνπ πάηο Έλαο
αθφκα αδεξθφο ηνπ πέζαλε ζηελ εμνξία. Σν 1948 επηδίσμε λα
δξαπεηεχζεη κε θνιπκπψληαο απφ ηνπο Αγίνπο αξάληα ζηελ Κέξθπξα.
πλειήθζεθε θαη ηηκσξήζεθε κε 18 ρξφληα θπιάθηζε. ηε θπιαθή
έκαζε δπν μέλεο γιψζζεο. Δθηφο ησλ πνηεκάησλ έγξαςε θαη έλα
ζεκεησκαηάξην, ην νπνίν γηα λα ζσζεί ην είρε θαηαρψζεη ζηε γε καδί
κε κεξηθά πνηήκαηα. Γελ κπφξεζε φκσο λα ηα βξεη δηφηη ην κέξνο πνπ
ην είρε θξχςεη είρε δηακνξθσζεί δηαθνξεηηθά. Σν 1966, φηαλ
απνθπιαθίζηεθε γηα πξψηε θνξά, καζεχηεθε φηη έγξαθε ινγνηερλία θαη



Ζ θπιαθή ηνπ πάηο , ζην βνξά ηεο Αιβαλίαο, θνληά ζην Μπνπξέιη, ζεσξείηαη
απφ ηηο πην θξηθηέο θπιαθέο ζηελ Αιβαλία. ‟ απηέο ηηο θπιαθέο άθεζαλ ηα θφθαιά
ηνπο δεθάδεο Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο.
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ην θαζεζηψο ηνλ μαλάθιεηζε ζηε θπιαθή γηα λα απνρηήζεη ηειηθά ηελ
ειεπζεξία ην 1990.
Σα πνηήκαηά ηνπ ηα ζπγθέληξσζε ζε κηα πνηεηηθή ζπιινγή ηελ
νπνία έθδσζε ζηελ Κέξθπξα ην 1992. Σν πξψην πνίεκα θέξεη
εκεξνκελία ην 1957 θαη ην ηειεπηαίν ην 1990. Γξάθηεθαλ ζηε
γεσγξαθηθή επέθηαζε ησλ θπιαθψλ, ζηξαηνπέδσλ εξγαζίαο θαη
εμνξηψλ ηεο Αιβαλίαο. Αξρίδνπλ κε ηε θπιαθή ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη
ησλ Σηξάλσλ θαη ηειεηψλνπλ κε ηα ζηξαηφπεδα ζην Λάηζη θαη ην
Μακνχξαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνηεκάησλ ηνπ γξάθηεθαλ ζην
Λαθαηνχληη ηεο Ληνχζληαο. Μφλνλ έλα πνίεκα γξάθηεθε ζε ειεπζεξία,
ην 1957. Πέζαλε, ην 2003, θησρφο, ρσξίο νηθνγέλεηα, αιιά ηηκεκέλνο.
Πέζαλε ζηελ Κέξθπξα πνπ ηφζν είρε νλεηξεπηεί θαη ηφζα πιήξσζε γηα
ηα φλεηξά ηνπ.
ηνλ πξφινγν ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζπιινγήο, κεηαμχ ησλ άιισλ
αλαθέξνληαη: «Ο Εάρνο έρεη γηα καο ηε θιφγα πνπ δελ ζβήλεη πνηέ,
είλαη ν πλεπκαηηθφο άλζξσπνο πνπ έρεη φξακα, είλαη ν ηαπεηλφο πνπ
αλεβαίλεη ζηε δηθή καο ζπλείδεζε. Δίλαη ν πξαγκαηηθφο ινγνηέρλεο
αθνχ δελ ππεξεηεί θαζεζηψηα, αιιά ζπζηάδεη ηε Μνχζα θαη ππεξεηεί ην
πλεχκα.»1
Αρ! Ήζεια κε ηξαγνχδηα
λα ηξαγνπδήζσ ηελ απγή
ηελ Άλνημε κε ηα ινπινχδηα
πνπ νκνξθαίλνπλε ηε γε
Μα δελ κπνξψ λα ηξαγνπδήζσ
κε πνιπβφεηε θσλή
άζε, θαξδηά κνπ, λα δαθξχζσ
θάηη κε ζθάδεη κε πνλεί…..
Απηά γξάθεη ν πνηεηήο ζε έλα απφ ηα πνηήκαηά ηνπ ζηε θπιαθή
Αξγπξνθάζηξνπ ην 1958. Ο ζηίρνο ηνπ είλαη απιφο. Υξεζηκνπνηεί ηε
ζηξνθή κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζηίρσλ, κε θαη ρσξίο νκνηνθαηαιεμία.
Ζ γιψζζα είλαη απιή, ιατθή. Γε θξνληίδεη ηδηαίηεξα γηα επίιεθηα θαη
πεξίπινθα εηθνλνεθθξαζηηθά κέζα. Πεξηζζφηεξν ηνλ ελδηαθέξεη ε
άκεζε εθδήισζε ησλ αηζζεκάησλ ηνπ. ηα πνηήκαηά ηνπ δελ έρνκε κηα
αθαηάπαπηε κνλνκαρία ηνπ πνηεηή κε ην θαζεζηψο εμ΄ νλφκαηνο ηεο
1

Νίθνπ Φίιηππα Εάρνπ, Πνηήκαηα, Κέξθπξα, 1992, ζει. 9
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ειεπζεξίαο, φπσο ζα ήηαλ ινγηθφ. πλαληνχκε ηαπηφρξνλα, ηνλ
άλζξσπν πιεκκπξηζκέλν απφ ηνλ πφλν γηα ηνλ έξσηα, ηνλ θαζαξφ
αέξα, γηα ην καληίιη θαη ην φλνκα ελφο θνξηηζηνχ, γηα ηνπο ζπγγελείο θαη
θίινπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη απνηειεί
ην δηθφ ηνπ θφζκν πνπ δελ κπνξεί λα έρεη, δελ είλαη απαηζηφδνμνο.
Παξαθνινπζεί, εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ δπλαηνηήησλ, ηηο πνιηηηθέο
εμειίμεηο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θαη ην αηζζεηήξηφ ηνπ θαίλεηαη φηη
δελ ηνλ εμαπαηάεη.
Φώηνο Κπξηαδάηεο. Γελλήζεθε ην 1942 ζην ρσξηφ Λαδάηη ησλ
Αγίσλ αξάληα. Σν 1968 είλαη απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ
ζηνλ θιάδν ηεο θηινινγίαο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα ηηκσξήζεθε κε έλα
ρξφλν εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ην 1987 κε 15 ρξφληα θπιάθηζε σο
δηνξγαλσηήο «αληηθαζεζησηηθήο ειιεληθήο εζληθηζηηθήο» νκάδαο.
Σν 1964 δεκνζίεπζε ηε πξψηε πνηεηηθή ζπιινγή, «Σα πξψηα
θηεξνπγίζκαηα» (Fluturimet e para). Λίγν κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο
κε εμαλαγθαζηηθή εξγαζία έδσζε ηε δεχηεξε πνηεηηθή ζπιινγή «Σα
βήκαηα» (Hapat), θαη ην 1979 ηελ πνηεηηθή ζπιινγή «Ο δξφκνο πξνο
ηηο πεγέο»,(Rruga drejt burimeve).Καη νη ηξεηο είλαη γξακκέλεο ζηελ
επίζεκε αιβαληθή γιψζζα.
Πξηλ απφ ηε θπιάθηζε, δνθίκαζε ηξεηο θνξέο λα εθδψζεη κηα
ζπιινγή δηεγεκάησλ. Γελ κπφξεζε δηφηη νη θξηηέο ηνπ έβξηζθαλ
«ηδενινγηθά ιάζε». «Σα δηεγήκαηα, ιέεη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ
ζεκεηψζεηο ν Κπξηαδάηεο, απνηεινχλ ην δέθαην κέξνο ηνπ έξγνπ κνπ
κε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Κξαπγή ζηε Νχρηα», ζακκέλν γηα πξψηε θνξά ην
1970- κε ηελ αθηέξσζε: « Αγαπεηέ κνπ θίιε, φπνηνο θαη λα „ζαη, θάλε
ιίγε ππνκνλή λα δηαβάζεηο απηέο ηηο γξακκέο. Δδψ ζα βξεηο ηα
θνπξέιηα κηα δσήο λα ζηάδνπλ αίκα».
Σελ ζπιινγή ηελ επεμεξγάζηεθε θαη ηελ έθδσζε, ην 1992, κεηά ηε
κεηαπνιίηεπζε ππφ ηνλ ηίηιν «Κξαπγή ζηε λχρηα».Πεξηέρεη δέθα
δηεγήκαηα θαη δεθαπέληε πνηήκαηα.
Οη εθηηκήζεηο ζηελ Διιάδα γηα ηε ινγνηερλία ηνπ Κπξηαδάηε είλαη
απφ ηηο πην ζεηηθέο. Υαξαθηεξίδεηαη σο ινγνηέρλεο πνπ .. «δηεθδηθεί
δπλακηθά κηα ζέζε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ινγνηερλία»1
Σν Φψην Κπξηαδάηε κπνξνχκε θάιιηζηα λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε
«ζαλ πξαγκαηηθφ ηερλίηε ηνπ Λφγνπ πνπ έρεη γξάςεη κεξηθέο απφ ηηο
θαιχηεξεο ζειίδεο ηεο λέαο ειιεληθήο δηεγεκαηνγξαθίαο»1
1

Δθδνηηθφο νίθνο «Αθξίηαο», Αζήλα, 1992.
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ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο αλήθεη ε πνηεηηθή ζπιινγή
«Φσηνινχινπδα». Μάιηζηα, ν ίδηνο καο ιέεη φηη ηα πνηήκαηα ηεο
ζπιινγήο είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Υεηκψλα ηνπ 1987 κέρξη ηνλ Ηνχιην
ηεο ίδηαο ρξνληάο, ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηηο αηέιεησηεο
ζπλεδξηάζεηο αλάθξηζεο θαη βαζαληζηεξίσλ, ζηα θξαηεηήξηα ησλ
Σηξάλσλ ζηα Σίξαλα. «Φπζηθά δελ ππήξρε κειάλε θαη ραξηί.
Υξεηάζηεθαλ θαζεκεξηλή επαλάιεςε γηα λα ζπγθξαηεζνχλ ζηε
κλήκε»,- ζπκάηαη ν Κπξηαδάηεο. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1989, έβαιε
ηα πνηήκαηα ζηα άδεηα ζσιελάξηα ηεο νδνληφθξεκαο θαη κε ηε βνήζεηα
ηεο ζπδχγνπ κπφξεζε λα ηα βγάιεη έμσ απφ ηνπο ηνίρνπο ηεο θπιαθήο.
Μεηά ην 1990, ν Φψηνο Κπξηαδάηεο δεκνζίεπζε θαη κεξηθά άιια
βηβιία πνπ αζθαιψο ηνλ θαηαηάζζνπλ θαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία
ζπγγξαθέσλ ηεο «θπιαθηζκέλεο» ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα. Αλαθέξνπκε «Άθνπ ηη ζνπ ζθπξίδεη ν άλεκνο», 1999, ην
κπζηζηφξεκα ζε δχν ηφκνπο «Κπλεγψληαο ηελ νκνξθηά» θαη ε «Ζ
θφξε ηνπ πνηεηή».
„πσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, ν Φψηνο Κπξηαδάηεο είλαη
γλσζηφο σο αηίζαζνο πνηεηήο, ν νπνίνο, δηαθαίγεηαη απφ ηελ άζβεζηε
θιφγα ηεο ειεπζεξίαο, ηελ απέξαληε αγάπε γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηε
γελέηεηξα ηνπ. Γηαθξίλεηαη γηα έλα «χθνο λεπξψδεο θαη αζζκαηηθφ,
πιεζσξηθφ ελίνηε, πνπ μέξεη σζηφζν λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο
δεπηεξεχνληεο ηφλνπο».2
Οη ήξσέο ηνπ, φζνπο θαη ζπρλά ηνπο δειψλεη σο πξαγκαηηθέο
ηζηνξίεο, θέξνπλ πνιιά ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ ηδηνζπγθξαζίαο.
Μνηάδνπλ ζαλ λα αιιεινζπκπιεξψλνπλ κηα δηθή ηνπ αλεθπιήξσηε
επηζπκία ή θαη ηεο γεληάο ηνπ, πνπ δελ έρεη δηαθνξεηηθή ηχρε θαη
ειπίδα. Γξνπλ κεκνλσκέλνη. Καη φηαλ καο πεξηγξάθνληαη
απνπξνζσπνπνηηεκέλνη, (δέρνληαη, ιρ, φηη ε ηγνπξίκη ήηαλ ζε ζέζε λα
δηαβάζεη θαη ηηο αλείπσηεο ζθέςεηο ηνπο θαη απηνί ην κφλν πνπ
κπνξνχλ λα θάλνπλ είλαη λα απιψλνπλ ηα ρέξηα γηα ηηο ρεηξνπέδεο).
Καη φηαλ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζθιαβηάο. (Σελ
ίδηα ζηηγκή νη άιιν γχξσ ηνπο, ή είλαη παζεηηθνί ππνζηεξηθηέο, ή έρνπλ
ζπκβηβαζηεί κνηξνιαηξηθά κε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα).

1

Μαξγ. Φξνληκηάδε Μαηάηζε, εθεκ. Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 31.01.1993.
Υξηζηφθνξνο Μηιηψλεο, εθεκ. Καζεκεξηλή, 06.03.1994, ζει.31.

Μπζηηθέο ππεξεζίεο επί θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
2
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ιε ε θηινζνθία ηνπ ζπγγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ
νπζία ηεο ίδηαο ηεο ζπλείδεζήο ηνπ, εθδειψλεηαη ζηνπο ηέζζεξηο
πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο «Δπηκέλακε», 1980.
Δπηκέλακε λα ιέκε ην «Ναη»
φηαλ φια καο θξάδαλε «ρη»
Μαο πέξαζαλ ηα ρξφληα αδεξθέ,
ζαλ απάλσ ζε δίθνπε θφγρε.
Σνλ Κπξηαδάηε, θαη κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, θαη ηψξα πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ηνλ θπξηεχεη ε ηδέα ηνπ απνκνλσκέλνπ
αγσληζηή κε κφλν φπιν ηελ πέλα ηνπ. Θεσξεί ειεεκνζχλε θάζε
θξνληίδα γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ παζήκαηα φηαλ βιέπεη ηελ ηδηαίηεξή
ηνπ παηξίδα λα βηψλεη σο απνγνήηεπζε ηελ ειπίδα πνπ ηφζα ρξφληα
αλέζξεθε ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπο.
β. Σε δεχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ Έιιελεο κεηνλνηηθνί
ζπγγξαθείο, νη νπνίνη, ή δελ κπνξνχζαλ λα δεκνζίεπαλ ινγνηερλία
ιφγσ «ηεο ραιαζκέλεο βηνγξαθίαο», ή ην πεξηερφκελν ηεο
ινγνηερλίαο ηνπο ήηαλ «αληηζπληαγκαηηθφ». πλεπψο, δελ κπνξνχζε
λα δεκνζηεπηεί.
Γηαθξίλνπκε δπν νκάδεο
ηελ πξψηε θαηαηάζζνληαη νη ζπγγξαθείο πνπ έγξαθαλ
ινγνηερλία, αιιά ηελ έθξπβαλ «ζην ρψκα», πεξηκέλνληαο κηα
θαιχηεξε εκέξα γηα ηελ έθδνζή ηεο. Αλαθέξνπκε ιφγνπ ράξε, ηνλ
Αλδξέα Εαξκπαιά, ηνλ Βαγγέιε Βαζηιείνπ, ηνλ Φψην Κπξηαδάηε,
ηνλ Αξηζηείδε Κπξνχζε, ηνλ Νίθν Λχηε, ηνλ Μελά Λέθα θιπ.
Τπήξραλ απ΄ απηνχο, πνπ ηαπηφρξνλα, κπνξεί λα έγξαθαλ
ινγνηερλία θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ.
Έβαδαλ ινηπφλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ κεραληζκφ ηεο απηνινγνθξηζίαο.
πλέβαηλε, εληνχηνηο θαη ην άιιν. ληαο ν ζπγγξαθέαο αλάκεζα
ζηελ αλάγθε λα απηνινγνθξηζεί θαη ηε ζπλείδεζε γηα ηελ πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο, αλαγθάδνληαλ λα βξεη εηθνλνεθθξαζηηθά
κέζα θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο αλαγλψζηεο, πνπ εμαζθάιηδαλ
ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθέο αμίεο. Πεγή ηέηνησλ
εθθξαζηηθψλ κέζσλ απνηεινχζε ε ιατθή δεκηνπξγία, ε νπνία
απνρηνχζε απηνκάησο κεξηθέο ιεηηνπξγίεο. Απφ ηελ κία, φπσο
αλαθέξακε, ηξνθνδνηνχζε κε ζέκαηα θαη εθθξαζηηθά κέζα ηε
ινγνηερλία. Σαπηφρξνλα απνηεινχζε ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κε ηελ
παξάδνζε, ηελ νπνία γεληθψο ν θάζε Έιιελαο ζηελ Αιβαλία, έπξεπε
λα
«ιεζκνλήζεη»
ελ΄νλφκαηη
ηεο
«λέαο
ζνζηαιηζηηθήο
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πξαγκαηηθφηεηαο». Ήηαλ αθφκα έλαο ηξφπνο λα ηεξεζεί δσληαλή θαη
ελ΄δξάζε ε ιατθή παξάδνζε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ν
Αλδξέαο Εαξκπαιάο.
Αλδξέαο Εαξκπαιάο. ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ γηα ηελ ηξίηε πνηεηηθή
ηνπ ζπιινγή“101 πνηήκαηα γηα κηα ρνχθηα ρψκα”, 1992, αλαθέξεη φηη
ηα 101 πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο, γξάθηεθαλ ηελ πεξίνδν 1970 κέρξη ην
1990. Ο κφλνο αλαγλψζηεο ήηαλ ε γπλαίθα ηνπ, ε νπνία γλψξηδε θαη ην
κέξνο φπνπ ήηαλ ζακκέλα ηα πνηήκαηα. Γελ έδεζε φκσο λα ηα δεη
δεκνζηεπκέλα θαη ν Εαξκπαιάο ηεο αθηέξσζε ην βηβιίν: «ηελ
αγαπεκέλε Μαίξε! ηαλ απηά ήηαλ θάησ απφ ηε γεο απηή ήηαλ
αλάκεζά καο. Σψξα πνπ ηα πνηήκαηα είδαλ ην θσο ηνπ Ήιηνπ, απηή δε
δεη πηα!»
Ο αξηζκφο «101», ζηνλ ηίηιν ζρεηίδεηαη κε έλα ηακπνχ, φρη ηεξφ,
πξντφλ κηαο ζιηβεξήο επαλαιακβαλφκελεο ηζηνξίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηηο βαξηέο πνηλέο θπιάθηζεο, ηηο νπνίεο
έδηλαλ ηα θνκκνπληζηηθά δηθαζηήξηα ζηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο, κφλν
θαη κφλν επεηδή ήηαλ Έιιελεο. Υξεηάδνληαλ έλα ηακπνχ φπσο γηα ην
ζάλαην. Βξέζεθε ην «Γηθάζηεθε κε 101», πνπ ηζνδπλακεί κε ην
θαηαδηθάζηεθε ηζφβηα, φηη δελ πξφθεηηαη λα δεη ην θσο ηνπ ήιηνπ, απηφο
θαη νη ζπγγελείο ηνπ.
Ζ ζθελή απηή δσγξαθίδεηαη κε ιαρηάξα ζηνπο ζηίρνπο ηνπ
πνηήκαηνο, «Σν απηνθίλεην Αξηζ. 11». Πξφθεηηαη γηα ηνλ αξηζκφ
θπθινθνξίαο ηνπ πεξίθεκνπ απηνθηλήηνπ ηεο ηγνπξίκη ζην λνκφ Αγίσλ
αξάληα. Σελ επνρή εθείλνη φινη γλψξηδαλ φηη παληνχ φπνπ
εκθαλίδνληαλ ην απηνθίλεην απηφ ζα ζπιιακβάλνληαο ν επφκελνο
Έιιελαο. Ο πνηεηήο γηα λα δψζεη αθξηβψο απηή ηελ εηθφλα ηξφκνπ ηελ
απνηππψλεη απφ ηε ζθνπηά ησλ παηδηψλ, ηα νπνία αληί λα ραίξνληαλ
επεηδή έβιεπαλ έλα απηνθίλεην, φπσο ζα ήηαλ θπζηνινγηθφ γηα ηελ
επνρή, εθθξάδνληαη καδί κε ηνλ πνηεηή:
Σν απηνθίλεην Αξηζ.11 αισλίδεη ηα ρσξηά καο
Πίζσ ηνπ
αθήλεη δχν παξάιιειεο γξακκέο
γεκάηεο ηεξνγιπθηθά.
Απηή ηε γξαθή ηε γλσξίδνπκε
Δίλαη ηνπ ζαλάηνπ
Σα πνηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο απνηεινχλ κηα εμεγεξκέλε
άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία δεη ν πνηεηήο. Σα βάδεη κε
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ηνπο πάληεο, κε ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία, ηνπο «κεγάινπο», αιιά θαη ηελ
ίδηα ηελ Διιάδα. Πξνζηαηεχεη φκσο ηνλ απιφ Έιιελα ζπληνπίηε ηνπ, ν
νπνίνο θαξηεξηθά αληηζηέθεηαη θαη ειπίδεη. Οη ζηίρνη ηνπ Εαξκπαιά
δειψλνπλ εδψ φιε ηε ζπλείδεζή ηνπ, αλζξψπηλε θαη πνηεηηθή. Σν θάλεη
απηφ ελψ γλψξηδε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθαιχπηνληαλ ε εθξεθηηθή
δχλακε ησλ ζηίρσλ ηνπ, ζα πξνθαινχζαλ ηελ ακείιηθηε νξγή ηνπ
«Θενχ Σξφκνπ» ελαληίνλ ηνπ. Γη΄απηφ θαη απηφο, φπσο ν ζπγρσξηαλφο
ηνπ ν Κπξηαδάηεο, εκπηζηεχηεθε ηα πνηήκαηά ηνπ ζην ρψκα ηεο
γελέηεηξαο θαη ζηε Μαίξε. ηελ νπζία απνηεινχλ δπν ζηνηρεία, (ην
ρψκα ηεο γελέηεηξαο, - νη ξίδεο ηεο παξάδνζεο θαη ε δηθή ηνπ γεληά),
πνπ ζεκαδεχνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ ηνπ πνηεηή.
Ο Αλδξέαο Εαξκπαιάο δελ έξρεηαη ζηελ πνίεζή ηνπ, νχηε σο
ήξσαο, νχηε σο ην αληίζεηφ ηνπ. Δίλαη απιψο ν πνηεηήο θαη ν
άλζξσπνο ζε κηα δπαδηθή ζέζε, πνπ πξνηηκά λα δήζεη ζε εθείλε ηελ
θφιαζε κε ζθνπφ λα αλάςεη έζησ θαη έλα θεξί, παξά λα δεηήζεη ην
ζάλαην, έζησ θαη σο ήξσαο.
Πξέπεη λα πνχκε, επίζεο, φηη ν Εαξκπαιάο θαη ζηα πνηήκαηα «ηεο
θπιαθηζκέλεο» απηήο ζπιινγήο επηθαιείηαη ηα δηθά ηνπ γλσζηά
πνηεηηθά κέζα: ην ζχκβνιν, ηελ κεηαθνξά, ηνλ παξαιιειηζκφ, ηελ
αιιεγνξία. Πξνηηκάεη ηνλ ειεχζεξν ζηίρν γηα λα δψζεη πεξηζζφηεξε
δχλακε ζην ειεχζεξν πλεχκα ηνπ. Δπαλαδξαζηεξηνπνηεί κε λέα δχλακε
θαη θηινζνθία ηα κελχκαηα ηεο ιατθήο παξαδνζηαθήο ινγνηερληθήο
δεκηνπξγίαο, γηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ θφζκν γηα ηελ ηδηαίηεξε
παηξίδα ηνπ, «ηνλ ηφπν ηνπ», ηφζν δηαρξνληθά φζν θαη επίθαηξα. Με
αθεηεξία ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ πεγαίλεη βαζηά ζηελ
θσδηθνπνηεκέλε ζπλείδεζε ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο δνζκέλεο κε
ηνπο γλσζηνχο κχζνπο, ζπκβνιηζκνχο θαη κεηαθνξέο. Απ΄εθεί
επαλέξρεηαη ζηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα πξνζζέηνληαο ζηα αιάλζαζηα
πνηεηηθά κελχκαηα πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ε ζπιινγηθή παξάδνζε, ηα δηθά
ηνπ πνηεηηθά ζηνηρεία. Έηζη ν πνηεηήο ζσξψληαο ην θάηαζπξν ρξψκα
ζηα δξνπνιίηηθα καληίιηα, σο μερσξηζηφ ζηε γπλαηθεία ελδπκαζία φινπ
ηνπ λφηνπ, ηα κεηαηξέπεη ζε έλα ηζρπξφ ζχκβνιν.
Σα δξνπνιίηηθα καληίιηα είλαη άζπξα παληά
Καη ε Γξφπνιε αξκελίδεη Παίξλεη ζβάξα ηελ άγθπξα
ζβάξα ηνπο θάβνπο πνπ ηε δέλνπλ εδψ ζην μέλν ιηκάλη
Γχζθνιν ην ηαμίδη
Σα θχκαηα πνπ ζεθψλεη ν Θεφο Σξφκνο είλαη βνπλά
Κάζε κέξα πέθηνπλ επηβάηεο.
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Μα ηα παληά κέλνπλ άζπξα. Γελ καχξηζαλ
νχηε ζην πέιαγνο ηεο μεληηηάο,
νχηε ζηα ζηελά ηνπ ράξνπ,
νχηε θαηακεζήο ζηε ζάιαζζα ηεο ζθιαβηάο. Καλέλαο
Θεζέαο
δελ ηαμηδεχεη κε ηνχην θαξάβη
Καη ε Γξφπνιε αξκελίδεη
κε φια ηα θάηαζπξα παληά ηεο αλνηρηά ζηνπο αλέκνπο
Πάεη γηα ηελ ΠΑΣΡΗΓΑ
Βαγγέιεο Βαζηιείνπ Γελλήζεθε ζην Καιηζάηη ησλ Αγίσλ
αξάληα, ην 1918. Απφ πνιχ κηθξφο έγξαςε θαη δεκνζίεπζε πνίεζε ζην
ινγνηερληθφ ηχπν ηεο Διιάδαο θαη αμηνινγήζεθε κε πνηεηηθέο αμηψζεηο
γηα ην κέιινλ.
Απνθνίηεζε ην Ηεξνδηδαζθαιείν Βειιάο θαη ππεξέηεζε δάζθαινο
ζε δηάθνξα ρσξηά ηεο πεξηνρήο ηεο Λεηβαδηάο, λνκνχ Αγίσλ αξάληα.
Καηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, φπσο πνιινί άιινη απφ ηελ Δζληθή
Διιεληθή Μεηνλφηεηα, εληάρηεθε ζην αληάξηηθν ηνπ αιβαληθνχ ΔΑΜ.
πλέρηζε λα γξάθεη πνηήκαηα, ηψξα ζηελ ππεξεζία ηνπ Αγψλα. Δίλαη ν
ζπγγξαθέαο ηεο γλσζηήο κπαιάληαο γηα ηνλ Λεπηέξε Σάιιην.
Σν 1946-1949 θπιαθίδεηαη γηα ηα θαζάξηα ηνπ ειιεληθά αηζζήκαηα.
ηελ θαηεγνξία ηνπ εηζαγγειέα φηη είλαη θηιέιιελαο ν Βαζηιείνπ ηνπ
απάληεζε. «Λάζνο θχξηε εηζαγγειέα! Δίκαη Έιιελαο ζσζηφο.
Φηιέιιελαο κπνξεί λα είλαη έλαο Ηηαιφο ή θάπνηνο άιινο».
Μεηά ηε θπιαθή, νη θίινη ηνπ ηνπ δήηεζαλ λα γξάςεη μαλά πνίεζε.
Καη απηφο ηνπο απάληεζε. « Ζ θαξδηά ηνπ πνηεηή δελ είλαη θνπδνχλη λα
ιαιάεη φπνηε ζέιεη ν θαζέλαο».
Πέζαλε ην 1991 αθήλνληαο αξθεηφ αλέθδνην πνηεηηθφ έξγν θαη έλα
πνιπζέιηδν εκεξνιφγην.
ηε δεχηεξε νκάδα θαηαηάζζνκε εθείλνπο ηνπο ζπγγξαθείο ε
πξαγκαηηθή δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ ήξζε κεηά ηελ πηψζε ηνπ
θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Αλαθέξνπκε εδψ ηνλ Βαζίιε Γθηδέιε,
ηνλ Σειέκαρν Κψηζηα, ηνλ Γηψξγν Σζηάηε θιπ
Σν ηδηαίηεξν γη΄ απηνχο είλαη ε πιεζψξα ησλ έξγσλ ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ππέθεξαλ
σο δησθφκελνη απφ ην θαζεζηψο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη
αληινχλ ηα ζέκαηα απφ ηελ θνκκνπληζηηθή πεξίνδν, ηα έξγα ηνπο
είλαη απαιιαγκέλα απφ πξνζσπηθέο πίθξεο θαη κλεζηθαθίεο.
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Δθδειψλνπλ δηάπιαηα ηε θηινζνθία ηεο εηξήλεο θαη ηεο
ζπγρψξεζεο, ππφ ηελ αξρή φηη ηηο ζηεξήζεηο ηνπο δε ρξεηάδεηαη λα ηηο
δνθηκάζνπλ θη άιινη.
Γελ ηα βάδνπλ κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ θαη ην αιβαληθφ πεξηβάιινλ.
Πξνζπαζνχλ λα θξίλνπλ απφ νπδέηεξε ζθνπηά θαη απαιιαγκέλε απφ
έληνλα πάζε, ην δεηλφ θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο.
Παξφια απηά, δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ ζηα έξγα ηνπο ηηο
αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, φζν θαη
«Φξνυδίζηηθν» λα κνηάδεη απηφ.
Βαζίιεο Γθηδέιεο. Γελλήζεθε ην 1938, ζην ρσξηφ Πιάθα ησλ
Αγίσλ αξάληα. Άξρηζε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο γηα Φηινινγία ζην
Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ ην 1959.
κσο δελ απνθνίηεζε. Σν θαζεζηψο ζπλέιαβε ηνλ παηέξα ηνπ κε
ηελ θαηεγνξία ηνπ «ζσβηληζηή». Σν δηθαζηήξην απνθάζηζε ηε ζαλαηηθή
πνηλή. Σν Βαζίιε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ηνλ πεξίκελε ε εμνξία ζην
βνξά ηεο Αιβαλίαο ζηε Μηξληίηα, φπνπ έκεηλε κέρξη ην 1990.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1990 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα. ε κηα
επηαεηή πεξίνδν, απφ ην 1991-1997, δεκνζίεπζε επηά βηβιία ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο ζε πνίεζε: «Γχζθνιε πνξεία» Αζήλα, 1991,
«Διεπζεξηάδα», Αζήλα, 1993, “Puthja Blu” (Μπιε θηιί) Δικπαζάλ,
1993, «Τπάξρσ» Αζήλα, 1994; «Πάςε λα κνπ ην ιεο» Αζήλα, 1994,
«ε καησκέλν θχθιν» Αζήλα, 1997 «Βαιθαληάδα» Αζήλα, 1997.
Πνηήκαηά ηνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Αλζνινγία ηεο Νενειιεληθήο
Πνίεζεο, 1995 θαη ζηελ Αλζνινγία «Πνιπεδξηθή», 1995. Έρεη επίζεο
ηηκεζεί κε κεξηθά βξαβεία.
Δθείλν πνπ επηζχξεη ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζην Γθηδέιε, είλαη
αθξηβψο ην ινγνηερληθφ μέζπαζκα κεηά απφ κεξηθέο δεθαεηίεο
ζηξαγγαιηζκνχ. Έρεη πάξεη καδί ηνπ σο βηψκαηα κηα νιφθιεξε δσή
ζηεξήζεσλ, πεξηθξνλήζεσλ θαη εθθπιηζκνχ, γηα λα ηα ελψζεη κε ηελ
γεληθφηεξε αλεζπρία ηεο γεληάο ηνπ θαη ηεο κειινληηθήο. Φαίλεηαη
πνιιέο θνξέο φηη ηα βάζαλά ηνπ έπεηζαλ πεξηζζφηεξν ηνλ πνηεηή λα
πξνζεισζεί κε αθνζίσζε ζηελ αγάπε, ηελ ειεπζεξία, ηελ ζπκβίσζε,
ηελ εηξήλε. Γελ δηζηάδεη ν Γθηδέιεο λα ηνλίζεη επίζεο, φηη απηά δελ
είλαη εχθνιν λα επηηεπρζνχλ. Σφζν ην πεξηζζφηεξν, πηζηεχεη, φηη κπνξεί
λα εμαξηεζνχλ απφ ηνλ ίδην. Παξαηαχηα, δελ θινλίδεηαη ζ΄απηφλ ε
πεπνίζεζε γηα ην ξφιν ηνπ πνηεηή ζε φθεινο απηψλ ησλ ηδεσδψλ.
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Κη εγψ, ζη‟ αλάγλαληα ηνπ θφζκνπ
καχξνο θαβαιάξεο ρξφληα ζηέθσ,
αλαζθαιεχνληαο ηε κνίξα ησλ «ζεψλ». Λέεη ν
Πνηεηήο.
Γηαθνξεηηθά απφ ηνλ Νίθν Φίιηππνπ Εάρν, ε πνίεζε ηνπ Γθηδέιε
θπξηεχεηαη απφ επέιηθηα εηθνλνπιαζηηθά κέζα. Φαίλεηαη φηη πηζηεχεη
πνιχ ζηε κνξθή γηα λα κεηαθέξεη θαιχηεξα ηα κελχκαηά ηνπ, ηα νπνία
κελχκαηα, φπσο αλαθέξακε έρνπλ κηα μεθάζαξε απνζηνιή. Δίλαη απφ
ηνπο ιίγνπο πνπ ζπλερίδεη λα γξάθεη ινγνηερλία ζηελ αιβαληθή γιψζζα,
παξά ην γεγνλφο φηη δεη ζηελ Διιάδα θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε δσή ηνπ
ζηελ Αιβαλία ήηαλ ζπλψλπκν ηεο εμνξίαο.
Σειέκαρνο Κώηζηαο. Γελλήζεθε ην 1951, ζην ρσξηφ Βξπζζεξά
λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ κηθξφο δνθίκαζε ηη εζηί «θαθή βηνγξαθία»,
φπσο πνιιά άιια Διιελφπνπια, αιιά θαη παηδηά Αιβαλψλ. Δίλαη κφλν
απφθνηηνο ιπθείνπ ζην Αξγπξφθαζηξν, δηφηη ηφζν ηνπ επέηξεπε ε
«ραιαζκέλε βηνγξαθία». Σηο πξψηεο δνθηκέο ζηε ινγνηερλία έθαλε ζηα
πξφζπξα ηεο πηψζεο ηνπ θαζεζηψηνο, κε ηα δεκνζηεπκέλα δηεγήκαηα
ζην «Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα»
Σν 1991 είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ «δξαπεηεχεη» ζηελ Διιάδα
θαη αξρίδεη δνπιεηά ζηηο νηθνδνκέο. Μέζα ηνπ φκσο, βαζίιεπε ε ηθκάδα
ηνπ γελλεκέλνπ αθεγεκαηνγξάθνπ. Θα ηνλ ηξαβήμεη απφ ηα κπεηφ θαη
ηα ηνχβια πξνο ην κεγάιν δξφκν ηεο ινγνηερλίαο. Σελ ίδηα ρξνληά, ην
1991, εθδίδεη ηελ πξψηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «πκβάλ ζηε λχρηα».
Αθνινπζεί ε λνπβέια, «Σν ηειεπηαίν θαλαξίλη», 1995, κεηαθξαζκέλν
θαη ζηα αιβαληθά κε ηνλ ίδην ηίηιν. Σν 1998 θπθινθφξεζε ε ηξίηε
ζπιινγή δηεγεκάησλ, «Σν ηξαγνχδη εθείλεο ηεο λχρηαο» θαη ηελ ίδηα
ρξνληά ηελ λνπβέια «Βξνρή ζην κλήκα».
Μεηά απφ ηε λνπβέια απηή παξνπζηάδεηαη ζην θνηλφ κε ην
κπζηζηφξεκα , «Σα εθηά παξάζπξα», 2003.
Ο Σειέκαρνο Κψηζηαο είλαη απφ ηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο
ζπγγξαθείο, ν νπνίνο, φπσο εθθξάδεηαη ε ειιεληθή θξηηηθή, «άλνημε ν
πξψηνο ηελ θνπξηίλα γηα λα καο δείμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο ιανχ
πνπ δνχζε μεραζκέλνο δίπια καο….»1
Δίλαη αθεγεηήο κε χθνο απιφ θαη ιηηφ. Ο δξφκνο ηεο αθήγεζήο ηνπ
είλαη ζίγνπξνο θαη ρσξίο δηζηαγκνχο. νπ ζπκίδεη έλα ιατθφ αθεγεηή.
Ζ γιψζζα ηνπ, επεμεξγαζκέλε απφ ην αληινχκελν πξνζσπηθφ
1

Δθεκ. «Καζεκεξηλή», εκεξ. 06.03.1994, ζει.31
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πξνθνξηθφ απφζεκα, δελ ηνλ επηηξέπεη λα πέζεη ζε ιατθηζκφ θαη
θνιθινξηζκφ. Απνρηά κηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ αλαγλψζηε.
Αθεγείηαη, κε ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ηνπ ηφπνπ ηνπ, ηφζν γλσζηά
πξάγκαηα απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θαη ηαπηφρξνλα, ηφζν
ζεκαληηθά, ηα νπνία ν απιφο αλαγλψζηεο δελ ηα είρε πξνζέμεη. Οη
πεξηγξαθέο ηνπ είλαη ελαξγείο θαη ν δηάινγνο ρπκψδεο.
Ξεθηλψληαο απφ ηε ζεσξία ηνπ Ακεξηθαλνχ κειεηεηή ηεο
ινγνηερλίαο, Wane C. Booth, νη αθεγεηέο πνπ επηιέγεη γηα ηα
αθεγήκαηά ηνπ ν Κψηζηαο είλαη θαη δξακαηνπνηεκέλνη θαη φρη
(ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ σο πξφζσπα ηεο
ηζηνξίαο θαη δελ κεηέρνπλ, απιψο εκθαλίδνληαη σο απιέο θσλέο). Δίλαη
πιήξσο απηνζπλεηδεηνπνηεκέλνη, (πιήξσο ελζπλείδεηνη γηα ηα φζα
ζπκβαίλνπλ ζην δηήγεκα) θαη πξνλνκηαθνί (έρνπλ βαζηά γλψζε ησλ
πξαγκάησλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ αθήγεζε). πσο, φκσο θαη λα
έρνπλ, είλαη πξντφλ ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο
έδεζε σο ζηεξήζεηο θαη ηψξα ηε κεηαθέξεη ζηνπο αλαγλψζηεο σο ηέρλε.
Σν πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ δξάκα, νη αλεθπιήξσηνη πφζνη, ηα
ζθνησκέλα φλεηξα απφ ην θαζεζηψο, απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην ηεο
αθήγεζεο ηνπ Κψηζηα. Γελ επηδηψθεη λα καο παξνπζηαζηεί σο έλαο
αλχπαξθηνο ήξσαο, αιιά, κηα γεληθφηεξε ζεηηθή αλζξψπηλε αμία πνπ
κελχεη ηε ζπγρψξεζε θαη ηε κεηάλνηα.
Δλδηαθέξνλ απνηειεί ζηελ νκάδα απηή ε πεξίπησζε ηνπ
Αξηζηείδε Φίδε. Γελλήζεθε ζην Αξγπξφθαζηξν ην 1909. Απνθνίηεζε
ηε Ννκηθή ρνιή ζην παλεπηζηήκην ηνπ Μηιάλνπ. Έγξαςε πνίεζε,
δηεγήκαηα, κπζηζηνξήκαηα θαη δξακαηνπξγία. ια ηνπ ηα έξγα έκεηλαλ
αλέθδνηα. Οη ζπνπδέο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ε θπιάθηζε θαη εμνξία γηα 38
ρξφληα ηνπ αδεξθνχ ηνπ, δελ επέηξεςαλ θαλέλα πεξηζψξην έθδνζήο
ηνπο.
Μηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε παξνπζηάδεη επίζεο ν πνηεηήο θαη
αθεγεκαηνγξάθνο
Γηώξγνο Σζηάηεο. Γελλήζεθε ζην Κεζνξάηη ηνπ λνκνχ Αγίσλ
αξάληα ην 1953. Πηζαλφλ, λα κε ήηαλ άκεζα νη πνιηηηθνί ιφγνη πνπ
εκπφδηζαλ ηνλ Σζηάηε λα γξάςεη ινγνηερλία κέρξη ην 1990. κσο είλαη
γεγνλφο φηη ε ειεπζεξία κεηά ην 1990 απνθάιπςε ζην ππνζπλείδεηφ ηνπ
ηε ινγνηερλία. Πξφθεηηαη γηα έλα κεηαβνιηζκφ ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη
σο επηκνλή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ «εγψ» γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο
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χπαξμήο ηνπ σο άηνκν θαη σο ινγνηέρλε. Πξαγκαηνπνηείηαη
απσζψληαο απφ ην «είλαη» ηνπ θάζε ζηνηρείν πνπ απνηειεί ηελ νπζία
ηεο ζπιινγηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ηελ εζληθή θαηαγσγή. Απηφ ηνπ
εμαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα ηελ κνλαμηά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ ηνλ
πεξηηξηγπξίδεη.
«…Πεξίεξγνο πνηεηήο. Έλαο άλζξσπνο εληειψο
ηδηαίηεξνο….. Αλεμήγεηνο ζηα αηηήκαηά ηνπ», - γξάθεη γηα ηνλ Σζηάηε ν
Νίθνο Καηζαιίδαο1 Τπφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζθνπηά, φιν ην ινγνηερληθφ
έξγν ηνπ Σζηάηε είλαη γξακκέλν κφλν ζηελ αιβαληθή. Πεξίεξγν είλαη
επίζεο ην γεγνλφο φηη απ΄ φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ πεξηβάινπλ θαη
καξηπξνχλ ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα απηφο πξνζεγγίδεη κφλν ηε
γεσγξαθία ησλ ηνπσλπκηψλ. Σνλ κπζηθφ θφζκν θαη ηα ππφινηπα
εηθνλνεθθξαζηηθά κέζα, ηα αλαδεηεί ζην αιβαληθφ γίγλεζζαη.
Μεηαμχ ησλ έξγσλ ηνπ Γηψξγνπ Σζηάηε αλαθέξνπκε: “Zëra nga
sketerra”, (Φσλέο απφ ηελ θφιαζε), πνηήκαηα 1995, “Përralla me
mbret”», (Παξακχζηα ηεο Υαιηκάο)1995, “Mes dashurisë e
dhimbjes”(Μεηαμχ αγάπεο θαη νδχλεο) πνίεζε 1996, “Mimozat e
zemrës”(Σα άλζε ηεο θαξδηάο) πνηήκαηα 1997, «Në skaj të ëdrrës pret
një vajzë”(ηε γσλία ηνπ νλείξνπ πεξηκέλεη έλα θνξίηζη) πνίεζε 1998,
“Mbjell mes jush një sekuφ”, (Φπηεχσ αλάκεζά ζαο sekuφ) πνίεζε
1999, “Mërmërimë mes gurgullimash”, (Μνπξκνπξεηά ζηα
θειαξχζκαηα) πνίεζε 2000, “Ëndërrvrasësit”, (νλεηξνζξαχζηεο)
πνίεκα 2000,“Alter ego” κπζηζηφξεκα 2001, “Puhi pas duhisë”,
(Αχξα κεηά ηελ θαηαηγίδα) πνίεζε 2003.
γ. ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ζπκπεξηιακβάλνληαη εθείλνη νη
ζπγγξαθείο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ην ζπγγξαθηθφ έξγν ησλ
νπνίσλ, γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο, αλαπηχρζεθε εθηφο ησλ
αιβαληθψλ ζπλφξσλ, αιιά δελ απνζπάζηεθε πνηέ απφ ηηο αλεζπρίεο
θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Λφγσ
ηεο θαζεζησηηθήο πνιηηηθήο ηα έξγα ηνπο ήηαλ απαγνξεπκέλα γηα
ηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο αλαγλψζηεο (Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
«θπιαθηζκέλε» θαη νχηε θαηεμνρήλ «εμφξηζηε»).
Αλαθέξνπκε εδψ ηελ πην γλσζηή, ηελ Καηίλα Παπά , ηνλ Σάζζν
Βηδνχξε, ηνλ Γηάλλε Λίιε θιπ. ινη ηνπο είραλ απνκαθξπλζεί απφ
ηε γελέηεηξα ηνπο ζηελ Αιβαλία πξηλ απφ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν,
1

Ν. Καηζαιίδαο, απ΄ηνλ πξφινγν ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή « Μνπξκνπξεηά ζηα
θειαξχζκαηα», Άγηνη αξάληα , 2000.

(Γεο ην θεθάιαην, «ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα ηελ πεξίνδν κεηά ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ)
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αιιά, φπσο επηζεκάλακε ην ινγνηερληθφ ηνπο έξγν έκεηλε ζπκθπέο
κε ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο.
ηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξεί λα θαηαηαρηνχλ θαη άιινη Έιιελεο
κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο, νη νπνίνη απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε γελέηεηξά
ηνπο, κφιηο έγηλε εκθαλέο φηη ν θνκκνπληζκφο απνηεινχζε πιένλ έλαλ
νξαηφ θίλδπλν γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο ηχρεο ησλ αλζξψπηλσλ θαη
ζπιινγηθψλ εζληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Έλαο απ΄ απηνχο είλαη ν
Μηράιεο Υξίζηνο Μάλνο (1910-1973). Δίλαη απφ ηε Γεξβηηζηάλε
Αξγπξνθάζηξνπ. Απνκαθξχλζεθε απφ ηε γελέηεηξά ηνπ φηαλ ν Πφιεκνο
ηειείσλε θαη νη αλεξρφκελνη ζηελ εμνπζία θνκκνπληζηέο
απνζηαζηνπνηνχληαλ έθδεια απφ ηηο αξρηθέο ζέζεηο θαη δεζκεχζεηο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο.
Σν 1952 έθδσζε ην πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθή εζηία». Σν 1956
πξνεηνίκαζε θαη έθδσζε ηε ζπιινγή «Ζπεηξσηηθή Αλζνινγία» κε
πνηήκαηα θαη δηεγήκαηα ζπγγξαθέσλ απφ ην ρψξν ηνπ. Σν 1957
έθδσζε ζηηο ΖΠΑ ηη βηβιίν «Ννεξνί πεξίπαηνη ζηελ Διιάδα».

VIΗ. 3. Ζ ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία
Αθξηβψο, ζηελ απέλαληη φρζε απηήο ηεο ινγνηερληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, ζπλαληάηαη ε ζηξαηεπκέλε ή ε θνκκαηηθή
ινγνηερλία. Ζ δηαδηθαζία πνπ δηάλπζε ε αλζξψπηλε ζπλείδεζε ησλ
εθπξνζψπσλ ηεο κέρξη ην ζεκείν ηεο ζηξάηεπζεο, πέξαζε απφ ην
ζηάδην ηνπ θφβνπ ζ΄απηφ ηεο αλάγθεο γηα επηβίσζε. Απφ ην ζηάδην
αλάγθεο γηα επηβίσζε ζηελ πεπνίζεζε θαη απφ ηελ πεπνίζεζε ζηελ
αθνζίσζε. Δίρε πξνεγεζεί ν ελζνπζηαζκφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο πξνζδνθίαο πνπ είρε εκπλεχζεη ε αξρή ηνπ
«Υάξηε ηνπ Αηιαληηθνχ» θαη νη ειπίδεο γηα έλα δίθαην, αλζξψπηλν
θαη ειεχζεξν κέιινλ πνπ εκπλένπλ σο ζεσξία νη θνκκνπληζηηθέο
ηδέεο .
Πεγή έκπλεπζεο γη΄ απηνχο ήηαλ ε κπξσδηά ηνπ κπαξνπηηνχ «σο
έλα κίγκα θφβνπ θαη επαλαζηαηηθνχ πάζνπο» Ζ ινγνηερληθή ζθνπηά
ιεηηνπξγνχζε ππφ θαζεζηψο νκεξίαο ησλ αζπξφκαπξσλ θαηλνκέλσλ.
„Οια ηα ζέκαηα ζπλέθιηλαλ ζε έλα ηξίπηπρν πξνπαγάλδαο: Ζ
απήρεζε ηεο «ειεπζεξίαο» θεξδηζκέλεο κε αίκα θαη ζπζίεο, ν
επαλαζηαηηθφο ελζνπζηαζκφο θαη νξκή γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο
«λέαο ζνζηαιηζηηθήο δσήο» θαη ε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα ελαληίνλ φισλ
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ησλ ερζξψλ πνπ είραλ βιέςεηο ηε κηθξή θαη «ζαπκαηνπξγή» Αιβαλία.
Σν ηξίπηπρν απηφ ζεκάησλ εμαζθάιηδε ζηε ινγνηερλία ην ξφιν πνπ
ηεο «αλέζεηε ην Κφκκα γηα ηε ζνζηαιηζηηθή νηθνδφκεζε ηεο ρψξαο».
Ο γλσζηφο Αιβαλφο θξηηηθφο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, Νηαιηάλ ηάπιν
φξηδε ηελ απνζηνιή ηεο πνίεζεο «κέζν ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ γηα
πλεπκαηηθή αλαηξνθή θαη ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε»1. Πξφθεηηαη θαζαξά
γηα κηα πξαγκαηηθφηεηα απζηεξήο εθαξκνγήο ησλ ινγνηερληθψλ
αξρψλ ηνπ proletkul‟t σο ζεσξία θαη πξάμε ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ζηελ
εμνπζία ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε.
Παξφια απηά δελ κπνξεί λα κε δηαπηζηψζνπκε φηη νη αξρέο ηεο
ινγνηερλίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ ζηε ινγνηερλία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο εθαξκφζηεθαλ σο επηξξνή, κάιηζηα εληειψο
αθχζηθε, απφ ηελ αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δληνχηνηο, ηα
ινγνηερληθά πξφηππα ηεο ξψζηθεο ζρνιήο πξνζαξκφζηεθαλ άθνκςα
θαη θαθφηερλα ζηελ εδψ πξαγκαηηθφηεηα. πλέβαιε αξλεηηθά ε
αλαγθαζηηθή θαη βίαηε απφζπαζε απφ ηε δηθή ηεο ινγνηερληθή
παξάδνζε, απφ ηε ινγνηερλία ηνπ εζληθνχ θνξκνχ θαη γεληθψο ε
απνκφλσζε απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο δπηηθέο ινγνηερληθέο ζρνιέο. Ζ
κφλε ζρέζε κε κηα ινγνηερληθή παξάδνζε ζηε κεηξηθή γιψζζα ήηαλ
ε επηθνηλσλία κε ηε «ινγνθξηλφκελε» εληνχηνηο ιανγξαθία. κσο, ε
ζηήξημε ζηε ιανγξαθηθή εκπεηξία κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ
ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζηφρσλ, κεηέηξεπε ζπρλά ηε ινγνηερλία
ζε ιανγξαθηθή ζρεκαηηθφηεηα..
Οη δησγκνί θαη ε βία ζηηο ηάμεηο ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη
ινηπψλ αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο πξνθάιεζαλ έλα κεγάιν ρέξζν ζην
πνιηηηζηηθφ ηνπίν ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο.
Ζ ινγνηερληθή ελζάξθσζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο
γηλφηαλ κε παλεγπξηθή θαη πξνπαγαλδηζηηθή γιψζζα. Δπηβεβαηψλνπλ
θάιιηζηα ηελ δηαπίζησζε απηή νη ηίηινη θαη ην πεξηερφκελν ησλ
πξψησλ βηβιίσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. «Διεχζεξε δσή» 1953 θαη «
Ζ ηξαθηνξίζηξηα» 1957, είλαη νη ηίηινη ησλ δπν πξψησλ πνηεηηθψλ
ζπιινγψλ ηνπ Πάλνπ Σζνχθα. ηε «Λεπηεξηά θαη ηελ Δηξήλε» είλαη
αθηεξσκέλε ε πξψηε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηάλλε Πάλνπ. Σα ίδηα
ζπλαηζζήκαηα θαη κελχκαηα πεξηείραλ θαη ηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο
«Ζ θινγέξα κνπ» ηνπ Παχινπ ηνχηε .
Ξεθπιιίδνληαο ηα 43 πνηήκαηα ηεο πξψηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο
ηνπ Πάλνπ Σζνχθα γξακκέλα ζε κηα δεθάρξνλε πεξίνδν, φπσο θαη ηα
1

R. Elsie, Histori e Letërsisë Shqiptare, Σίξαλα-Πέγηα, 1997, ζει.417.
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ππφινηπα έξγα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζπλαληνχκε ηίηινπο, φπσο:
«Γφμα ζην Κφκκα», Υηιηφρξνλνο ν Δλβέξεο», «Ζ λέεο βξχζεο ηεο
Γξφπνιεο», «Νέν θσο», «Ζ λενιαία ηνπ κφρζνπ», «Μεγάινη θίινη»
(αθηεξσκέλν ζε επίζθεςε αληηπξνζσπείαο ησλ νβηεηηθψλ
θνιρφδληθσλ ζην γεσξγηθφ ζπλεηαηξηζκφ ηνπ Βξπνληνχ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Βνχξθνπ Αγίσλ αξάληα) θιπ. Ζ θξηηηθή ηεο επνρήο αλέθεξε
ζρεηηθά: «Ζ θνκκαηηθή πλνή είλαη ελεξγφο ζε φια ηα πνηήκαηα, ηφζν ζε
εθείλα κε ζέκα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηε δσή ηεο ρψξαο καο, φζν θαη
ζε εθείλα γηα ην δηεζληζηηθφ πλεχκα κηαο καρφκελεο ινγνηερλίαο, φπσο
ε δηθή καο, ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ»1
«Πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ πνηεηή είλαη νη ειεχζεξνη άλζξσπνη
ρσξίο αθέληεο θαη θπξίνπο. Απηνί ρηίδνπλ κε ηα δηθά ηνπο ρέξηα ηε λέα
δσή, ηε δσή ε νπνία απφ κέξα ζε κέξα γίλεηαη θαιχηεξε….. Σα
πνηήκαηα ηνπ Πάλνπ Σζνχθα δηαπαηδαγσγνχλ ηνλ αλαγλψζηε κε ην λέν
πλεχκα, κε ηελ έκπλεπζε ηνπ θφκκαηνο θαη έρνπλ πιερηεί φκνξθα απφ
θαιιηηερληθήο πιεπξάο ….Γηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πνίεζή
ηνπ είλαη ε εζληθή κνξθή θαη ην ζνζηαιηζηηθφ πεξηερφκελν», - αλαθέξεη
γηα ηελ ίδηα ζπιινγή ζην ζεκαληηθφηεξν θνκκαηηθφ έληππν, ν πχξνο
Κνπθφο.
ην ίδην άξζξν ν πχξνο Κνπθφο, αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο
θαη φρη θξηηηθφο ινγνηερλίαο, δελ κπνξεί λα κε δηαπηζηψζεη ηηο
αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζηίρνη ηνπ Σζνχθα, νη νπνίνη είλαη
ζπρλά πεδνί θαη ζηνκθψδεηο. «Δθηφο απφ ην γεγνλφο βιάπηνπλ ηελ
θαιιηηερληθή νκνξθηά ηνπ πνηήκαηνο, δηαζηξεβιψλνπλ θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηά καο, δηφηη παξνπζηάδνπλ ηελ αλνηθνδφκεζε κηα εχθνιε
ππφζεζε θαη ηελ πνξεία πνπ ζε νδεγεί ζε έλαλ θαζνξηζκέλν ζηφρν σο
δξφκν κε ξνδνπέηαια, ρσξίο εκπφδηα θαη δπζθνιίεο»2 Οη αδπλακίεο
δελ αθνξνχλ, σζηφζν, ηελ αηζζεηηθή πιεπξά ηεο πνίεζεο, αιιά ην
γεγνλφο φηη αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη θαιχηεξα ηελ απνζηνιή ηεο «σο
βνεζφο ηεο θνκκαηηθήο πξνπαγάλδαο».
Ζ πξψηε θηφιαο πνηεηηθή ζπιινγή πιεκκπξίδεη απφ ιέμεηο θαη
θξάζεηο ζηεξεφηππα, φπσο: ιάκςε, θσο, θφιαζε, δφμα, επηπρία,
ζεζαπξφο, εθαίζηεην, ηδξψηαο, αηζάιη, δσή, αίκα θιπ. Ζ ιέμε «αίκα»
επαλαιακβάλεηαη 15 θνξέο ζε δηαθνξεηηθά πνηήκαηα.
Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο είλαη θπξίαξρεο, ηφζν ζηα ινγνηερληθά
έξγα, φζν θαη ζηελ θξηηηθή, ηεο ζηξαηεπκέλεο κεηαπνιεκηθήο
1
2

Spiro Çomora, πεξηνδηθφ “Nëntori”, αξ. 3 , 1954, ζει. 99.
πχξνο Κνπθφο, εθεκ. “Zeri i popullit”, εκεξ. 29.07.1953, ζει..3
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ινγνηερλίαο, θαζ΄ φιε ηελ πξψηε θάζε ε νπνία δηαξθεί κέρξη ηε
δεθαεηία ηνπ ‟70. ηε ρξνληθή απηή δηάξθεηα νη Έιιελεο κεηνλνηηθνί
ζπγγξαθείο, φπσο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο Αιβαλνί, δελ κπφξεζαλ λα
ιχζνπλ ην δίιεκκα αλάκεζα ζηνλ θαηεμνρήλ πνηεηή θαη ζηελ
πξνθαζνξηζκέλε πξνπαγαλδηζηηθή απνζηνιή ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
«ε ππεξρξνληθφηεηα ησλ αηζζεηηθψλ αμηψλ ηεο ινγνηερλίαο» σο
ζπλάξηεζε ηεο δεδνκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο δεκηνπξγίαο ηνπ
ινγνηερληθνχ έξγνπ κε ηηο αλαξίζκεηεο λέεο ζηηγκέο πξφζιεςεο»
1
ζηε ρξνληθή πξνζδνθία ηνπ κέιινληνο , δελ ιεηηνχξγεζε γηα ηελ
ελ΄ιφγσ ινγνηερλία. Απφδεημε απηνχ απνηειεί ε αδπλακία πνιιψλ
ινγνηερληθψλ έξγσλ ηεο πεξηφδνπ λα αληέμνπλ ζην ρξφλν θαη λα
απνηεινχλ αηζζεηηθέο αμίεο θαη κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ
θαζεζηψηνο.
Ζ δηαπίζησζε σζηφζν δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηε. Γελ αθνξά
επίζεο ηζφηηκα ηελ πνίεζε θαη ηελ αθήγεζε. θαη θπξίσο. Καηά ηελ
ίδηα πεξίνδν, ε πνίεζε, δηαθνξεηηθά απφ ηελ αθήγεζε, φζνλ αθνξά
ηε ζρέζε αλάκεζα ζην πνηεηηθφ «εγψ» θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
ζπλερίδεη λα παξακέλεη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή θαη ππνθεηκεληθή.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε πνίεζε δε κπνξεί λα δερηεί ηελ πίεζε ησλ
δεδνκέλσλ ζηελψλ πεξηζσξίσλ. Δπίζεο, φζν ζηξαηεπκέλνο λα είλαη
έλαο πνηεηήο, δελ κπνξεί λα ζπζηάζεη κέρξη ηέινπο φιε ηνπ ηελ
ειεπζεξία εμ‟ νλφκαηνο ηεο πνιηηηθήο αθνζίσζεο. Σν αηζζεηηθφ
γλψξηζκα ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο, ε ζρεηηθή ειεπζεξία έθθξαζεο
ζηελ πνίεζε, ε εληνλφηεξε παξνπζία ηεο θαληαζίαο ζ΄απηή θαη ε
αλάγθε αλεχξεζεο ή δεκηνπξγίαο λέσλ εηθνλνεθθξαζηηθψλ κέζσλ
θαη πνηεηηθψλ ζπκβαηηθνηήησλ, αθφκα θαη γηα ηελ θαιιηηερληθή
δηαηχπσζε πνιηηηθψλ ηδεψλ, απνηεινχλ δπλαηφηεηεο θαη ζηνηρεία
κηαο «ππεξρξνληθήο» ινγνηερλίαο, αλεμαξηήησο πνπ θέξεη ηε
ζθξαγίδα ηεο πνιηηηθήο πεξηφδνπ πνπ ηελ παξήγαγε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη αλεμαξηήησο απφ ηελ ζεκεξηλή αλάγθε πνπ
ληψζνπκε γηα λα απνζηαζηνπνηεζνχκε απφ ηελ θνκκνπληζηηθή
πεξίνδν θαη ηα παξάγσγά ηεο, κηα αληηθεηκεληθή αληηκεηψπηζε ηεο
ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηεο πεξηφδνπ, ζνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα
επηθνηλσλήζεηο κε πξαγκαηηθέο ινγνηερληθέο αμίεο.

1

Γηψξγνο Βεινχδεο, Γξακκαηνινγηα – Θεσξηα ηεο ινγνηερλίαο, Αζήλα, 1994,
ζει.367.
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Σν γεγνλφο φηη αξθεηνί Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο,
αλεμάξηεηα απφ ην θφξην ησλ αληηθνκνπληζηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ,
θαηνξζψλνπλ λα πξνζθέξνπλ ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ινγνηερληθά
έξγα αληάμηα ηεο επηθαηξφηεηαο ρσξίο δηθηαηνξίεο, ινγνθξηζίεο θαη
πεξηνξηζκνχο, απνηειεί επίζεο έλα αλαληίξξεην παξάδεηγκα φηη ε
ζηξάηεπζε θαη θνκκαηηθφηεηα δελ ζθφησζαλ νισζδηφινπ ηε
ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Αλαθέξνπκε ιφγνπ ράξε ηελ
πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Πάλνπ Σζνχθα «Γεηα ζαο αδέξθηα. Μηα θσλή
απφ ην Αξγπξφθαζηξν», έθδνζε ηνπ 1993 ζηελ Αζήλα, ηελ πνηεηηθή
ζπιινγή ηνπ Νίθνπ Καηζαιίδα, έθδνζε ηνπ 2003 ζηελ Αζήλα κε 300
επηιεγκέλα πνηήκαηά ηνπ θαηά ηελ θνκκνπληζηηθή πεξίνδν θιπ.

VIΗ. 4. Πξώηε θάζε
Υξνληθά πεγαίλεη κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‟70. Βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε απαιιαγή ησλ ζπγγξαθέσλ, κάιηζηα ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηνπο ελδνηαζκνχο γηα κηα ειεχζεξε
ινγνηερλία θαη ε αθνκνίσζε θαη εδξαίσζε ησλ αξρψλ ηεο κεζφδνπ
ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Σελ ηδενινγηθή ζηξάηεπζε ηεο
ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ζπλφδεπζε ε απνθνπή απφ
θάζε είδνπο επηθνηλσλίαο, κε ηε δηθή ηεο ινγνηερληθή παξάδνζε,
θαζψο θαη κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία, παξαδνζηαθή θαη ζχγρξνλε.
Μεηέθεξε ηα ηδενινγηθά κελχκαηα δαλεηδφκελε εθθξαζηηθά
κέζα, ιεθηηθνχο ηξφπνπο, κνηίβα θαη ζηηρνπξγηθά ζηνηρεία απφ ηε
ιανγξαθία.
ζνλ αθνξά ην ζεκαηνιφγην, θαηαπηάλεηαη απφ ην γλσζηφ
ηξίπηπρν πνπ επέβαιε ην θαζεζηψο: ηνλ εξσηζκφ ζηνλ Πφιεκν, ηηο
πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο ρψξαο θαη ηελ ζπλέρηζε ηνπ
αγψλα θαηά ησλ λέσλ ερζξψλ.
Αξρίδεη θπξίσο σο ινγνηερλία ζηε κεηξηθή γιψζζα. κσο, ζηε
δηάβα ηνπ ρξφλνπ, νη Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο ζα
«πξνηηκήζνπλ» πεξηζζφηεξν ηελ αιβαληθή.
Ξεθηλάεη ηε λέα ηεο πνξεία σο ινγνηερλία ζε πνίεζε θαη αθήγεζε
θαη εμειίζζεηαη θπξίσο σο πνίεζε ή σο πνηεηηθφ-ιανγξαθηθή
ινγνηερλία.
ηελ πνίεζε ν ζηίρνο πνπ ζπλεζίδεηαη είλαη ν γλσζηφο δεκνηηθφο
ζηίρνο ζε ζηηρνπξγηθά θαη κεηξηθά ζηνηρεία. Δπηρεηξείηαη κάιηζηα θαη
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ε νκνηνθαηαιεμία. Ζ γιψζζα είλαη απιή. Γίλεηαη φκσο, παλεγπξηθή
θαη ζρεκαηηθή φηαλ επηδεηεί λα θνξηίζεη αηζζεηηθά ηε δηαηχπσζε
ηδενινγηθψλ κελπκάησλ. Ζ πξαγκαηηθή ιπξηθή πνίεζε ράλεηαη ζηηο
θνχθηεο δειψζεηο γηα ηε κεγάιε αγάπε πξνο ην θφκκα θαη ηα πςειά
θνκκνπληζηηθά ηδαληθά.
Ζ πεδνγξαθία ππφζρεηαη πνιιά ζην μεθίλεκά ηεο .Αλαπηχζζνληαη
ηα βαζηθά είδε ην δηήγεκα, ε λνπβέια θαη ην κπζηζηφξεκα. Βαζηθνί
εθπξφζσπνη είλαη νη πχξνο Σδηαο θαη Πάλνο Σζνχθαο. Γξάθεηαη
ζηηο δχν γιψζζεο ζρεδφλ απφ ηελ αξρή.
Ζ ζχλδεζε ηνπ Πνιέκνπ κε ηε κεηαπνιεκηθή αλνηθνδνκεηηθή
πεξίνδν, κέζσ ησλ εξψσλ πνπ δνθηκάζηεθαλ ζε θαηξφ πνιέκνπ, είλαη
απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ζέκαηα ζηελ πεδνγξαθία. ρεδφλ ζε φια ηα
δηεγήκαηα ηνπ πχξνπ Σδηα, ην φπιν ή άιια θεηκήιηα απφ ηνλ
πφιεκν, απνρηνχλ εηδηθφ βάξνο θαη ξφιν ζηε κεηαπνιεκηθή δσή θαη
ηνπ Έιιελα κεηνλνηηθνχ. Μάιηζηα, απηή ε αθχζηθε πξνζθφιιεζε
ηνπ φπινπ ζηα πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Σδηα, ή
θαη άιισλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, δεκηνπξγεί ηα πξψηα ξήγκαηα
αλάκεζα ζηε ινγνηερλία θαη ην εηξεληθφ πεξηβάιινλ πνπ
ραξαθηεξίδεη θαηά παξάδνζε ηνλ Έιιελα. Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ
ηα φπια απηά, έπξεπε λα είρε ζε επηθπιαθή θαηά ηνπ έζλνπο ηνπ.
ην πιαίζην ηεο ίδηαο ινγηθήο, θαηά ηα κέζα ηεο πξψηεο θάζεο,
ην απζεληηθφ δηήγεκα, έζησ θαη ηδενινγηθά ζηξαηεπκέλν,
«απνζχξεηαη» θαη ηε ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη ε βηνγξαθηθή
ινγνηερλία γηα «ήξσεο» απφ ηε κεηνλφηεηα πνπ έπεζαλ εξσηθά ζην
Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Ο Λεπηέξεο Σάιιηνο, ν Θνδσξήο Μάζηνξαο
θαη ν Θαλάζεο Εήθνο, είλαη νη ηξεηο ήξσεο θαη θνκκνπληζηέο
αγσληζηέο απφ ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα γηα ηνπο νπνίνπο γξάθνληαη
εκθαληηθέο ινγνηερληθέο κνλνγξαθίεο. Μάιηζηα νη κνλνγξαθίεο,
απηέο γξάθηεθαλ θαηά παξαγγειία. Πεξηζζφηεξν φκσο απφ
ινγνηερληθέο αμίεο, επηδηψθνπλ λα πείζνπλ φηη «ε πνξεία πξνο ην
ζνζηαιηζκφ ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ έρεη ηελ αθεηεξία ζην αίκα
πνπ ρχζεθε γηα ιεπηεξηά ζην θνηλφ κεηεξίδη κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ».
Ζ αθήγεζε απφρηεζε επίζεο κνξθή πνιηηηθψλ καληθέζησλ κε
ζηφρν ηελ «απεηθφληζε ζηελ επαλαζηαηηθή ηνπο εμέιημε» «ηεο
ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο», «ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ», ηεο πάιεο
θαηά ηεο «ζξεζθεπηηθήο επηξξνήο» θαη ησλ «νπηζζνδξνκηθψλ εζψλ
θαη εζίκσλ». Ζ ηξνπή απηή παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξα φηαλ ε
θνκκνπληζηηθή
πξνπαγαλδηζηηθή
κεραλή
πξνεγήζεθε
ηεο
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εθζηξαηείαο θαηά ηεο ζξεζθείαο εμ΄νλφκαηνο «ηεο παξαπέξα
επαλαζηαηηθνπνίεζεο ηεο δσήο ζηε ρψξα».
Γηαθνξεηηθή πλνή θαη αμίεο δηέπνπλ ηε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα, φηαλ απηή παξακεξίδεη ηελ άκεζε ηδενινγηθή
ζηξάηεπζε. Αλαθέξνπκε εδψ ην δηήγεκα, «Πέληε γξάκκαηα, κηα
πξαγκαηηθή ηζηνξία», ηνπ . Σδηα. Σα ίδηα κπνξνχκε λα πνχκε θαη
γηα ηε λνπβέια «Σζηγγάληθε αγάπε», ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, απφ ηα
ιίγα αθεγεκαηηθά έξγα ζηελ αιβαληθή ινγνηερλία ηεο πεξηφδνπ πνπ
κεηαθξάζηεθαλ ζε κεξηθέο μέλεο γιψζζεο.
Καηά ην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο, απφ θνηλνχ κε ηελ νξκεηηθή
παξνπζία ησλ ινγνηερλψλ ηεο λέαο γεληάο, εκθαλίδνληαη νη
αλεξρφκελεο θαη επίκνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο
ζπληεξεηηθφηεηαο πνπ είρε επηβάιεη ε αθξαία ηδενινγηθή ζηξάηεπζε.
Βαζηθνί εθπξφζσπνη ηεο πξψηεο θάζεο είλαη νη: Πάλνο Σζνχθαο,
πχξνο Σδηαο, Γηάλλεο Πάλνο, Παχινο νχηεο, θαη κεηά απ΄ απηνχο,
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60, ν Βαζίιεο Κψηζηαο θιπ.
Πάλνο Σζνύθαο Σα 80 ρξφληα ηεο δσήο ηνπ κπνξεί άθνβα λα
ζεσξεζνχλ δσή ελφο αθνχξαζηνπ εξγάηε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ
ζηελ απνκνλσκέλε φαζε απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ, Διιεληθή Μεηνλφηεηα
ζηελ Αιβαλία. Σε δηάθξηζε απηή απφρηεζε κε ην κφρζν ηνπ, σο
πνηεηήο, πεδνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο, κεηαθξαζηήο, ζπληάθηεο,
ιανγξάθνο, ξήηνξαο. ηελ αιβαληθή βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεηαη σο
«κεηνλνηηθφο πνηεηήο ηεο Αιβαλίαο». Γηα ηνλ Πάλν Σζνχθα γξάθηεθαλ
πεξηζζφηεξα απφ 150 άξζξα, θξηηηθέο θαη αμηνινγήζεηο ζηνλ αιβαληθφ
ινγνηερληθφ ηχπν, ζηα έληππα ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο θαη ζηελ
Διιάδα. Απέζπαζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ πην αμηφινγσλ πξνζσπηθνηήησλ
ηεο ηέρλεο ζηελ Αιβαλία. Θεηηθή ήηαλ ε εθηίκεζε γηα ηνλ Σζνχθα θαη
απ΄ φζνπο ηνλ γλψξηζαλ ζηελ Διιάδα.
Ο Ηζκαήι Καληαξέ ηνλ αληηκεησπίδεη σο ηζφηηκν θαη ηνλ απνθαιεί
κε ζεβαζκφ «άλζξσπν ησλ γξακκάησλ». Ο Νηξηηεξφ Αγθφιιη, επίζεο
απφ ηηο κεγαιχηεξεο θπζηνγλσκίεο ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο θαη
θνηλσληθήο δσήο, ραξαθηεξίδεη σο εμήο ηνλ «κεηνλνηηθφ» πνηεηή: «Ο
Πάλνο Σζνχθαο είλαη πνηεηήο κε ιεπηφ θαιιηηερληθφ γνχζην. Οη ζηίρνη
ηνπ πιεκκπξίδνπλ απφ πάζνο, ξνκαληηθά εηθνλνεθθξαζηηθά κέζα θαη
ζχκβνια πνπ ζπλαληνχκε ζηελ παξάδνζε ηεο αξραηνειιεληθήο
ινγνηερλίαο…»1 Ο γλσζηφο Αιβαλφο θξηηηθφο Αληξηαηίθ Καινχιη,
1

Dritero Agolli, εθεκ. Drita, 1. 3.1964.

Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 163

ραξαθηεξίδεη ηνλ Σζνχθα «θαιιηεξγεκέλε πνηεηηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ
επηδηψθεη λα απεηθνλίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο θαηά πξσηφηππν
ηξφπν θαη κε πεξηπνηεκέλα θαιιηηερληθά κέζα.»1 Ο πνηεηήο Αλδξέα
Βάξθη ζεκεηψλεη γηα ηνλ Πάλν Σζνχθα , «ε πνίεζή ηνπ έρεη δεζηαζηά,
είλαη επηθνηλσληαθή, απηή θαη πξσηφηππε,…»2.
Γελλήζεθε ην 1925 ζην ρσξηφ σπηθή ηνπ Πσγσληνχ λνκνχ
Αξγπξνθάζηξνπ. πνχδαζε ζην Γπκλάζην Πσγσληαλήο. Γελ είρε θιείζεη
ηα δεθανρηψ φηαλ νξγαλσκέλνο θαη λενιαηίζηηθν ζηέιερνο ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζην αιβαληθφ ΔΑΜ, έγξαθε ζηίρνπο γηα ηνλ
πφιεκν θαη ηηο εξσηθέο πξάμεηο ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ.
Δίλαη έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο εκίσξεο εθπνκπήο ζηελ κεηξηθή
γιψζζα ζηνλ ηνπηθφ θξαηηθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Αξγπξνθάζηξνπ
(1945). Γηα πνιιά ρξφληα εξγάζηεθε ηαρηηθφο ζπληάρηεο κε
δεκνζηνγξαθηθά άξζξα θαη ινγνηερληθά θείκελα ζηελ εθεκεξίδα
«Λατθφ Βήκα». Μέρξη ηελ απφζπαζή ηνπ ζε ειεχζεξε δεκηνπξγία.
Πνιιά απφ ηα δεκνζηεχκαηά ηνπ ηα ππέγξαθε κε ην ινγνηερληθφ
ςεπδψλπκν Άιθεο Αλζνχιεο. Γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηέιεζε
ππεχζπλνο ζπληάθηεο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηα ζρνιεία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Δθηφο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ν Πάλνο
Σζνχθαο πξνεηνίκαζε θαη έθδσζε έμη αλζνινγίεο γηα ηνπο καζεηέο ζηα
ζρνιεία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. ε πέληε άιιεο είλαη ζπλεξγάηεο..
Δξγάζηεθε θαη εμσηεξηθφο δάζθαινο ζηε Μέζε Παηδαγσγηθή ρνιή
Αξγπξνθάζηξνπ, ζην ηκήκα πνπ πξνεηνίκαδε ηνπο ειιελνδηδάζθαινπο
γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο.
Έρεη εθδψζεη ζηελ ειιεληθή κεηξηθή γιψζζα 12 πνηεηηθέο ζπιινγέο.
Αλαθέξνπκε «Διεχζεξε δσή» 1953, «Πνηήκαηα»1955, «Ζ
ηξαθηνξίζηηζα» 1957, «Αλαηνιέο θαη δχζεηο» 1964, «Κνξπθέο θαη
νξίδνληεο» 1977, «Σν λέν ηέινο ελφο παιηνχ ζξχινπ» 1977, ε νπνία,
ηελ ίδηα ρξνληά κεηαθξάζηεθε θαη ζηα Αιβαληθά. (Σν γεγνλφο φηη κηα
πνηεηηθή ζπιινγή κεηαθξάδεηαη αηφθηα απφ κηα γιψζζα ζηελ άιιε,
απνηειεί ζπάληα πεξίπησζε. Γε ζπκβαίλεη ην ίδην ζηελ αθήγεζε)
Πεδά ζηε κεηξηθή γιψζζα έγξαςε ηξία βηβιία «Σα
μαξαβσληάζκαηα» 1970 «Λχθνη κε ξάζα» 1973 (ηα αιβαληθά είρε
εθδνζεί απφ ην 1970), «Θνδσξήο Μάζηνξαο» 1977 (ηα αιβαληθά είρε
θπθινθνξήζεη ην 1976).
1
2

Adriatik Κallulli, εθεκ. Drita, 16.10.1966.
Andrea Varfi, εθεκ.. Drita, 2.2.1975.
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ε ελλέα αλέξρνληαη ηα βηβιία ζε πνίεζε θαη αθήγεζε γξακκέλα
ζηελ αιβαληθή γιψζζα. πγθεθξηκέλα “Çelësat e lumturisë” (Σα
θιεηδηά ηεο επηπρίαο), 1967 “Urdhëroni në vendlindjen time” (Καιψο
νξίζαηε ζηε γελέηεηξα κνπ) θαη “Koka e gjarpërit“ (Ζ θεθαιή ηνπ
θηδηνχ) 1973, “Kështu nisën të vinin pranvera të reja”, (Έηζη άξρηζαλ
λα έξρνληαη νη λέεο Άλνημεο)1981, “Soditje nga bedenat”
(Αγλαληεχνληαο απφ ηα κπεληέληα) 1982, “Në lulëzim të përbashkët”
(ε θνηλή άλζηζε) 1985.
Μεηέθξαζε απφ ηα αιβαληθά ζηα ειιεληθά 30 έξγα ησλ
γλσζηφηεξσλ Αιβαλψλ ζπγγξαθέσλ απφ ηελ παξάδνζε θαη ηελ επνρή
ηεο «ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο» ηεο ρψξαο. Αλαθέξνπκε: «Ζ
Αθεξληίηα μαλά ζην ρσξηφ» ηνπ . πάζζε 1957, «Ζ Παηξίδα» ηνπ
Αληψλ Εάθν Σζαγηνχπε 1959, «Καηξφο πνιέκνπ» δξάκα 1974, «Ζ
πξηγθίπηζζα Αξγχξσ» ηνπ Η. Καληαξέ 1977, ην πνίεκα «Μάλα
Αιβαλία» ηνπ Νηξηηεξφ Αγθφιη 1980, «Αλζνινγία ηεο αιβαληθήο
πνίεζεο» 1981, ην κπζηζηφξεκα « Ο Κνκηζάξηνο Μέκν» ηνπ Νηξηηεξφ
Αγθφιη 1981, « Ζ νηθνγέλεηα ηνπ ςαξά» δξάκα ηνπ . Πηηάξθα, 1983,
«Ο άλζξσπνο κε ην θαλφλη» κπζηζηφξεκα ηνπ Νηξηηεξφ Αγθφιη 1984
θιπ.
εκαληηθφ είλαη ην έξγν ηνπ Σζνχθα θαη φζνλ αθνξά ηηο
κεηαθξάζεηο απφ ηελ ειιεληθή ζηελ αιβαληθή. Σν γλσζηφ πνίεκα ηνπ
Αιβαλνχ εζληθνχ πνηεηή ηεο αλαγέλλεζεο, Νατκ Φξάζεξη, «Ο αιεζήο
πφζνο ηνπ Αιβαλνχ» γξακκέλν ζηα ειιεληθά, κεηαθξάζηεθε ζηελ
αιβαληθή απφ ηνλ Πάλν Σζνχθα. Ο ίδηνο απέδσζε ζηα αιβαληθά
πνηήκαηα ηνπ Αζληξέλη, (Αιεμάληεξ ηαχξνπ Νηξελφβα). Μεηέθξαζε
επίζεο ζηα αιβαληθά, έξγα ηνπ Λεηβαδίηε, ηνπ Κξπζηάιε, ηνπ Κάιβνπ
θιπ
πσο εχθνια κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ, ν Πάλνο Σζνχθαο δηάλπζε
κε ην έξγν ηνπ φιε ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
θαη πνιχ γλσζηή πξνζσπηθφηεηα ζην αιβαληθφ θνηλφ.
Θεσξείηαη «ην ρατδεκέλν παηδί ηνπ ζπζηήκαηνο». Ζ αιήζεηα είλαη
φηη ν Πάλνο Σζνχθαο είλαη ν θαηεμνρήλ ζηξαηεπκέλνο Έιιελαο
κεηνλνηηθφο ζπγγξαθέαο ζηελ ηδενινγηθή ππφζεζε ηνπ αιβαληθνχ
θνκκνπληζκνχ. Σα έξγα ηνπ, αθφκα θαη ηα πνηεηηθά, κνηάδνπλ ζπρλά κε
ινγνηερληθά ξεπνξηάδ γηα ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη γεγνλφηα,
γηλσκέλα θαηά παξαγγειία γηα ηηο αλάγθεο ηδενινγηθήο θαηαλάισζεο.
πρλά αλαιακβάλεη λα θέξεη ζε πέξαο «ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο
αλεζπρίεο ηνπ θφκκαηνο», πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο Διιεληθήο
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Μεηνλφηεηαο, κάιηζηα, θαη ηεο ίδηαο ηεο Αιβαλίαο. Μεηαθέξεη ζηελ
ζηξαηεπκέλε πνίεζή ηνπ γλσξίζκαηα απφ ηελ ειιεληθή ινγνηερλία,
θαζψο θαη ηερλνηξνπίεο Διιήλσλ πνηεηψλ πνπ αξκφδνπλ ζηηο πνηεηηθέο
δνκέο ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ.
Βαξχ θαη ελνρνπνηεηηθή κέλεη γηα ηνλ Σζνχθα ε ζέζε ηνπ
ζεκαηνθφξνπ ζηελ θνκκνπληζηηθή εθζηξαηεία θαηά ηεο ζξεζθείαο.
Παξαηαχηα, ην πνηεηηθφ ππνζπλείδεην ζηνλ Πάλν Σζνχθα ηνλ
βνήζεζε λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο
ηδενινγηθήο θνξλίδαο γηα λα γξάςεη πξαγκαηηθή ινγνηερλία. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ε γιψζζα ηνπ είλαη πεγαία. Ο πνηεηήο θηλείηαη
θπζηνινγηθά ζηε δεκνηηθή παξάδνζε δίλνληαο επειημία, ζηνραζκφ θαη
επξσζηία ζην ζηίρν θαη ην ιφγν ηνπ. Ο πνηεηήο πεηπραίλεη απηά
θαιχηεξα φηαλ πξνζπαζεί λα δεη θαηαβάζνο ηνλ άλζξσπν ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη λα θηινζνθήζεη γηα ηε δσή θαη ην ζάλαην.
Σφηε μέξεη λα ρατδέςεη, λα αγαπήζεη, λα θάλεη ηέρλε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε
ηε γελέηεηξα. Σφηε ε θπζηνγλσκία ηεο παξάδνζεο απνρηά κηα ηδηαίηεξε
αηζζεηηθή φςε. Σφηε είλαη έλαο πξαγκαηηθφο ιπξηθφο πνηεηήο. Καη ηφηε
φκσο, είλαη αιήζεηα φηη δελ ζέβεηαη ηα φξηα ηεο ηδενινγηθήο θνξλίδαο,
αιιά νχηε ηνικάεη λα ηα παξαβηάζεη απηά.
Σελ πξαγκαηηθή απνζηνιή ηεο πνίεζήο ηνπ ηελ πξνζδηνξίδεη ζην
πνίεκα «πλάληεζε κε ηηο Μνχζεο», φηαλ ιέεη:
Δγψ είκαη κη‟ αλππφηαρηε ηζαρπίλα
θη είλαη ε δσή, θη είλαη ε βνή ηνπ θφζκνπ
ε δχλακε βπδάζηξα κνπ, ην θσο κνπ.
Μνλάρα εθεί ζα κ‟ απνδεηήζεηο
…………………………….
……………………………………
κε ην γιπθφ θξαζί κνπ λα κεζχζεηο
ζα δσληαλφο κεο ηε δσή λα δήζεηο
άιιεο θαξδηέο θαη ζθέςεηο λα πνηίζεηο.
Δίλαη ηξπθεξφο φηαλ ηξαγνπδάεη ζηελ αγάπε
Πφηε ζα „ ξζεηο δελ μέξσ. Ξέξσ κφλν
Πσο ζίγνπξα ζα‟ ξζεηο. Καιψο λα νξίζεηο!
Μεο ζηελ θαξδηά κνπ έρσ ζηεκέλν έλα ζξφλν
Κη εθεί ζε λα ζε βάισ λα θαζίζεηο.
Ο γέξν - πιάηαλνο θαη νη ξίδεο ηνπ απνρηνχλ πνιιαπιά λνήκαηα
φηαλ αμηνπνηνχληαη αηζζεηηθά ζηελ πνίεζε ηνπ Πάλνπ Σζνχθα.
Μάιηζηα θαη φηαλ ζπγθεληξψλνληαη θάησ απφ ηνπο θιψλνπο ηνπ ε
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λενιαία γπξίδνληαο απφ ηε ζπλεηαηξηζηηθή δνπιεηά ηνπ ζνζηαιηζκνχ.
Δίλαη γλσζηφ φηη ν πιάηαλνο, ή γεληθψο ην δέληξν, ζην κεζνρψξη ησλ
ρσξηψλ ηεο Ζπείξνπ ή ζηε κέζε θάζε αγξνχ, απνηειεί ιεηηνπξγηθφ
ζηνηρείν ζηελ παξαδνζηαθή δνκή. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηαζεξφ θπζηθφ
ζηνηρείν πνπ απνρηά πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν. ην ζηνηρείν ηνπ
«πιάηαλα», ην νπνίν ηφζν ζπρλά ζπλαληάηαη ζηε ιανγξαθία, ν πνηεηήο
δίλεη ηνλ ίδην ξφιν, αιιά ζε λέα δνκηθά πξφηππα θνηλσληθήο
νξγάλσζεο, απηά ησλ γεσξγηθψλ ζνζηαιηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ο
πνηεηήο θαηαθέξλεη ψζηε ε κεηαθνξά ηνπ κνηίβνπ λα κε θαηαζηεί
επηβιαβή νχηε πξνο ηελ παξάδνζε, ηφζν ην πεξηζζφηεξν, νχηε ζηε λέα
πνηεηηθή λνεκαηηθή δνκή. Απελαληίαο, ε ζπγθίλεζε πνπ θνπβαιάεη ην
ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο ζην πνίεκα ηνπ Σζνχθα, εκπινπηίδεηαη απφ ηελ
ηθαλφηεηα ηεο γιψζζαο ηνπ λα απμήζεη ηα ρξψκαηα ζηε θχζε, λα δψζεη
δχλακε ζηελ θίλεζε ησλ αλζξψπσλ θαη αξκνλία ζηνπο ήρνπο. Δίλαη
αθξηβψο απηή ε ινγηθή εμέιημε πνπ δίλεη ηελ ηδηάδνπζα δηάζηαζε ζηε
θηινζνθηθή ξήζε ηνπ πνηεηή.
πνηνο ζηε γε πνπ ηνλ γελλά
Βαζηά ηηο ξίδεο ξίρλεη
ζν αλ κνπγθξίδνπλ ζχειιεο
Γελ ηνλε μεξηδψλνπλ!
Ο ζηίρνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ πνίεζή ηνπ ν Σζνχθαο είλαη ν
θιαζηθφο 11,13 θαη 15-ζχιιαβνο ηεο δεκνηηθήο παξάδνζεο. Σνλ
ζπλαληνχκε θαη σο δίζηηρν, επηδηψθνληαο κάιηζηα θαη ηελ
νκνηνθαηαιεμία. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα γξάςεη ζε ειεχζεξν ζηίρν δελ
ήηαλ πεηπρεκέλε
πσο αλαθέξακε, ν Πάλνο Σζνχθαο ζηάζεθε αμεπέξαζηνο φζνλ
αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε κεηάθξαζε ινγνηερλίαο ζηηο αληίζηνηρεο
γιψζζεο, ηδηαίηεξα απφ ηελ αιβαληθή ζηελ ειιεληθή. Σε ζπκβνιή ηνπ,
επίζεο, δελ πξέπεη λα ηε δνχκε απιψο ζην φηη έδσζε ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο Έιιελεο αλαγλψζηεο λα δηαβάζνπλ ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα
αιβαληθή ινγνηερλία. Θα πξέπεη λα ηελ αλαδεηήζνπκε θπξίσο ζηελ
πνηφηεηα ηεο κεηάθξαζεο. Οη λέεο αηζζεηηθέο αμίεο πνπ θέξεη ε
κεηάθξαζε ηνπ Σζνχθα δηθαηνινγεκέλα καο επηηξέπεη λα πνχκε φηη ν
Πάλνο Σζνχθαο, έθαλε ηνλ Νατκ Φξάζεξη, ην Νηξηηεξφ Αγθφιη, ηνλ
Ηζκαήι Καληαξέ, θιπ λα κηινχλ ειιεληθά θαη ε ηέρλε ηνπο λα απνρηήζεη
ηελ ειιεληθή θηλέηζα. Ζ πξνζπάζεηα απηή ηνπ Σζνχθα απνηειεί
αμηφινγε ζπκβνιή ζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δπν
ινγνηερληψλ θαη ηελ ακνηβαία αληαιιαγή αμηψλ.
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Σα ιίγα ρξφληα πνπ έδεζε κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, δελ ηνπ έδσζαλ
ηελ επθαηξία λα πξνζθέξεη θάηη θαηλνχξγην ζην ινγνηερληθφ ηνπ έξγν.
Απελαληίαο, βίσζε δξακαηηθά ηε πεξηθξφλεζε πνπ έδεημε απέλαληί ηνπ
ην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην νπνίν παξαζπξφκελν ζηελ νξκή ηνπ
αληηθνκνπληζκνχ δελ είρε θαλέλα πεξηζψξην λα πξνζέμεη ηηο αμίεο ηνπ
έξγνπ ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ραξαθηήξαο ηνπ καζεκέλνο κνλίκσο
λα ήηαλ ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ, δελ κπφξεζε λα αληηζηαζεί ζηελ
αίζζεζε ηνπ πεξηζσξίνπ. Πέζαλε ην 1998 ζε λνζνθνκείν ησλ
Ησαλλίλσλ.
πύξνο Σδηαο. Απνηειεί, αλακθίβνια, ηνλ αμηνπξεπή εθπξφζσπν
ηεο πεδνγξαθίαο ζηε κεηαπνιεκηθή ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο. Σα 50 ρξφληα δεκηνπξγίαο θαίλεηαη δελ θαηφξζσζαλ λα
εμαληιήζνπλ ηελ έκπλεπζε θαη ηηο ηδέεο ηνπ γηα λα γξάθεη θαη ηψξα ζηα
86 ρξφληα.
Γελλήζεθε ην 1918 ζην ρσξηφ σθξάηηθα ηεο Κάησ Γξφπνιεο
λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Δίλαη θη απηφο απφθνηηνο ηνπ Ηεξνδηδαζθαιείνπ
Βειιάο. Υξεκάηηζε δάζθαινο ζε πνιιά ρσξηά ηεο κεηνλφηεηαο.
Δληάρηεθε ζηα αληάξηηθα ζψκαηα ησλ Διιήλσλ ζην αιβαληθφ ΔΑΜ
θαηέρνληαο κάιηζηα, πςειά πφζηα. Παξάιιεια δνθηκάδεη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ ζηε ινγνηερλία.
Σν 1949 δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα» ηελ πξψηε ηνπ
λνπβέια «Σν ηξαγνχδη ηεο εηξήλεο». Σν 1953, ε λνπβέια, κε ιίγεο
ηξνπνπνηήζεηο θπθινθφξεζε σο μερσξηζηφ βηβιίν ζηηο δχν γιψζζεο κε
ηίηιν «Μπξνζηά ζηα κάηηα ηεο Μνπξγθάλαο». Σν 1954 έθδσζε ηε
ζπιινγή δηεγεκάησλ «Οη θξνπξνί ηεο Γεκνθξαηίαο», ην 1956 ηε
λνπβέια «Πέληε γξάκκαηα-κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία», ην 1962 ηε
λνπβέια «Σζηγγάληθε αγάπε», ην 1966 ην κπζηζηφξεκα «Σν
παξηηδάληθν λνζνθνκείν». Σελ ίδηα ρξνληά ζα γξάςεη ην δεχηεξν
κπζηζηφξεκα «Ζ λέα πφιε», θαζψο θαη ηηο παηδηθέο λνπβέιεο «ηαλ
νηθνδνκνχζακε ηνλ πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ» θαη «Ζ ιάκπα ηνπ
κηλαδφξνπ θσηίδεη». Σν 1970 δεκνζίεπζε δπν κνλνγξαθίεο, ηελ κία γηα
ηνλ ήξσα ηνπ ιανχ Λεπηέξε Σάιιην θαη ηελ άιιε γηα ηνλ θνκκνπληζηή
αγσληζηή Θαλάζε Εήθν.
Ο πχξνο Σδηαο είλαη επίζεο ζπγγξαθέαο ηνπ ελφο απφ ηα δπν-ηξία
δξάκαηα γξακκέλα απφ Έιιελεο, αιιά ζηελ αιβαληθή γιψζζα.
Πξφθεηηαη γηα ην δξάκα κε ηέζζεξηο πξάμεηο “Akti i fundit”(Ζ
ηειεπηαία πξάμε), πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ “Nëntori”, αξ. 1,
1958.
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Μεηά απφ ηελ πνιηηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ αλάθηεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο γηα λα δεκνζηεχζεη ινγνηερλία, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ „80 θπθινθφξεζε ζηελ αιβαληθή ην κπζηζηφξεκα “Kronikë
Dropullite” (Γξνπνιίηηθν Υξνληθφ),1989. ηα δεκηνπξγηθά ηνπ ζρέδηα,
φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη, ήηαλ ε ζπγγξαθή ζηα ειιεληθά ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ κπζηζηνξήκαηνο, θαζψο θαη ε έθδνζε ησλ
κπζηζηνξεκάησλ “Misioni i largët”, (Μαθξηλή απνζηνιή) θαη ην
“Trëndafilat e majit të kuq”(Σα ηξηαληάθπιια ηνπ θφθθηλνπ Μάε). Γελ
ηα έθδσζε ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο.
Θα επαλέιζεη ζηε ινγνηερλία ακέζσο κεηά ην 1991. φηαλ
εγθαζίζηαηαη πιένλ ζηελ Αζήλα. κσο, απ΄ν, ηη θαίλεηαη, είλαη ιίγν
αξγά γηα λα θέξεη θάηη ζπνπδαηφηεξν ζηελ πεδνγξαθία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο, παξφηη, φπσο είπακε, κέλεη ν παηέξαο απηήο ζηε
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν.
Δίλαη επίζεο, γλσζηή ε ζπκβνιή ηνπ ζηε κεηάθξαζε θπξίσο ηεο
αιβαληθήο πεδνγξαθίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Πξέπεη λα πνχκε φηη ν Σδηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεζψξα
δεκηνπξγεκάησλ, δελ κπφξεζε λα απαιιαρηεί απφ ηα θιηζέ πνπ επέβαιε
ε κέζνδνο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Οη ήξσέο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ
ην αλ κηινχλ ειιεληθά, είλαη ηχπνη θαη ραξαθηήξεο πνπ ζπλαληάο κε
αθζνλία ζηελ αιβαληθή πεδνγξαθία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50‟. (Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ην κπζηζηφξεκα «Γξνπνιίηηθν ρξνληθφ»)
Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα πξφζσπα θαη νη θαηαζηάζεηο ζηηο λνπβέιεο
«Πέληε γξάκκαηα-κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία» θαη «Σζηγγάληθε αγάπε».
ηε λνπβέια, «Πέληε γξάκκαηα-κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία» εληππσζηάδεη
ηδηαίηεξα ε δνκή ηνπ έξγνπ. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα πέληε
δηαθνξεηηθά δηεγήκαηα ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο απφ ηελ ηχρε
δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ζηελ μεληηηά. Πέληε δηαθνξεηηθνί αθεγεηέο,
αθεγνχληαη πέληε δηαθνξεηηθά επεηζφδηα ηεο ίδηαο ηζηνξίαο. Ζ αθήγεζε
θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεη ζην ζπγγξαθέα ηε δπλαηφηεηα ψζηε
κέζσ ηεο επηζηνιήο λα κεηαηξέςεη ηνλ αλαγλψζηε «παξαιήπηε» ησλ
γξακκάησλ, ζην άιιν ήκηζπ ηνπ δηαιφγνπ πνπ απνπζηάδεη ζηα γξάκκαηα
ηνπ αθεγεηή «απνζηνιέα». Δλψ ζηε δεχηεξε λνπβέια, απφ ηα ζπάληα
έξγα ζηε δεθαεηία ηνπ 50‟ κεηαθξαζκέλα ζε κεξηθέο μέλεο γιψζζεο, ε


Σν δηθαίσκα έθδνζεο ήηαλ θνκκαηηθή αξκνδηφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ ην θφκκα
απνθάζηδε γηα θάπνηνλ λα κε εθδψζεη ινγνηερλία, απηνκάησο έραλε ηελ θάζε
επηθνηλσλία κε ην θνηλφ κέζσ ησλ έληππσλ. Σνπ πχξνπ Σδηα ηνπ αθαηξέζεθε ην
δηθαίσκα ην 1974.( δεο αληίζηνηρν θεθάιαην)
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απαιιαγή απφ «ηα ζηδεξσκέλα» πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, εγγπάηαη ηελ
ινγνηερληθή πνηφηεηα.
Σα δχν απηά έξγα απνηεινχλ κηα αθφκα έλδεημε φηη κφιηο νη
Έιιελεο ζπγγξαθείο απαιιάζζνληαλ απφ ηελ άκεζε πίεζε ηεο
θνκνπληζηηθή ηδενινγίαο, κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ πξαγκαηηθή
ινγνηερλία.
Οη αληηπαξαζέζεηο θαη αληαγσληζκνί ζηα έξγα ηνπ πεξηέρνπλ ηελ
θνκκαηηθή αζπξφκαπξε απφρξσζε. Σα ζέκαηα παξακέλνπλ κέρξη αξγά
ηα ίδηα. «Ο Αγψλαο πνπ καο έθεξε ηελ ειεπζεξία», ε πξνζπάζεηεο γηα
ηελ νηθνδφκεζε «ηεο λέαο δσήο», «ε ηζφηεηα ηεο γξακκήο ηνπ
θφκκαηνο», ην πηθξφ παξειζφλ ην νπνίν πξέπεη λα έρνπκε ππφςε ζε
θάζε βήκα ηεο λέαο δσήο θιπ.
Αξθεηά απφ ηα πξφζθαηα δηεγήκαηα ηνπ Σδηα δηαθαηέρνληαη απφ
λνζηαιγία γηα ηελ νκνξθηά κηαο δσήο πνπ δελ έδεζε θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ ζνζηαιηζκνχ.
Γελ κπνξεί επίζεο λα κε ιεθζεί ππφςε ε επηκνλή ηνπ πχξνπ Σδηα
γηα λα θαζηεξσζεί σο έλαο κεηνλνηηθφο ζπγγξαθέαο ζηελ αιβαληθή
ινγνηερλία. Πξέπεη φκσο λα παξαηεξεζεί φηη απφ θνηλνχ κε ηελ
πξνζπάζεηα απαίηεζεο κηαο θαηαμησκέλεο ζέζεο ζηα αιβαληθά
γξάκκαηα, κεηαθέξεη ζηελ αιβαληθή ινγνηερλία ηνλ θφζκν θαη
πξνβιεκαηηζκφ, έζησ θαη θνκαηηθνπνηεκέλν, ηεο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία.
Γηάλλεο Πάλνο (1917-1989). Αλαγλψξηζε γηα ηηο ινγνηερληθέο ηνπ
ηθαλφηεηεο ππήξμε ε γλσζηή ειεγεία γηα ηνλ Λεπηέξε Σάιιην. (Ο ίδηνο
ιέεη φηη δελ πίζηεπε ζηα απηηά ηνπ φηαλ άθνπζε πφζν γξήγνξα νη ζηίρνη
πνπ είρε γξάςεη γηα ην Λεπηέξε είραλ γίλεη ηξαγνχδη). Δίρε φκσο
πξνεγεζεί ε ειεγεία γηα ηε ζθαγή ηεο Γιχλαο , ε νπνία φκσο γηα
θαζαξά πνιηηηθνχο ιφγνπο έρεη εμαθαληζηεί.



Ζ ζθαγή ηεο Γιχλαο έγηλε απφ Αιβαλνχο ζπλεξγάηεο ησλ Ηηαιψλ, κε ηελ
ελίζρπζε ησλ δέπηεξσλ, ζηηο 2 Απγνχζηνπ 1943. 28 λένη άλδξεο απφ ην ειιεληθφ
κεηνλνηηθφ ρσξηφ ηεο Γιχλαο ζθαγηάζηεθαλ ελ ςπρξφ γηα εθθνβηζκφ ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, αιιά θαη γηα εθδίθεζε απφ ηνπο Αιβαλνχο ζπλεξγάηεο
ησλ Ηηαιψλ ησλ αλππφηαρησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ. Οη Αιβαλνί θνκκνπληζηέο
επσθειήζεθαλ απφ ηελ εμέιημε γηα λα πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο ηνπο Έιιελεο
κεηνλνηηθνχο, φκσο κεηαπνιεκηθά, φηαλ ηνπο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε απαινηθή
ησλ δηεζληθψλ πξνβιεκάησλ επέιεμαλ ηε ζησπή γηα ηε ζθαγή απηή ε νπνία είρε
θαζαξά έλαλ εζληθφ ζηφρν.
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Σν 1960 έθδσζε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή «Σν ηξαγνχδη ηνπ Βνχξθνπ»,
ην 1962 ηε ζπιινγή πνηεκάησλ «ηε ιεπηεξηά θαη ηελ εηξήλε», θαζψο
θαη ηε ζπιινγή «ην καησκέλν ακφλη» Έκπλεπζε θαη γηα ηα έξγα ηνπ
παξακέλεη «ν πφιεκνο γηα ιεπηεξηά» θαη νη «ζπζίεο γηα ην ζνζηαιηζκφ».
Δίλαη απφ ηνπο ιίγνπο πνπ δνθίκαζε λα γξάςεη δξακαηνπξγία.
Έθδσζε ζηα αιβαληθά ην δξάκα, “Në zjarrin e luftës” (ηε θιφγα ηνπ
πνιέκνπ), ην νπνίν φκσο δελ είρε θάπνηα επηηπρία θαη δελ άληεμε ζην
ρξφλν.
Ο Γηάλλεο Πάλνο αζρνιήζεθε θαη κε κεηαθξάζεηο απφ ηα αιβαληθά
ζηα ειιεληθά.
Βαζίιεο Κώηζηαο. Γελλήζεθε ην 1940 ζην ρσξηφ Κξπνλέξη ηεο
Πάλσ Γξφπνιεο, λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ.
Ζ ζρεηηθά λεαξή ειηθία δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ν Κψηζηαο ζα
μεπεξλνχζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο θάζεο γηα λα εληαρζεί ζηε
γεληά ησλ ζπλνκήιηθψλ ηνπ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ πνπ
ζεκάδεςαλ κε ην έξγν ηνπο ηε λέα θάζε ινγνηερλίαο, φπσο ν Νίθνο
Καηζαιίδαο, ν Αλδξέαο Εαξκπαιάο, ν Φψηνο Κπξηαδάηεο θαη άιινη.
Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ ειηθία, ν Κψηζηαο έκεηλε έλαο ηππηθφο
πνηεηήο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Ο ζηίρνο ηνπ
είλαη ν παξαδνζηαθφο ιατθφο. Μάιηζηα, ε πξνζπάζεηα γηα πεξηζζφηεξε
θνκκαηηθή αθνζίσζε βιάπηεη ηελ θηλέηζα, απιφηεηα θαη θνκςφηεηα
ηνπ δεκνηηθνχ ιφγνπ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ ζηελ νκνηνθαηαιεμία αγγίδεη
ηα φξηα απιψλ παξερήζεσλ, ελψ ζηνλ ειεχζεξν ζηίρν είλαη
απνηπρεκέλε.
Ο Βαζίιεο Κψηζηαο, αθφκα θαη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 90, φηαλ
γξάθεη πνίεζε δεηάεη λα βξεη έλαλ εγέηε λα ηνπ αθηεξψζεη ηνπο ζηίρνπο
ηνπ, ζηίρνη νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα είλαη παλεγπξηθνί θαη ζηνκθψδεηο
ζε δεκνηηθή άμεζηε γιψζζα.
Ζ πνίεζή ηνπ είλαη γξακκέλε θπξίσο ζηελ ειιεληθή. Σν θαιχηεξν
έξγν ηνπ ζεσξείηαη «Ήζνπλ πνηέ ζηε Γξφπνιε» 1977.
Άιια έξγα ηνπ είλαη «Σξαγνχδηα ηνπ θαηξνχ» 1965, «αηπξηθνί
ζηίρνη» 1968, “Κνκκνπληζηηθά θψηα» 1969, «Απξίιε θαισζφξηζεο»
θαη «πδήηεζε κε ηε γπλαίθα κνπ»1973, «Σαμηδηάξηθα κνηίβα» 1974,
«Πνηήκαηα»1986.
Έγξαςε θαη πνηήκαηα γηα ηα παηδηά. Αζρνιήζεθε κε κεηαθξάζεηο
Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ ζπγγξαθέσλ ζηηο αληίζηνηρεο γιψζζεο
Πεξζεθόλε Γθίλε. Ζ κφλε ζρεδφλ γπλαίθα πνηήηξηα πνπ
αθνινχζεζε βήκα πξνο βήκα φιε ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηεο
ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Ο πεγαίνο ηεο ζηίρνο,
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ζηεξηδφκελνο ζηε ιατθή παξάδνζε, νη απιέο νκνηνθαηαιεμίεο θαη ε
εχζηνρε ρξήζε παξαιιειηζκψλ, παξνκνηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ, ηφζν
γλσζηψλ θαη πεηπρεκέλσλ ζηε ιατθή δεκηνπξγία, είλαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνπλ δσή θαη επηηπρία ζηελ πνίεζή ηεο. Ζ
Πεξζεθφλε Γθίλε κε ηελ πνίεζή ηεο πξνζπαζεί θαη βξίζθεηαη παληνχ
θαη πάληνηε ζε θάζε πξνβιεκαηηζκφ γηα λα πεη πνηεηηθά ηελ θξίζε ηεο.
πρλά ραξαθηεξίδεηαη ιατθή πνηήηξηα θαη επηθαιείηαη σο παξάδεηγκα
γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο νδνχ πνπ αθνινπζεί ν ιατθφο ξαςσδφο γηα λα
απεηθνλίζεη ηε ζνζηαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Άξα θαη σο παξάδεηγκα
γηα ηελ εγθπξφηεηα «ηεο ζνζηαιηζηηθήο ιανγξαθίαο». πλέβαιε ζ΄απηφ
θαη ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα πνηήκαηά ηεο έγηλαλ ηξαγνχδηα,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο πφζν άληεμαλ ζην ρξφλν. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα ε Π. Γθίλε έρεη κείλεη αλάκεζα ζηελ έληερλε πνίεζε θαη ηνπ
ιατθνχ ξαςσδνχ. Καη ε κφλε ηεο πνηεηηθή ζπιινγή θέξεη ηνλ ίδην ηίηιν
«Ραςσδηθνί ζηίρνη»
Παξφια απηά ε Πεξζεθφλε Γθίλε έκεηλε ε γπλαίθα πνηήηξηα ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο πνπ ραίξεη ηνλ ζεβαζκφ φισλ.
Γελλήζεθε ην 1931 ζην ρσξηφ Πνιχηζηαλε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη
ζπλερίδεη λα γξάθεη ζηίρνπο κε αίζζεκα θαη ιεπηφ γνχζην. Γελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα γηα νξγαλσκέλεο εθδφζεηο. Παξαηαχηα δεκνζηεχεη ζπρλά
ζηα έληππα ηνπ ρψξνπ θαη δε ράλεη επθαηξία λα απαγγείιεη κφλε ηεο φηη
γξάθεη, απνζπψληαο πάληα ηα ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ θνηλνχ.

VIΗ.5. Γεύηεξε θάζε
Βαζικά σαπακηηπιζηικά
Σα ρξνληθά φξηα ηεο δεχηεξεο θάζεο αξρίδνπλ θαηά ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟70 αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 θαη ιήγνπλ ην 1990.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αδήισηε επηκνλή, σο εζσηεξηθή
αλάγθε, γηα ηελ αλάπηπμε, παξάιιεια κε ηελ ζηξαηεπκέλε
ινγνηερλία, θαη κηαο ινγνηερλίαο απαιιαγκέλεο απφ ηελ άκεζε
ηδενινγηθή δέζκεπζε. Απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάπηπμε θαη ελφο
άιινπ είδνπο ζηξάηεπζεο ηεο ινγνηερλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο
πξνζπάζεηεο θαιιηέξγεηαο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ
εζληθνχ πνιηηηζκνχ. Οη πξνζπάζεηεο δελ εμαληινχληαη κφλν ζηε
ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Δπηθεληξψλνληαη γεληθφηεξα ζηελ
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αηζζεηηθή πιεπξά. Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηνπ
θαιιηηερληθνχ επηπέδνπ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ ινγνηερληθή
εθεπξεηηθφηεηα θαη ηνπ ηξφπνπ ζχιιεςεο ηνπ ζέκαηνο, φζν θαη κε ηε
δνκή θαη ηα ίδηα ηα ζέκαηα..
Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο άκβιπλζεο ηεο
θνκκαηηθήο ινγνθξηζίαο. Απελαληίαο, ε ηδενινγηθή επαγξχπλεζε
δηαηεξεί ηα πςειά επίπεδά ηεο κέρξη ζρεδφλ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ „80. Απηφ ηξνθνδνηεί ηελ απηνινγνθξηζία ε νπνία πιένλ ζα
πξέπεη λα θηλείηαη πξνο δπν θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ
πξνζνρή θάζε ζπγγξαθέα λα γξάςεη ινγνηερλία ζεβφκελνο ηα
ηδενινγηθά θξηηήξηα.. Ζ δεχηεξε, επηδίσθε λα πεηχραηλε ηνπο λένπο
ζηφρνπο, ρσξίο ηελ παξαβίαζε ησλ ηδενινγηθψλ γξακκψλ. Γελ
αθνξνχζε φκσο ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ.
Πάλησο, πξφθεηηαη γηα κηα σξηκφηεηα ζηε ινγνηερλία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Σελ σξηκφηεηα ηεο κεηνλνηηθήο ινγνηερλίαο
ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε απνδέρεηαη θαη ε θξηηηθή ηεο δηθηαηνξηθήο
πεξηφδνπ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηελ απνδίδεη ζηελ
«νηθνδφκεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ (δεθαεηία ηνπ
„60, ζεκ Π.Μπ) θαη ζην πέξαζκα ηεο (αιβαληθήο) θνηλσλίαο ζηελ
πιήξε ζνζηαιηζηηθή νηθνδφκεζε»1
Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ηφζν πνιχ δηαδνκέλε θαη ζηελ αιβαληθή
ινγνηερληθή θξηηηθή, δελ πθίζηαηαη. Απνξξίπηεηαη απφ ηα ίδηα ηα
ζηνηρεία ηεο αιβαληθήο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ.
Αθξηβψο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 φηαλ αλαθνηλψζεθε «ε
νηθνδφκεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο βάζεο», ην άλνηγκα θαη ε πξνζέγγηζε
ζηε Γχζεο απφ ηε ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο ηεο Αιβαλίαο πνπ
ζεσξήζεθε σο πξνυπφζεζε γηα ην πνηνηηθφ άικα ηνπο, πξνθάιεζε ηελ
νξγή ηεο θνκκνπληζηηθήο εγεζίαο. Γηα ζηδήξνπ θαη ππξφο επηδίσμε λα
επαλαθέξεη ηηο ηέρλεο θαη ηε ινγνηερλία ζην επίπεδν ηνπ «εζληθνχ
ζηεξεψκαηνο θαη ηνπ ιατθνχ πλεχκαηνο». Με άιια ιφγηα ζην
ηδενινγηθνπνηεκέλν θνιθινξηζηηθφ ηνπο πιαίζην. Ζ ηέηαξηε
Οινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο
ηνπ 1974, απνηειεί κηα απνηξφπαηα πξάμε θαηά ησλ πξνζπαζεηψλ γηα
κηα αλάζα ειεπζεξίαο ζηε ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο ζηελ Αιβαλία.
πλεπψο, ην λέν πλεχκα ζηα γξάκκαηα ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζα πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε ζην λέν θαη απαηηεηηθφ
θιίκα πνπ παξαηεξείηαη γεληθφηεξα ζηελ αιβαληθή ινγνηερλία ζ΄απηή
1

.Νηάγην, εθεκ. Λνγνηερληθφ Λατθφ Βήκα, Φιεβάξεο 1989,ζει.6
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ηε θάζε, παξά ην αζθπρηηθφ θιίκα πνπ επηβάιεη ην θαζεζηψο. Θα
πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε ζηελ εζσηεξηθή πίεζε ησλ ινγνηερληθψλ
αμηψζεσλ πνπ θέξεη ε λέα γεληά αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ. Δίλαη
ηαπηφρξνλα απνηέιεζκα ησλ απμαλφκελσλ επαθψλ κε ηνλ εμσηεξηθφ
θφζκν, κέζσ ηεο αιβαληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ άκεζσλ
επαθψλ κε ηελ Διιάδα.
Οη αμηψζεηο γηα ηε ινγνηερλία ηεο λέαο γεληάο είλαη
πνιπδηάζηαηεο. ε πξψηε γξακκή αθνξά ην δίιεκκα αλάκεζα ζηελ
ειεπζεξία ηνπ πνηεηή θαη ηελ εμαξηεκέλε ειεπζεξία απφ ηνλ
πξνθαζνξηζκέλν ηδενινγηθφ ζθνπφ. Ζ γεληά απηή ζα ην ιχζεη ζηγάζηγά ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πνηεηή. Δλλνείηαη φηη δελ κπνξεί λα
ζπάζεη βίαηα ηηο ηδενινγηθέο θνξλίδεο.
ζνλ αθνξά ηα ζέκαηα, παξεθθιίλεη αηζζεηά απφ ην
θαηεπζπλφκελν ηδενινγηθφ ζεκαηνιφγην εθδειψλνληαο αλνηρηά ηελ
πξνζήισζε πξνο ηα θνηλσληθά ζέκαηα απαιιαγκέλα απφ ηδενινγίεο
θαη θνκκαηηθφηεηα. Σν ιπξηθφ ζηνηρείν απνρηά φιν θαη κεγαιχηεξν
έδαθνο ζηελ πνίεζε. Γεγνλφο είλαη επίζεο φηη νη ζπγγξαθείο ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο γηα λα απαιιαρηνχλ απφ ην αδηέμνδν ηεο
ζνζηαιηζηηθήο επηθαηξφηεηαο, θαηαθεχγνπλ ζε ζέκαηα θαη ππνζέζεηο
ηνπ παξειζφληνο. Καη εδψ δηαπηζηψλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ πιένλ
δηαθνξεηηθά ηφζν ηελ ίδηα ηελ παξάδνζε, φζν θαη ηελ εζληθή ηνπο
θαηαγσγή.
Ζ λέα γεληά δε ζπκβηβάδεηαη επίζεο κε ηε δηαηήξεζε ησλ κέρξη
ηψξα ινγνηερληθψλ δνκψλ θαη ηερλνηξνπηψλ. ηελ πνίεζε εηζάγεηαη
κε επηηπρία ν ειεχζεξνο ζηίρνο. Παξαηεξείηαη ε θαιιηέξγεηα ελφο
μερσξηζηνχ ζπκβνιηζκνχ πνπ αθνξά ηα γεληθφηεξα θαη
νπζηαζηηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληζκνχ. Ζ αιιεγνξία, ε
κεηαθνξά θαη άιια ζηνηρεία απφ ηε ιανγξαθία απνηεινχλ ηα
ζεκαληηθφηεξα πνηεηηθά εθθξαζηηθά κέζα θαη πξνζαξκφδνληαη ζηνπο
ζηφρνπο ηνπ μερσξηζηνχ ζπκβνιηζκνχ.
Ζ λέα γεληά δελ αξλείηαη ηελ παιηά θξνπξά, άιισζηε δελ κπνξεί
λα ην θάλεη, αιιά νχηε αληηπαξαηίζεηαη καδί ηεο. Έηζη, παξάιιεια κε
ηνπο παιηνχο θαηνρπξψλνληαη γξήγνξα λέα νλφκαηα, φπσο ν Αλδξέαο
Εαξκπαιάο, ν Νίθνο Καηζαιίδαο, νη Πέηξνο θαη Οδπζζέαο
Σζεξθέδεο, ν Θσκάο ηεξηφπνπινο, ν Φψηνο Μάιιηνο, νη πχξνο θαη
ηαχξνο Λάγηνο, ν Βαζίιεο Μπαξηακπάο, ν Βαζίιεο Κεξακάο, ν
Βαγγέιεο Μίινο θαη νη πην λένη, Κψζηαο Ννχζηαο, πχξνο Υξίζηνο,
Σειέκαρνο Κψηζηαο, Βαγγέιεο Εαθεηξάηεο, Άιθεο Παπάο, Εήζεο
Λνχηζεο θιπ. Πνιινί απ΄ απηνχο ζα απνηειέζνπλ ηε ξαρνθνθαιηά
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ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα κεηά απφ ηελ
κεηαπνιίηεπζε.
Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ ε ινγνηερλία ζηε κεηξηθή
γιψζζα ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζεκεηψλεη αμηφινγε ζηξνθή. Οη
Έιιελεο ζπγγξαθείο φλησο, ζπλερίδνπλ λα γξάθνπλ ζε δχν γιψζζεο.
ηγά-ζηγά, φκσο, ε ινγνηερλία ζηε κεηξηθή γιψζζα απνρηά έδαθνο
ζε ζρέζε κε εθείλε ζηελ αιβαληθή. αλ απνηέιεζκα ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ „80 φινη νη λένη ζπγγξαθείο πνπ είραλ αξρίζεη ηε
ινγνηερληθή ηνπο ζηαδηνδξνκία ζηελ αιβαληθή, ηψξα, ή γξάθνπλ
κφλν ειιεληθά, ή θαη ζηηο δχν γιψζζεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη, επίζεο, ε κεηάθξαζε φιν θαη
πεξηζζφηεξσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηηο αληίζηνηρεο γιψζζεο.
ε ζρέζε κε ηα ινγνηερληθά είδε πνπ αλαπηχζζνληαη, ε πνίεζε
παξακέλεη θπξίαξρε. Δίλαη θπξίσο ιπξηθν-πνιηηηθή. Ζ πίεζε, φκσο,
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεδνγξαθίαο κεγαιψλεη, γηα λα θνξπθσζεί θαηά
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80
Σν 1985 θαη χζηεξα απφ πνιιά ρξφληα, θπθινθνξεί ε ζπιινγή
δηεγεκάησλ «Σα πεξηζηέξηα ηεο απγήο», ηνπ ηαχξνπ Νηάγηνπ. Δίλαη
ε πξψηε ζπιινγή δηεγεκάησλ ελφο λένπ ινγνηέρλε. Γε δηθαηνινγεί,
φκσο, ηηο αμηψζεηο ηεο πεδνγξαθίαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηα έληππα
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. (Πηζαλφλ ην θαζεζηψο λα επέιεμε απηή ηελ
ζπιινγή, φπνπ ε θνκκαηηθφηεηα παξακέλεη ην βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ, γηα λα ππνδείμεη θαη ζηνπο ππφινηπνπο φηη κφλν ε
ηέηνηνπ είδνπο πεδνγξαθία ζα ραίξεη ηεο εθηηκήζεσο ηνπ
θαζεζηψηνο).
Σελ ίδηα πεξίνδν δεκνζηεχνπλ ηα δηεγήκαηά ηνπο ζηνλ πεξηνδηθφ
ηχπν ζηε κεηξηθή γιψζζα νη Θσκάο ηεξηφπνπινο (ηέξηνο),
Σειέκαρνο Κψηζηαο, Πέηξνο Σζεξθέδεο, πχξνο Λάγηνο θαη άιινη.
Μεξηθνί απ΄απηνχο ζα μαλαεπηζηξέςνπλ αξγφηεξα ζηελ πνίεζε.
Άιινη, φπσο ν Σειέκαρνο Κψηζηαο, ζα αθνζησζνχλ νινθιεξσηηθά
ζηελ αθήγεζε γηα λα απνηειέζνπλ ηηο πιένλ θαηαμησκέλεο
πξνζσπηθφηεηεο ηεο πεδνγξαθίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Σν είδνο αθήγεζεο είλαη ην ζχληνκν δηήγεκα θαη ε λνπβέια.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ζεκαηνιφγην δελ έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε
ηελ επηθαηξφηεηα. Οη λένη πεδνγξάθνη αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη φηαλ
βαδίδνπλ ζε γλσζηά κνλνπάηηα. Απηά ηα κνλνπάηηα έρνπλ ζρέζε κε
ηελ παξάδνζε ή κε κηα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία έρεη θξηζεί. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δηεγήκαηα κε κχζνπο πνπ δελ
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ζηεξίδνληαη ζε πξάμεηο αιιά ζε ηδέεο, κηα πξαρηηθή πνπ ζπκίδεη
πεξηζζφηεξν πνηεηηθφ εθθξαζηηθφ ηξφπν.
Χζηφζν, νξκεηηθή είλαη ε εμέιημε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Έρεη
θπξίσο πνηεηηθφ ραξαθηήξα. κσο ζπλερίδεη, κάιηζηα εληζρχεη, ηηο
αξρέο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Οθείιεηαη απηφ ζηε πξνζπάζεηα
πνπ θαηαβάιιεη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο γηα λα δηαπαηδαγσγήζεη
ηα παηδηά θαη ηε λέα γεληά κε ηηο αξρέο θαη ηα δηδάγκαηα ηνπ
ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. Ζ επθνιία κε ηελ νπνία θηηάρλνληαλ ε
ηδενινγηθνπνηεκέλε παηδηθή ινγνηερλία πηζαλφλ λα πξνζαλαηφιηζε
πνιινχο Έιιελεο ζπγγξαθείο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία, ηε ζηηγκή πνπ
γεληθφηεξα δελ πξφθνςαλ ζηε ινγνηερλία.

VII. 6. Οη εθπξόζσπνη
Νίθνο Καηζαιίδαο. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
εθπξνζψπνπο ηεο δεχηεξεο θάζεο, κε ηδηαίηεξε απήρεζε ζην αιβαληθφ
αλαγλσζηηθφ θνηλφ.
Γελλήζεθε ζηελ Πάλσ Λεζηλίηζα λνκνχ Αγίσλ αξάληα ην 1949.
Δίλαη απφθνηηνο ηεο Φηινινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ.
ην ρψξν ησλ γξακκάησλ εκθαλίζηεθε πνιχ γξήγνξα. πλερίδεη λα
είλαη πνηεηήο. Σν γεγνλφο δελ ηνλ εκπφδηζε, φπσο δειψλεη ν ίδηνο, λα
γξάςεη πάλσ απφ 30 πξαγκαηείεο γηα δηάθνξνπο ζπγγξαθείο θαη
πξνβιήκαηα ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Δίλαη επίζεο γλσζηφο σο κεηαθξαζηήο, ηδηαίηεξα ειιεληθήο πνίεζεο
ζηελ Αιβαληθή γιψζζα. Σειεπηαία δνθίκαζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζην
κπζηζηφξεκα. Σν πξψην ηνπ κπζηζηφξεκα «Σν άξνηξν ηνπ θεγγαξηνχ»
θπθινθφξεζε ζηα ηέιε ηνπ 2004.
Ξεθίλεζε ηε ινγνηερληθή ηνπ ζηαδηνδξνκία σο εθπξφζσπνο ηεο
γεληάο ησλ λέσλ πνηεηψλ ζηελ Αιβαλία. Ζ πιεηνςεθία ησλ πνηεηηθψλ
ζπιινγψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70-„80, είλαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα.
Γξάθεη κε ηελ ίδηα επθνιία ζηίρνπο ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αιβαληθή.
Δίλαη απφ ηνπο ιίγνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα πνπ ζπλερίδεη λα έρεη θαιή επηθνηλσλία κε ην αιβαληθφ
αλαγλσζηηθφ θνηλφ. (Σν 1998 έθδσζε ηε ζπιινγή “Profecia e druve”
(Ζ πξνθεηεία ησλ δέληξσλ), ελψ έρεη πξνο έθδνζε,(2004-2005) δπν
αθφκα πνηεηηθέο ζπιινγέο ζηελ αιβαληθή «Fati i Amarandos”(Ζ ηχρε
ηνπ Ακάξαληνπ) θαη “Pagëzimi i zogjve” (Σν βάθηηζκα ησλ πνπιηψλ).
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Μάιηζηα, ζπρλά, θπξίσο φηαλ κηιάεη ειιεληθά, κνηάδεη φηη ζθέθηεηαη
αιβαληθά.
Δίλαη επίζεο ν πην παξαγσγηθφο πνηεηήο ζηε ινγνηερλία ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο θαη απφ ηνπο πην παξαγσγηθνχο ζηελ Αιβαλία.
Έρεη γξάςεη ζπλνιηθά 27 πνηεηηθέο ζπιινγέο ρσξηζκέλεο ζε δχν
θαηεγνξίεο:-ζε πνηήκαηα θαη κεγάια (ζπλζεηηθά) πνηήκαηα.
Αλαθέξνπκε κεξηθέο:
“Fjalët e thëna në pranverë” (Λφγηα εηπσκέλα ηελ Άλνημε) 1971,
“Flugeri”, (Αλεκνδείρηεο) 1977, “Shtëpitë tona në Jug” (Σα ζπίηηα
καο ζην Νφην) 1982, «Ζ θνίηε ηνπ πνηακνχ κνπ» 1982, «Ληφθσην
ιηαλνηξάγνπδν» 1985, “Anedet” (Αθξνζαιαζζηά) 1989.
Ζ ινγνηερληθή ηνπ παξαγσγηθφηεηα έγηλε ηδηαίηεξα πιεζσξηθή θαηά
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ζηε ζπλέρεηα. Σν
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ν Καηζαιίδαο θάλεη ζηαζεξά βήκαηα ζηελ
πνίεζε ζηε κεηξηθή γιψζζα, ρσξίο λα ιεζκνλήζεη ηνλ Αιβαλφ
αλαγλψζηε. Έρεη γξάςεη 9 ζπιινγέο κε κεγάια πνηήκαηα. Αλαθέξνπκε:
«Οη θσλέο ηεο γελέηεηξαο κνπ» 1990, «Σν ζπίηη ησλ αλέκσλ»1991, «Οη
ξίδεο ησλ δέληξσλ»1992, «ηεξλή κπαιάληα, πέλζηκε» 1993 θιπ.
Σελ ίδηα πεξίνδν ν Καηζαιίδαο έγξαςε θαη θπθινθφξεζε άιιεο 10
πνηεηηθέο ζπιινγέο, φπσο: «Σν θαξάβη ηεο Κχπξνπ θαη ηα
πηθξνιέκνλα»1995,«Απηφ εζηί ην αίκα κνπ»1997,«Δθαηφ εθαηφθπιια
ηεο Πνχιηαο» 1997, «Σν δάθξπ ηνπ θπθιάκηλνπ» 1998, «Ζ πχιε ησλ
βνξηάδσλ»1998 θιπ.
Ζ πξψηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή ζηελ αιβαληθή γιψζζα
θπθινθφξεζε φηαλ αθφκα ήηαλ θνηηεηήο. Σν θνηλφ ηελ ππνδέρηεθε
ζεξκά. Ζ θξηηηθή εληφπηζε ζηνλ Καηζαιίδα ηνλ κειινληηθφ πνηεηή πνπ
ππφζρνληαλ πνιιά γηα ηελ πνίεζε. Πάλησο, απφ ηα πξψηα βήκαηά ηνπ
ν Καηζαιίδαο έδεημε φηη ζην ππνζπλείδεηφ ηνπ θξπβφηαλ ν θφζκνο ηνπ
παηξφο ηνπ θαη ηνπ ζπγγεληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Έλαο θφζκνο
εκπνηηζκέλνο κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ εληφπηα ιανγξαθηθή
παξάδνζε. Ζ θαηαγσγή απηή θαίλεηαη φηη πξνζδηνξίδεη θαη ηελ
δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Καηζαιίδα ζην πιαίζην ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ
Αιβαλψλ θαη Διιήλσλ πνηεηψλ. Πηζαλφλ, λα κε ηνλ δηαθξίλεη
ηδηαίηεξα ε επξσζηία θαη ν ξπζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ζηίρνπ πνπ
ρξεζηκνπνηεί, φζν ν ιπξηζκφο πνπ πεγάδεη απφ ηε δηθή ηνπ
πξαγκαηηθφηεηα θαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη λα ζπληαηξηάδεη ηε
ιπξηθή θαη ηελ επηθή πνίεζε.
Ο Καηζαιίδαο, εληνχηνηο, επηζηξαηεχεη απηή ηελ θαηαγσγή θαη
πεξηερφκελν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ κε ηηο αξρέο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ
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ξεαιηζκνχ. Γείρλεη φηη έρεη πηάζεη ην λφεκα φηη ην ηαιέλην δελ έρεη
ηδηαίηεξε αμία κπξνζηά ζηε ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη ν κεραληζκφο θξάηνο
έλαληη απηνχ ηνπ ηαιέληνπ. Γέρεηαη ηελ πξφθιεζε. Βάζε ηνπο
επηβεβιεκέλνπο θαλνληζκνχο ηεο επνρήο, θάλεη ηνλ ζπκβηβαζκφ κε ηελ
θξαηηθή πξνπαγαλδηζηηθή κεραλή. πρλά είλαη ζε βάξνο ηεο πνηεηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο Γηθαηνινγείηαη κε ην ζηφρν γηα λα θεξδίζεη εθείλν πνπ
κνλίκσο δεηνχλ νη άλζξσπνη ηεο ηέρλεο,- ην θνηλφ, έζησ θαη
ρεηξαγσγεκέλν. Μάιηζηα, ε ζεξκή ππνδνρή ηνπ θνηλνχ, καδί κε ηε
βξάβεπζε ηεο πξψηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο, πξνβάιινπλ ηνλ δηθφ ηνπ
εγσθεληξηζκφ, ηδηφηεηα ε νπνία ζην κέιινλ επηδηψθεη ηελ αμία ελφο
ηδηαίηεξνπ θφζκνπ, «ηνπ θφζκνπ ηνπ Καηζαιίδα».
Δθείλε ηελ πεξίνδν ην πνηεηηθφ ηνπ «Δγψ» ζπλδέεηαη φιν θαη πην
πνιχ κε «ηηο κεγάιεο αλεζπρίεο» πνπ έρεη αλαιάβεη ν «θαζνδεγεηήο»
θαη «ην θφκκα», ηδηαίηεξα ζην δηεζλή ζηίβν. Οη ιπξηθνί εξεζηζκνί,
ζπλδπαδφκελνη κε δξακαηηθέο λφηεο αθνξνχλ ην θνκκαηηθφ ηδενινγηθφ
πάζνο. Δλνρνπνηεί πεξηζζφηεξν ηνλ πνηεηή Νίθν Καηζαιίδα ε ηαχηηζε
ηεο πνίεζή ηνπ κε ηελ επίζεκε ζηάζε έλαληη ηεο ζξεζθείαο. Δπίζεο, θαη
ε ππνρξέσζε πξνο ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα εμαληιείηαη εληφο ηνπ
επηηξεπφκελνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ.
Παξφια απηά, ν Καηζαιίδαο δείρλεη φηη είλαη απνθαζηζκέλνο λα
γξάςεη πνίεζε θαη ζε θάζε βήκα ηνπ επηδηψθεη κηα λέα θνξπθή. Σν
πνηεηηθφ ηνπ έξγν γλψξηζε κεξηθέο βξαβεχζεηο. ηελ πξψηε ηνπ θηφιαο
πνηεηηθή ζπιινγή “Fjalët e thëna në pranverë”(Λφγηα εηπσκέλα ηελ
Άλνημε)1971, απνλεκήζεθε ην «Βξαβείν ηεο Γεκνθξαηίαο». Ζ ηξίηε
πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή, “Shtëpitë tona në Jug”, (Σα ζπίηηα καο ζην
Νφην), ηηκήζεθε κε ην «Γεχηεξν εζληθφ βξαβείν». Αθνινπζνχλ άιιεο
δηαθξίζεηο απφ ηηο εθεκεξίδεο “Drita” θαη “Zëri i rinisë” θαη ην
πεξηνδηθφ “Nëntori”. Σν 1989, ν Πξφεδξνο ηεο Αιβαληθήο
Γεκνθξαηίαο ηνπ απέλεηκε ην παξάζεκν «Νατκ Φξάζεξη» «γηα έμνρε
πξνζθνξά ζηε ινγνηερλία». Σν 2003, ην αιβαληθφ Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ απέλεηκε ζην Νίθν Καηζαιίδα ην βξαβείν «Αζεκέληα
Πέλα», γηα ηε κεηάθξαζε ηεο ρξνληάο. (Μεηέθξαζε ζηα Αιβαληθά ην
Άμηνλ Δζηί ηνπ Διχηε. Ζ αιβαληθή έθδνζε πεξηιάκβαλε θαη πξσηφηππα
πνηήκαηα ζηα ειιεληθά)
Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο γλψξηζε ην έξγν ηνπ Καηζαιίδα θαη ζηελ
Διιάδα. Αλαθέξνπκε «Σν πξψην Παλειιήλην βξαβείν» γηα ην πνίεκα
«Αζθεηήο» 2003. Σελ ίδηα ρξνληά ε πνηεηηθή ζπιινγή «Δθαηφ
εθαηφθπιια ηεο Πνχιηαο» θέξδηζε ην πξψην Βαιθαληθφ Βξαβείν
«ΑΗΜΟ» πνπ ηνπ απέλεηκε ε Βαιθαληθή Δπηηξνπή ηεο φθηαο.
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Ο Καηζαιίδαο δελ αξθείηαη γξάθνληαο πνίεζε. Δίλαη κνλίκσο ζε
θίλεζε θαη θαηαβάιιεη ζπλερψο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνβνιή ηεο
πνίεζήο ηνπ. Δίλαη ν πνηεηήο γηα ηνλ νπνίνλ έρνπλ δηνξγαλσζεί νη
πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ: ηελ Αιβαλία,
ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν, ηε Γεξκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη αιινχ. Δίλαη ν
πνηεηήο πνπ είρε γλσξηκίεο κε ηέηνηεο γλσζηέο πξνζσπηθφηεηεο , φπσο
ν Οδπζζέαο Διχηεο, ε Μειίλα Μεξθνχξε, φπσο ζπλερίδεη λα έρεη κε
ηνλ εζληθφ πνηεηή ηεο Κχπξνπ, Κψζηα Μφληε. Υαίξεη ηελ ηδηαίηεξε
εθηίκεζε ηνπ Νηξηηεξφ Αγθφιη, ηνπ Ηζκαήι Καληαξέ θαη πνιιψλ άιισλ
πξνζσπηθνηήησλ ζηελ Αιβαλία.
Θα ιέγακε φηη θαη ην θνκκάηη απηφ ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ,
απνηειεί κέξνο ηνπ εγσθεληξηζκνχ ηνπ πνηεηή. ην ινγνηερληθφ ηνπ
έξγν πφηε δηαβάδεηαη εχθνια θαη πφηε παξνπζηάδεηαη πεξίπινθν, αιιά
γεληθψο έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά. Σελ θαιχηεξε φκσο επηβεβαίσζε γηα
ηνλ εγσθεληξηζκφ απνηειεί ε πξνζπάζεηα ηνπ ηδίνπ λα εμεγήζεη ηνλ
«δηθφ ηνπ πνηεηηθφ θφζκν». Ξεθηλάεη, φπσο ιέεη, απφ ηνλ ίδην, ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηε γελέηεηξα ηνπ. Δληφο απηνχ ηνπ ηξηγψλνπ ν
Καηζαιίδαο πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη θαη μππλήζεη φιν ηνλ δηθφ ηνπ
πνηεηηθφ θφζκφ, «ην δηθφ ηνπ ζχκπαλ» φπσο ην ιέεη ν πνηεηήο, απφ ηελ
επνρή ηνπ Οκήξνπ θαη ηελ κπζνινγία θαη κέρξη ηνλ Διχηε. Λέεη ν
Καηζαιίδαο: «Πίζηεςα ζηελ νκεξηθή θαη νλεηξεκέλε νκνξθηά ηνπ
θφζκνπ»1θαη ζπλερίδεη: «Πάληα κέζα κνπ είρε ξηδψζεη θαη κε ζπλφδεπε
κε ηε καλία ηεο θαηαδίσμεο θαη κηα άιιε παξάμελε, κπζηθή,
θαληαζηηθή ηξηάδα. Έλα ην δηθφ κνπ ζχκπαλ, ηεο θαληαζίαο κνπ».
χκθσλα κε ηνλ πνηεηή ε ηξηάδα ηνπ ζχκπαληφο ηνπ απνηειείηαη .
Πξψην. Απφ ηνλ πάλσ θφζκν ησλ ζεψλ . „ινη νη νπξαλνί ζπαξκέλνη
κε ηνπο Θενχο ησλ πξνζπαππνχδσλ κνπ». Ο δεχηεξνο, είλαη ν θφζκνο
ησλ δσληαλψλ, «Οη ζπληνηνπίηεο κνπ, νη ζνθνί, νη παξακπζάδεο, νη
βηνπαιαηζηέο, νη θαιαληδήδεο, νη κπισλάδεο, νη αζβεζηάδεο». Ο ηξίηνο,
«Ο θάησ Κφζκνο. Οη ζλεηνί, Σακπνπξσκέλνη γεληέο γεληψλ, εθεί θάησ
απ΄ην πνπξλάξη, ζην αηψλην θνηκεηήξη η‟ Αε Θαλάζε»2, δηεπθξηλίδεη ν
πνηεηήο.
ην πιαίζην απηφ ν πνηεηήο επηδηψθεη λα θηηάμεη ηε δηθή ηνπ
θηινζνθία, ηα δηθά ηνπ αξρέηππα, πνπ αλπςψλνληαη ηαπηφρξνλα ζην
1

Ν. Καηζαιίδαο. Οκηιία ζην Παλεπηζηήκην ησλ Ησαλλίλσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ
έξγνπ ηνπ, 19.02.2000.
2
Ν. Καηζαιίδαο. Οκηιία ζην Παλεπηζηήκην ησλ Ησαλλίλσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ
έξγνπ ηνπ, 19.02.2000.
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ιπξηζκφ θαη ηα επηθά ηνπ γλσξίζκαηα. Δίλαη γεγνλφο φηη αλεμάξηεηα
πνπ ν ίδηνο δειψλεη φηη ν πνηεηήο δελ δαλείδεηαη πξφηππα νχηε απφ ηνλ
ίδην ην ζεφ, ν πνηεηηθφο ηνπ θφζκνο πνιιέο θνξέο θηλείηαη απφ πνηεηηθά
εξεζίζκαηα άιισλ, ζηα νπνία φκσο δίλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δηθνχ ηνπ
θφζκνπ.
«ηαλ δηαβάδεηο ηελ πνίεζε ηνπ Νίθνπ Καηζαιίδα, ςάρλεηο λα
βξεηο ηηο πεγέο θαη ηελ πνξεία ηνπ δηθνχ ηνπ πνηεηηθνχ νξάκαηνο» 1, αλαθέξεη γη΄ απηφλ ν Αιβαλφο θξηηηθφο Φινπηνπξάθ Γθεξκέλη.
Πξάγκαηη, φηαλ δηαβάδεηο πνίεζε ηνπ Καηζαιίδα ζηελ αιβαληθή
ζνπ ζπκίδεη Διχηε, εθέξε, Ρίηζν. Σν ίδην ζπκβαίλεη φηαλ δηαβάδεηο
πνίεζε ηνπ Καηζαιίδα ζηελ ειιεληθή. νπ ζπκίδεη ακέζσο κνηίβα ησλ
γλσζηψλ Αιβαλψλ πνηεηψλ.
Ο Καηζαιίδαο γίλεηαη θνξέαο πνηεηηθψλ εξεζηζκάησλ, ηα νπνία ή
εληππσζηάδνπλ ηδηαίηεξα ηνλ ίδην, ή ην επξχηεξν θνηλφ. ηε ζπλέρεηα ηα
κπάδεη ζην δηθφ ηνπ πνηεηηθφ εξγαζηήξη ησλ κεηαθνξψλ, ζπκβφισλ,
πξνζσπνπνηήζεσλ, ηφζν ζηελά ζπλδεκέλα κε ηα δέληξα, ηα πνπιηά, ηα
λεξά θαη ηνπο βξάρνπο ηεο γελέηεηξάο ηνπ, γηα λα πθάλεη ην δηθφ ηνπ
πνηεηηθφ ζηίγκα πνπ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνλ δηθφ ηνπ
εγσθεληξηζκφ. ηηο πνηεηηθέο ηνπ δπκψζεηο, πνιιέο θνξέο
δηαπηζηψλεηαη έληνλα ε ζπκκεηνρή ησλ αζηέξσλ, ησλ θεξαπλψλ, ηνπ
θεγγαξηνχ θαη νηηδήπνηε άιινπ νπξάληνπ ζψκαηνο ή θαηλνκέλνπ πνπ
θαίλεηαη απφ ηε γελέηεηξά ηνπ.
Δληνχηνηο, ζηελ πνίεζή ηνπ ζπλαληάηαη έλα δηθφ ηνπ πνηεηηθφ
ζπληαρηηθφ. Οη ιφγνη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη ν
Καηζαιίδαο γξάθεη πνίεζε ειεχζεξα ζηηο δχν γιψζζεο θαη κε ην ίδην
πνηεηηθφ χθνο. πλεπψο ζην πνηεηηθφ ηνπ εξγαζηήξη νη αληίζηνηρεο
γιψζζεο επηθνηλσλνχλ ζε δάλεηα θαη αληηδάλεηα φρη κφλν ζε φ,ηη αθνξά
ην ιεμηιφγην αιιά θαη ηηο ζπληαρηηθέο δνκέο. ληαο έλαο πνηεηηθφο
κεζνιαβεηήο κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ θαη ινγνηερληψλ, θαηνξζψλεη
λα θαηνρπξψζεη ηελ πνηεηηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη λα
επεξεάζεη ηηο αληίζηνηρεο ινγνηερλίεο. Έλδεημε απηνχ απνηειεί ε
εθηίκεζε πνπ ραίξεη ηφζν ζηελ Αιβαλία φζν θαη ζηελ Διιάδα.
Αλδξέαο Εαξκπαιάο. Γελλήζεθε ην 1942 ζην ρσξηφ Λαδάηη ησλ
Αγίσλ αξάληα. Σειεηφθνηηνο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Αξγπξνθάζηξνπ, ρξεκάηηζε κεξηθά ρξφληα δάζθαινο. ηε ζπλέρεηα
1

F. Germeni, Λνγνηερληθή ζπδήηεζε γηα ην έξγν «Ζ πξνθεηεία ησλ δέληξσλ»,
Σίξαλα 15.01.2001.
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δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα». Σν 1981 έθδσζε ηελ
πξψηε πνηεηηθή ζπιινγή, «Δπηκέλνπκε» θαη ην 1986 ηε δεχηεξε κε
ηίηιν, «Σα παηδηά ηνπ Ήιηνπ». Σελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ δχν πνηεηηθψλ
ζπιινγψλ έθδσζε κηα ζπιινγή, δεκνζηνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηίηιν
«Σαμίδη ζηνλ ηφπν κνπ». Σν 1992 έθδσζε ηελ ηξίηε πνηεηηθή ζπιινγή,
«101 πνηήκαηα γηα κηα ρνχθηα γε». ηα ηέιε ηνπ 2004, θπθινθφξεζε
έλα αθφκα βηβιίν. Σίηινο ηνπ είλαη, «Ο άιινο ράξηεο», κηα έξεπλα γηα
ηα ρακέλα θαηά θαηξνχο ρσξηά ζην ζεκεξηλφ ρψξν ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο. Γελ έρεη ζρέζε άκεζα κε ηε ινγνηερλία, έρεη φκσο κε
«ηνλ ηφπν» ηνπ.
ην ινγνηερληθφ ηνπ ελεξγεηηθφ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα είλαη ιίγα.
Απηφ φκσο δελ εκπνδίδεη λα ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
πνηεηέο ζηε ινγνηερλία ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ
Αιβαλία. Δπίζεο, δελ απνηειεί κφλν ηελ ηζρπξφηεξε θσλή ζην ρψξν ηεο
πνίεζεο, αιιά κηα πξαγκαηηθή ζρνιή ζηα γξάκκαηα ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα φιε ηε γεληά ηνπ ζην θξίζηκν
ζηαπξνδξφκη ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80.
Δλζπλείδεηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ σο πνηεηήο θαη δεκνζηνγξάθνο,
ζπάεη πξψηνο ηηο θνξλίδεο θαη ηε ινγνηερληθή παξάδνζε ηεο
πξνεγνχκελεο γεληάο, ε νπνία ζπλερίδεη λα έρεη ηζρπξή επηξξνή θαη
ξφιν ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα. Ο Εαξκπαιάο είλαη, επίζεο, πνιχ
απζηεξφο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα πνηφηεηα ζηελ ηέρλε ηεο
πνίεζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο. Σν παξάδεηγκά ηνπ, ν ιφγνο ηνπ θαη ε
επηξξνή ηνπ ήηαλ άκεζε ζην πνηνηηθφ άικα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηε
ινγνηερλία ε γεληά ηνπ. πλέβαιε απνηειεζκαηηθά θαη ε ζέζε ηνπ ζηελ
εθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα», σο ην κφλν έληππν πνπ δεκνζίεπε
ινγνηερλία ζηελ κεηξηθή γιψζζα.
Ο Αλδξέαο Εαξκπαιάο, σο άλζξσπνο θαη σο πνηεηήο, είλαη πνιχ
ζηελά ζπλδεκέλνο κε ηελ ηχρε ηνπ ηφπνπ ηνπ. Ζ πνίεζή ηνπ είλαη
ζηξαηεπκέλε ζ΄απηφ ην ζθνπφ. Καη φηαλ νη ζηίρνη ηνπ δεκνζηεχνληαλ
ππφ ην επάγξππλν κάηη ηεο θνκκνπληζηηθήο «επηζεψξεζεο», απηφο
έβξηζθε ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζθπγκφ ηεο εζληθήο ηνπ
ηαπηφηεηαο θαη θαηαγσγήο. Σν αίζζεκα απηφ ην κεηαβίβαδε ζηνπο
νκνγελείο ηνπ κε ην ζάξξνο θαη ηε δχλακε πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηε ηέρλε
νη κεηαθνξέο, ε αιιεγνξία, νη παξαιιειηζκνί θαη ν δηθφο ηνπ ηδηαίηεξνο
ζπκβνιηζκφο. Ο ηδηαίηεξνο ζπκβνιηζκφο δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο κφλν
φζνλ αθνξά ηελ πνίεζή ηνπ, αιιά βνεζάεη θαη ηελ θνηλφηεηά ηνπ λα
απηνπξνζαλαηνιηζηεί ζσζηά. ηαλ έγξαθε πνίεζε γηα λα ηε βάιεη ζην
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ρψκα, εθδειψλεηαη πην έληνλα ην βαξχ θιίκα πνπ πξνθαιεί ε αίζζεζε
ηεο δηπιήο πεξηθξφλεζεο θαη απφγλσζεο.
O γλσζηφο Έιιελαο θηιφινγνο θαη δηεγεκαηνγξάθνο Υξηζηφθνξνο
Μηιηψλεο, ιέεη γηα ην Εαξκπαιά: «ηελ πνίεζε ηνπ Εαξκπαιά ε
γιψζζα θαηαθέξλεη λα επηηειέζεη ηελ πην θίλα ιεηηνπξγία ηεο θαη λα
εθθξάζεη φρη απιψο ηε δπζηπρία ζηελ επηθάλεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,
αιιά θαη ηα «βαζχηεξα θηλήκαηα ηεο ςπρήο», ηα φλεηξα, ηελ πιεγσκέλε
αμηνπξέπεηα θαη ην παξάπνλν ελφο ιανχ πνπ ηνλ έρνπλ ιεζκνλήζεη. Ο
θφζκνο ηνπ είλαη έλαο θφζκνο θιεηζηφο, απνθιεηζκέλνο αιιά θαη κε
ελφηεηα ηζηνξηθήο κνίξαο θαη κλήκεο, γεσγξαθηθήο ζπλνρήο θαη
ηδηαηηεξφηεηαο, πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη εζσηεξηθήο δσήο»1.
Ο ζηίρνο ηνπ Εαξκπαιά είλαη απιφο αιιά ζκηιεκέλνο. Μέζσ ελφο
πεηπρεκέλνπ θαιιηηερληθά ζπληαρηηθνχ, θαηαθέξλεη λα πεξάζεη άπιεηα
ζπγθηλήζεηο ζηνπο αλαγλψζηεο. Ξέξεη θαη ρξεζηκνπνηεί κε αθξίβεηα ηε
ιέμε, θαη φηαλ ζέιεη λα απνδψζεη πνηεηηθέο απνρξψζεηο, θαη φηαλ ζέιεη
λα δηαβηβάζεη θηινζνθηθά κελχκαηα. Δίλαη πεξηζζφηεξν πνηεηήο ηεο
ινγηθήο παξά ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ θχζε, ηα ρξψκαηα, νη ήρνη έρνπλ
αμία γηα ηνλ Εαξκπαιά φηαλ ηνλ βνεζνχλ λα δηεηζδχζεη ζηελ ςπρή ηνπ
αλαγλψζηε.
Σα κνηίβα απφ ηε ιατθή παξάδνζε, φπσο θαη ν θιαζηθφο
δεθαηξηζχιιαβνο θαη δεθαπεληαζχιιαβνο ιατθφο ζηίρνο, απνρηνχλ ζην
Εαξκπαιά λέα πνηεηηθή αμία, θαη κηα επίθαηξε λφηα ζην πεξηερφκελν.
Μέζα ζηε γεληθή απαγφξεπζε, δεηάεη θαηαθχγην ζηε δηαρξνληθή
παξάδνζε κε ζηφρν λα είλαη πην εχρξεζηε ε αιιεγνξία ησλ κελπκάησλ
ηνπ.
Γελ ελδηαθέξεηαη, φκσο κφλν γηα ην ζηίρν. Σε κεγαιχηεξε θξνληίδα
αθηεξψλεη ζηα κελχκαηα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη. Δπηδηψθεη κνλίκσο λα
είλαη ζαθήο, πιήξεο θαη πιαηχο. Γελ αξέζθεηαη ζηα καθξνζθειή
πνηήκαηα, αιιά ζε φζν πην ζχληνκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηε
δεκηνπξγία ζηηο ζπιινγέο ηνπ, πνηεηηθψλ ελνηήησλ κε μερσξηζηφ
ζεκαηνιφγην θαη δηεπξπκέλν λφεκα, επηδηψθεη ηελ θαιχηεξε
επηθνηλσλία κε ην θνηλφ.
ην ζθεπηηθφ απηφ θηλείηαη θαη ε ινγηθή θαιιηέξγεηαο ηνπ δηθνχ ηνπ
μερσξηζηνχ ζπκβνιηζκνχ, ν νπνίνο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έγηλε θηήκα
φισλ ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα
ην ζπγθηλεζηαθφ θφξην πνπ θέξεη ε αλάδεημε ζε ζπκβνιηζκφ ηνπ
νλνκαζηηθνχ ζπλφινπ «ν ηφπνο καο». ηηο ζπλζήθεο φπνπ ε ρξήζε ηεο
1

Υξηζηφθνξνο Μηιηψλεο. εθεκ. Καζεκεξηλή, εκεξ. 6 Μάξηε, 1994, ζει.30
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ιέμεο «Διιάδα» θαη ηα ζρεηηθά παξάγσγά ηεο, ήηαλ απαγνξεπκέλα γηα
ηνλ Έιιελα ζηελ Αιβαλία θαη ε ιέμε «παηξίδα» νδεγνχζε ακέζσο ζηελ
θνηλή «ζνζηαιηζηηθή παηξίδα», ηελ Αιβαλία, ήηαλ αλαγθαίν λα
εθεπξεζεί θάηη πνπ λα επηλννχζε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. Ο Εαξκπαιάο,
έδσζε απηή ηε δηάζηαζε ζην ζχλνιν «ν ηφπνο καο» γηα λα πξνζδηνξίζεη
ηφζν ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ θαη θαη΄επέθηαζε φισλ ησλ άιισλ
νκνγελψλ, φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ, ηελ Διιάδα.
Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε γηα ηελ αλάδεημε ζε ζχκβνια ησλ καληηιηψλ
ζηε Γξφπνιε, ηνπ δέληξνπ θαη ησλ ξηδψλ ηνπ θιπ.
Σν αηζζεηήξην ηνπ πνηεηή θαη ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, αιιά θαη ε
αθνζίσζε ζηνλ ηφπν ηνπ, φρη κφλν ηνλ σζνχλ λα παξαηεξεί θαη λα
ελδηαθέξεηαη γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ, αιιά θαη λα ηα θξίλεη
απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά. Μπνξεί έηζη, λα δεη θαρχπνπηα θαη «ηνπο
ζνζηαιηζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο». Δίλαη ίζσο απφ ηνπο ιίγνπο
πνηεηέο πνπ αλεζπρεί, ιφγνπ ράξε, γηα ηελ απζαίξεηε παξέκβαζε ηνπ
«ζνζηαιηζηηθνχ» αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε γλψκνλα «ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ ςσκηνχ ζηε ρψξα, σο εγγχεζε γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο
ζνζηαιηζηηθήο παηξίδαο». (Πξφθεηηαη γηα ην πνίεκα «Σν ηξαγνχδη γηα ην
κεγάιν πνπξλάξη», ζπιινγή «Σα παηδηά ηνπ Ήιηνπ»). Ο πνηεηήο δελ
ζέιεη λα γίλεη Γνλ Κηρψηεο. Γελ βγαίλεη λα εκπνδίζεη ηελ θαηαζηξνθή
απηή. Γξάθεη έλα πνίεκα ζην νπνίν θιαίεη γηα ην μεξίδσκα, (ελ‟
νλφκαηη ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ), ελφο αηψληνπ δέληξνπ. Γηα ηνλ πνηεηή
δελ έρεη ζεκαζία κφλν ε πιαγηά ηνπ βνπλνχ πνπ έκεηλε ρσξίο ην
αησλφβην δέληξν. Πεξηζζφηεξε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη καδί κε ην
μεξηδσκέλν δέληξν ζα ραζνχλ θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπλδέζεθαλ καδί
ηνπ, ή γηαηί αθηεξψζεθαλ ζ΄απηφ σο κάξηπξαο πνιιψλ γεγνλφησλ, ή
ηξαγνπδήζεθαλ θάησ απφ ηνπο θιψλνπο ηνπ. Θα ραζεί, ζπλεπψο, ε
ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο. Ο πνηεηήο πεγαίλεη πνιχ καθξηά. Γη΄απηφλ ηα
θπζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ θπζηθά πνιηηηζηηθά κλεκεία, κέξνο ηνπ
πνιηηηζκνχ ελφο ιανχ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο, εθηφο πνπ βιάπηνπλ ην
πεξηβάιινλ, μεξηδψλνπλ θαη ηζνπεδψλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ.
«Ο Εαξκπαιάο,- ιέεη γη΄ απηφλ ν Φψηνο Κπξηαδάηεο,- είλαη
θεηδσιφο θαη ιηηφο, κε ζηίρνπο πηφηεξν κε θέληξν ην λνπ, παξά ηελ
θαξδηά, αιιά ιπξηθφο θαη γιπθφο, πνλεκέλνο θαη πηθξακέλνο, κε
δηαθαλή ηελ αγαλάθηεζε γηα ηε κεγάιε εγθαηάιεηςε ζην έιενο ησλ
αλζξσπνθάγσλ, φιν άγρνο θαη αγσλία, αιιά θαη πίζηε βαζηαγκέλε κε
βία αλάκεζα ζηα δφληηα ηεο απειπηζκέλεο απφθαζεο….»1
1

Φ. Ν. Κπξηαδάηε εθεκ. Νέα εζηία, 25.12.1994.
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Χο ηειεπηαίν ιφγν γηα ηνλ Αλδξέα Εαξκπαιά, ζα αλαθέξακε ην
ζπλερέο αίηεκα ηνπ θνηλνχ γηα πεξηζζφηεξε ινγνηερληθή παξαγσγή. Ο
πνηεηήο φκσο απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ ηξνπή πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα
ζην ηφπν ηνπ κεηά ην 1990, αζρνιείηαη φιν θαη πην ιίγν κε ηελ πνίεζε
θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηζηνξία «ηνπ ηφπνπ ηνπ», ζαλ θάηη ην κέιινλ
ηνπ νπνίνπ έρεη θξηζεί θαη ε ιακπξή ηνπ ηζηνξία έρεη μεραζζεί. Καη
ζηελ θξίζε απηή ε πνίεζε δε βνεζάεη.

VIΗ. 7. Άιινη εθπξόζσπνη ηεο πεξηόδνπ απηήο.
πσο αλαθέξακε, θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο κεηαπνιεκηθήο
πεξηφδνπ ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα,
έδσζαλ ην παξφλ ηνπο πνιινί λένη ινγνηέρλεο.
Πέηξνο Σζεξθέδεο.
Γελλήζεθε ην 1946 ζηελ Πνιχηζαλε
Πσγσλίνπ λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. πνχδαζε ινγνηερλία ζην
παλεπηζηήκην Σηξάλσλ. Υξεκάηηζε δάζθαινο θαη κεηά ζελαξηνγξάθνο
ζην ζίαζν επηζεψξεζεο ηνπ ζεάηξνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Πνίεζε
δεκνζίεπζε απφ ηα 20 ρξφληα ηνπ. Ζ ινγνηερληθή ηνπ δξάζε είλαη
αξρηθά ζηελ αιβαληθή. ηε κεηξηθή γιψζζα γξάθεη ινγνηερλία ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80. Γξάθεη πνίεζε θαη αθήγεζε. Ζ πνίεζε
αθνξά θπξίσο ηα παηδηά. Σα πνηήκαηά ηα ζπγθέληξσζε ζε έμη πνηεηηθέο
ζπιινγέο γηα ηα παηδηά. Αλαθέξνπκε: “Në tokën e paraardhësve”(ηε
γε ησλ πξνγφλσλ) 1977, “Shtrëngim duarsh” (θίμηκν ρεξηψλ) 1984,
“Valvitja e fustanellës” (Σν θπκάηηζκα ηεο θνπζηαλέιαο) 1987.
Σα δηεγήκαηά ηνπ είλαη ζθφξπηα ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν.
Ο Πέηξνο Σζεξθέδεο είλαη κνλίκσο ζε αλαδήηεζε, αιιά
πεξηζζφηεξν ζε αλαδήηεζε ηεο ζέζεο πνπ ζέιεη λα θαηέρεη ζηε
ινγνηερλία. Απηφ θαζνξίδεη θαη ηε ινγνηερλία πνπ γξάθεη. Εεη θαη
εξγάδεηαη ζηελ Κχπξν απφ ην 1997. πλερίδεη λα γξάθεη ινγνηερλία,
θπξίσο πεδνγξαθία.
Αζρνιείηαη, επίζεο, κε κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε
ινγνηερληθή θιεξνλνκηά ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο.
Θσκάο ηεξηόπνπινο (ηέξηνο). Πνηεηήο, πεδνγξάθνο, κειεηεηήο
ηεο παξάδνζεο. πνχδαζε ηαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ. Ζ
αγάπε γηα ηε ινγνηερλία εθδειψλεηαη απφ πνιχ λσξίο θαη ηνλ θάλεη πην
γλσζηφ απφ ηελ ηαηξηθή. ην μεθίλεκά ηνπ γξάθεη θη΄ απηφο ζηελ
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αιβαληθή. Αξγφηεξα κφλν ζηελ ειιεληθή. ηα ηέζζεξα βηβιία πνπ
έθδσζε πξηλ απφ ην 1990, κφλν έλα, «Οη άλζξσπνη πνπ αγάπεζα»
1984, είλαη ζηε κεηξηθή γιψζζα.
Με θαηαγσγή απφ ηελ ηαηξηθή θέξλεη έλα λέν ζηίγκα ζηε ινγνηερλία
ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Σα πνηήκαηά ηνπ είλαη απαιιαγκέλα απφ
ηνπο ηδενινγηθνχο πεξηνξηζκνχο. ΄απηά θπξηαξρεί ην αίζζεκα ηεο
εηξήλεο θαη ηεο αγάπεο.
Γηαθξίλεηαη επίζεο γηα ην ιπξηζκφ ηνπ θαη φηαλ γξάθεη αθήγεζε.
Ξέξεη λα κεηαθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε ιεπηά αηζζήκαηα. Οη ήξσέο ηνπ
ηφζν ζηελ πνίεζε , φζν θαη ζηελ πεδνγξαθία δηαθξίλνληαη γηα ηε ζαθή
απφδνζή ηνπο. Σν πεηπραίλεη απηφ πεξηζζφηεξν απφ ην μεδίπισκα ηνπ
εζσηεξηθνχ ηνπο θφζκνπ θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπο, παξά κέζσ ησλ
άκεζσλ πεξηγξαθψλ.
εκαληηθή ζέζε ζηε δξάζε ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ γξακκάησλ ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο θαηέρνπλ νη κειέηεο θαη νη έξεπλεο γηα ηελ
ηζηνξία, ηα ήζε θαη έζηκα θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπ. Οη έξεπλεο
απηέο απνηεινχλ ζπρλά θεληξίζκαηα ησλ ινγνηερληθψλ ηνπ έξγσλ.
Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα, αζθψληαο ην επάγγεικα ηνπ
γηαηξνχ. Γελ παχεη φκσο λα γξάθεη ινγνηερλία.
Φώηνο Μάιηνο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή (απφ ηε
Γεξβηηζηάλε Αξγπξνθάζηξνπ) θαη ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή ινγνηερλίαο
ζην Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ, ε ζπκβνιή ηνπ ζηα γξάκκαηα ηεο Δζληθήο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο δελ είλαη ε αλακελφκελε. Γεληθψο, ηα
ειπηδνθφξα κελχκαηα ζην μεθίλεκά ηνπ ζην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο δελ
δηθαηνινγήζεθαλ θαη ν Φψηνο Μάιηνο δελ θαηάθεξε λα αλπςσζεί ζην
επίπεδν ησλ ππνινίπσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Σν πνίεκα πνπ ηνπ
έδσζε φλνκα θαη ηνλ έληαμε ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο, ήηαλ απηφ κε ηίηιν «Γξνπνιίηηθε Άλνημε», ην νπνίν ζηελ
νπζία θπθινθφξεζε ζηελ αιβαληθή. Αλαγλσξίζηεθε ζηελ ειιεληθή κεηά
απφ ηελ άξηηα κεηάθξαζε ηνπ Πάπινπ ηνχηε. Αζρνιήζεθε θπξίσο κε
ηελ κειέηε ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο. Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα.
ηαύξνο Λάγηνο. Αλεμαξηήησο ηεο λεαξήο ειηθίαο επηδεηεί κηα
θσλή θαη ζέζε ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Ζ πξψηε
πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή, «Μηα ρνχθηα ζάιαζζα» 1985, ζηε κεηξηθή
γιψζζα ηξαγνπδά ηε ζάιαζζα, ηνπο ςαξάδεο, ηνλ ήιην θαη ην θσο. Ζ
πνίεζή ηνπ δηαθξίλεηαη γηα κηα πεξίεξγε δηαθάλεηα ηελ νπνία δελ
κπνξεί λα ζνιψζεη ε ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε.
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Βαγγειεο Μήινο. Αλεμάξηεηα απφ ην βαξχ θνξηίν ηεο «θαθήο
βηνγξαθίαο», δελ παχεη λα γξάθεη πνίεζε, κηα αιεζηλή φκσο πνίεζε κε
ηε γιχθα, ηελ απιφηεηα θαη ηε δχλακε ηνπ δεκνηηθνχ ζηίρνπ, καθξηά
απφ ηνπο ζνξχβνπο θαη ηνλ θνχθην παλεγπξηζκφ.
Αιιά νλφκαηα πνπ μεθίλεζαλ θαη αλαδείρηεθαλ ζηε θάζε απηή
είλαη θαη νη πχξνο Λάγηνο, ηαχξνο Νηάγηνο, Γηψξγνο Μίηπιεο,
Εήζνο Λνχηζεο, Άιθεο Παπάο, Αιέθνο Παπάο, Μελάο Λέθαο,
Βαγγέιεο Εαθεηξάηεο, Ακαιία Κέληξνπ, Λάκπεο Θαλάζεο, πχξνο
Υξίζηνο θιπ.
Ηδηαίηεξεο θαη απνδνηηθέο είλαη επίζεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ Βαζίιε
Μπαξηακπά θαη Βαζίιε Κεξακά θαη ηνπ παιηφηεξνχ ηνπο Υξίζηνπ
Βηδνχξε

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIIΗ
VIIΗ.1 Πεξίνδνο ζε εμέιημε…..
Πξφθεηηαη γηα ηε ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα
κεηά ην 1990, ρξνληά ε νπνία ζεκαδεχεη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ
θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ίζσο ζα πξέπεη λα θέξνπκε εθ΄λένπ ηα
επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηηο απφςεηο γηα μερσξηζηή πεξίνδν.
Σα θξηηήξηα πνπ επηιέμακε γηα ηελ θαηάηαμε ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα καο επηηξέπνπλ λα κηιήζνπκε γηα
μερσξηζηή πεξίνδν. Σν 1990 ζεκεηψλεηαη ζηελ Αιβαλία ε πνιηηηθή
αλαηξνπή. ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ απηφ γεγνλφο πξνζηίζεηαη θαη
έλα θαζαξά αηζζεηηθφ. Μπαίλεη ηέξκα ζηελ αηζζεηηθή κέζνδν ηνπ
ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ ε νπνία κεηέηξεπε ηε ινγνηερλία θαη ηηο
ηέρλεο ζε κέζα ηεο ηδενινγηθήο επηθξάηεζεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα νη αιιαγέο απηέο θέξλνπλ κηα
νξκεηηθή αλάπηπμε θπξίσο ηεο ινγνηερλίαο. Γξάθεηαη ζε φια ηα γέλε
θαη είδε. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβάιινληαη ψζηε ζηα ινγνηερληθά έξγα ηεο πεξηφδνπ λα
απνηππσζεί ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηχρε ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο
ζηελ Αιβαλία επί θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
Σαπηφρξνλα, ε λέα ινγνηερλία, θνπβαιάεη ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ ηχρε
ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο θαηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, σο θνηλφηεηα
ζηελ Αιβαλία θαη σο άηνκα ζηελ Διιάδα. πλεπψο, ζπλερίδεη λα
είλαη κηα ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία, αιιά πξνο κηα άιιε θαηεχζπλζε.
πγγξαθείο είλαη νη εθπξφζσπνη ηεο δεχηεξεο θάζεο, αθφκα θαη
ηεο πξψηεο. Σελ πην ηζρπξή θσλή θέξνπλ εληνχηνηο νη εθπξφζσπνη
ηεο «θπιαθηζκέλεο» ινγνηερλίαο θαη νη λένη ζπγγξαθείο πνπ
πξσηνγξάθνπλ κεηά ην 1990.
Μεηαμχ ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, πξσηνζηαηεί ε αθήγεζε.
Γξάθνληαη δηεγήκαηα, λνπβέιεο, κπζηζηνξήκαηα, αιιά θαη
κνλνγξαθίεο, εκεξνιφγηα θαη απνκλεκνλεχκαηα. ηα ηειεπηαία
δηαπηζηψλεηαη γεληθψο ε πξνζπάζεηα εμαγληζκνχ απφ ελνρέο θαη φηαλ
απηέο δηαπξάρηεθαλ εμ‟ αλάγθεο, απφ άγλνηα, ή γηα ιφγνπο
επηβίσζεο.
Οη επαθέο θαη επηθνηλσλία κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία είλαη
ειεχζεξεο . Σαπηνρξφλσο αξαηψλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηελ αιβαληθή
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ινγνηερλία. Οη Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο πνπ γξάθνπλ
ινγνηερλία θαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,
ζπαλίδνπλ.
Γηα γλσζηνχο ιφγνπο, ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο ζηα ινγνηερληθά
έξγα ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ βειηηψλεηαη ζπλερψο.
Χζηφζν, νχηε ε επαθή θαη νη ζρέζεηο κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία,
νχηε θαη ην αίηεκα έληαμεο θαη αληαγσληζκνχ ζηελ παλειιήληα
ινγνηερλία, εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηεο ινγνηερλίαο πνπ
γξάθνπλ νη Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο κε ηε ιατθή παξάδνζε.
Γελ κπνξνχκε επίζεο λα κε δηαπηζηψζνπκε φηη ε ινγνηερλία ησλ
Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ αλαπηχζζεηαη ζθφξπηα, εληφο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, κε κφληκε θαη επίκνλε ηελ ηάζε πιήξνπο
ελζσκάησζεο ζηελ παλειιήληα ινγνηερλία. Ζ έιιεηςε κηαο ππνδνκήο
γηα ηελ παξαθνινχζεζε, έξεπλα θαη κειέηε ηεο ινγνηερλίαο απηήο,
απνηειεί έλα πξφβιεκα, ην νπνίν κπνξεί λα εθιείςεη κφλν φηαλ δελ
ζα ρξεηαζηεί ή δε ζα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ε δηάθξηζε. πλεπψο, ην
πξφβιεκα αθνξά ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζην κέιινλ. Ζ ακθηζβήηεζή ηεο σζηφζν δε ρσξάεη
θαηαξρήλ ζπδήηεζε.
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ηη θέζη ηος επιλόγος
ηη ε ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ
Αιβαλία απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα, είλαη γεγνλφο ην νπνίν δελ
έρεη ακθηζβεηήζεη θαλείο. Δίλαη επίζεο, αιεζέο ην γεγνλφο φηη ε
πξαγκαηηθφηεηα είλαη απνδερηή πφηε σο θαηλφκελν ην νπνίν δελ
αμίδεη πξνζνρή θαη πφηε σο «ηακπνχ» ή κηα θαπηή παηάηα, θαη
ζπλεπψο, πξνθαιεί πνλνθεθάινπο ζε πεξίπησζε πνπ ζα αζρνιεζεί
θάπνηνο καδί ηεο. Σν φιν θιίκα έθεξε κηα άιιε θαηάζηαζε. Οη
δηάθνξνη παξάγνληεο, κε άκεζν θαη πνιιαπιφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ
Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαη φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη, έρνπλ
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο πάλσ ζηελ ίδηα ινγνηερλία.
Γπζηπρψο, νη απφςεηο θαη ζέζεηο απηέο δελ αζρνινχληαη κε ηελ
νπζία ηεο θχζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή
Μεηνλφηεηα. Γε δίλνπλ απαληήζεηο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο σο
ινγνηερλία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζηηθνχ ρψξνπ θαη ζε επαθή θαη
επηθνηλσλία κε γεηηνληθέο (ή νκνηνγελή) ινγνηερλίεο. Γελ ππάξρνπλ
αμηνινγήζεηο γηα ην πφζν απηή ε ινγνηερλία κπφξεζε λα παίμεη ην
ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή κεηαμχ δπν ινγνηερληψλ ζε επαθή θαη πφζν
επσθειήζεθε ε ίδηα απφ έλαλ ηέηνην ξφιν.
Οη αλεζπρίεο απηέο πξνζδηφξηζαλ ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο
βηβιίνπ γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη: Πξφθεηηαη γηα κηα ινγνηερλία ελφο
ρψξνπ κε δεδνκέλε κηα δηαρξνληθή πνιηηηζηηθή ζπλέρεηα, ε νπνία,
δηέπεηαη απφ ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζπγγξαθείο
θαη νη θνξείο ηεο είλαη ειιεληθήο εζληθήο θαηαγσγήο ζε ρψξν κε
εδαθηθή ζπλέρεηα κε ηελ Διιάδα, ελψ πνιηηηθά αλήθνπλ ζηελ
αιβαληθή επηθξάηεηα.
πκπεξάλακε επίζεο, φηη ε ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ
ελ΄ιφγσ ρψξνπ αλαπηχρζεθε ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε θνηλσληθνχο,
ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζηελ
πνιηηηζηηθή θαη εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα επί πνιινχο αηψλεο, αιιά
θπξίσο κεηά ηελ θαζηέξσζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ ίδξπζε ηνπ
αιβαληθνχ θξάηνπο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κηα καθξφρξνλε
δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή θαη
ινγνηερληθή ηαπηφηεηα ηνπ εζληθνχ θνξκνχ. Ζ δηαθνξνπνίεζε, θαηά
ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, έθζαζε ζε ζεκείν ψζηε ε ινγνηερλία ηνπ
ρψξνπ ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο λα είρε θνηλφ ζηνηρείν κε ηελ
παλειιήληα ινγνηερλία κφλν ηελ ειιεληθή γιψζζα. Δλψ ζηελ
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πεξίπησζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ε γιψζζα ήηαλ
ζρεδφλ ην κφλν δηαδεπθηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ ηνπο.
Χζηφζν, είλαη ε ιανγξαθία θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηε ινγνηερλία
πνπ ζπλέβαιε ζην απξνρψξεην ψζηε απηή ε ινγνηερλία λα
δηαηεξήζεη ηελ εζληθή ηεο ηαπηφηεηα. (Μφλν ζην πιαίζην ηεο
ηδενινγηθήο θνξλίδαο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ε ινγνηερλία
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ηαπηφζεκε κε ηελ
παλαιβαληθή ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία κε δηαθξηηηθφ ζηνηρείν κφλν ηε
γιψζζα).
Απφ ηε ζθνπηά απηή ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα
απνηειεί ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά θαη ζπζηαηηθή αμία γηα ηελ αιβαληθή
ινγνηερλία θαη πνιηηηζκφ. Κξηλφκελε ηαπηφρξνλα απφ ηελ ίδηα
ζθνπηά, ε κεηνλνηηθή ινγνηερλία απνηειεί θαη κηα δηαθνξεηηθή αμία
γηα ηελ ίδηα ηελ παλειιήληα ινγνηερλία.
ληαο νη αμίεο απηέο απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ ινγνηερλίαο ζε
δηαθνξεηηθή επηθνηλσλία, ζρέζεηο θαη επαθή, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε
δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο θάζεηο ε επηθνηλσλία ηεο ελ΄ιφγσ ινγνηερλίαο
ήηαλ, πφηε κε δχν πιεπξέο θαη πφηε κε κία. Οη κνλφπιεπξεο επαθέο
θαη επηθνηλσλία ήηαλ αθξαίεο.
Οη ζρέζεηο ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ κε ηελ
ινγνηερλία ηνπ εζληθνχ θνξκνχ πέξαζαλ απφ ην ζηάδην κηαο
ηαπηφζεκεο ινγνηερλίαο πξηλ απφ ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ, ζην
ζηάδην ρσξίο θακηά επηθνηλσλία κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Σελ
πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζηελ Αιβαλία, 1990 θαη δψζε,
απνθαζίζηαληαη πιήξσο νη ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία κε ηε παλειιήληα
ινγνηερλία. Παξάιιεια παξαηεξείηαη έληνλε ε ηάζε πιήξνπο
ελνπνίεζεο κ΄ απηή.
Οη ζρέζεηο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα κε ηελ
αιβαληθή ινγνηερλία, πέξαζαλ απφ ην ζηάδην θπζηνινγηθψλ επαθψλ
πξηλ απφ ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ, ζηελ πιήξε απψιεηα ζρεδφλ θάζε
επαθήο ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ. Δλψ ηελ πεξίνδν κεηά ην Β΄
Παγθφζκην Πφιεκν κέρξη ην 1990, παξαηεξείηαη κηα έληνλε
επηθνηλσλία, κε ηάζεηο ελνπνίεζεο θαη ηαχηηζεο κε ηελ αιβαληθή
ινγνηερλία, αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα, γηα λα πεξάζνπκε κεηά ην
1990 ζε εθ΄ λένπ αθξαία ηάζε, ηελ ηάζε ηεο κεηνλνηηθήο ινγνηερλίαο
λα αξλεζεί θάζε επαθή κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία.
Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε, νδήγεζε ζε έλα θαηλφκελν πνπ ζπάληα
κπνξεί λα ζπλαληεζεί ζηελ ηζηνξία ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη
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θαιιηηερληθψλ
θαηλνκέλσλ,
ηδηαίηεξα,
ζηηο
ζπλζήθεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη έληαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ζε
ζπλέρεηα. Αθαίξεζε ηε δπλαηφηεηα ζηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο
Μεηνλφηεηαο λα απνρηήζεη ξφιν ηνπ δηπινχ αλακεηαδφηε κεηαμχ ησλ
δπν ινγνηερληψλ, ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αιβαληθήο.
Οη πξνζπάζεηεο ζ΄απηφ ην βηβιίν απνβιέπνπλ επίζεο ζηε
ζπζηεκαηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηζηνξηνγξαθίαο ηεο ελ΄ ιφγσ
ινγνηερλίαο. Ξεθηλψληαο απφ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, ηε
ζπλερή ζηξάηεπζε, επηδηψμακε λα δηεηζδχζνπκε ζην ξφιν θαη επηξξνή
ησλ εμσινγνηερληθψλ παξαγφλησλ, (θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ,
ηζηνξηθψλ) ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε θχζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ
Διιεληθή Μεηνλφηεηα.
Δθείλν πνπ ζέιακε λα πνχκε, ηέινο, είλαη φηη ε πξνζπάζεηα ήηαλ
κηα δχζθνιε επηρείξεζε. ε πξψηε γξακκή δηφηη ε παξνχζα κειέηε
απνηειεί ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα κε αληηθείκελν ηε
ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. ην ζεκείν πνπ απνηέιεζε
αληηθείκελν δηαηξηβήο ζην Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ, απέζπαζε ηνπο
ηδηαίηεξνπο επαίλνπο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο θαη ζεσξήζεθε σο έλα
ληνθνπκέλην ην νπνίν δελ ππήξρε ζηα αξρεία ηεο Φηινινγηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ. Απηφ φκσο δελ θιείλεη ην δξφκν γηα
δηάινγν, θξηηηθή, πξνηάζεηο θαη πάλσ απ΄ φια γηα παξαπέξα έξεπλα.
ιεο νη θαιφβνπιεο παξαηεξήζεηο είλαη εππξφζδεθηεο .
Έρνληαο ηελ αίζζεζε φηη θάλακε κηα πξνζπάζεηα θαηαιήγνπκε
ιέγνληαο φηη ε φξεμε άλνημε.
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