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ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΓΡΑΦΗ 

Η	πετυχημένη	αφήγηση	μιας	ιστορίας	οφείλει	να	περιλαμβάνει	ένα	ευρύτερο	φάσμα	

αποκωδικοποίησης	των	φαινομένων,	συγκρινόμενη	με	τη	λειψή	υπόσχεση	της	απλής	

παρατήρησης	 -	 όπως	 τουλάχιστον	 επισημαίνει	 ο	 Βάτσλαβικ	 για	 τα	 ζητήματα	

επικοινωνίας	(Watslavick	et	al	2005).		Σε	άλλη	περίπτωση	ο	κόσμος	της	διήγησης	θα	

ήταν	 καταδικασμένος	 να	 διεγείρει	 τις	 ίδιες	 αβεβαιότητες	 με	 τον	 πραγματικό.	 Ως	 εκ	

τούτου	 η	 λογοτεχνική	 αφήγηση	 θα	 ήταν	 σχεδόν	 περιττή	 κι,	 αν	 εξαιρέσουμε	 τις	

γλωσσικές	 ωφέλειες,	 πιθανά	 επιβλαβής.	 Αλλά	 ακόμα	 και	 σε	 ζητήματα	 που	 δεν	

ερμηνεύονται	 με	 την	 κοινή	 λογική	 η	 λογοτεχνία	 δύναται	 να	 προσφέρει	 αξιωματικά	

την	 πιστοποίηση	 της	 κοινής	 εμπειρίας.	 Αυτό	 μοιάζει	 λυτρωτικό	 και	 θα	 ήταν	

ηττοπάθεια	 η	 παραδοχή	 πως	 η	 κάθαρση	 για	 την	 οποία	 μιλά	 ο	 Αριστοτέλης,	

αναφερόμενος	στην	τραγωδία,	εξαφανίζεται	στην	περίτεχνη	αφήγηση	μιας	τραγικής,	

τουλάχιστον,	ιστορίας.		

		Ωστόσο	 οι	 λόγοι	 που	 μας	 ωθούν	 να	 διαβάσουμε	 λογοτεχνία	 είναι	 πολλοί	 κι	

έχουν	 αναφερθεί	 πολλαπλώς	 τόσο	 από	 τους	 απλούς	 αναγνώστες	 όσο	 κι	 από	 τους	

διάφορους	 θεωρητικούς	 της	 λογοτεχνίας.	 Η	 ενασχόληση	 των	 θεωρητικών	 με	 τον	

αναγνώστη,	θεωρώντας	αναγκαίο	το	ρόλο	του,	δεν	έγινε	παρά	τα	τελευταία	χρόνια.	

(Ήγκλετον	 1996)	 Εμείς	 είμαστε	 απόλυτα	 πεπεισμένοι	 ότι	 η	 αναζήτηση	 της	

υπερβατικότητας,	 μέσω	 του	 διαβάσματος,	 στα	 άυλα	 σύμπαντα	 της	 λογοτεχνίας	 και	
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στον	 πλουραλισμό	 των	 ιδεών	 τους	 θα	 μας	 φωτίσει	 θετικές	 πλευρές	 αυτού	 του	

κόσμου.	Θα	μας	απαλλάξει	από	αρνητικές	ιδέες	και	συναισθήματα,	αφού	η	ανάγνωση	

θα	 φέρει	 αλλαγές	 ψυχολογικές,	 ιδεολογικές	 κι	 αισθητικές	 στον	 αναγνώστη	

(Λεοντσίνη	2000).	Το	είδαμε	άλλωστε	εμπειρικά	και	αποδεικνύεται	με	τη	φυσική	πως	

στο	σύμπαν	κάθε	κενό	θα	συμπληρώνεται	μ’	ό,τι	πιο	πρόχειρο	και	ισχυρό	θα	βρεθεί	

πλησίον	(http://www.oodegr.com/oode/epistimi/kbanta1.htm	20-8-2013).	

	Η	 ενασχόληση	 με	 τη	 γραφή	 συνιστά	 απειλή	 για	 την	 εκάστοτε	 καθεκηστυία		

τάξη.	 	 Ίσως	 για	 αυτό	 η	 δημιουργική	 γραφή	 να	 ήταν	 παραγκωνισμένη	 από	 το	

ευρύτερο	 πεδίο	 εκπαίδευσης.	 Το	 ίδιο	 άλλωστε	 είχε	 προτείνει	 ο	 Πλάτωνας.	 Είχε	

εξορίσει	 τους	 ποιητές	 από	 την	 Πολιτεία	 που	 δε	 θα	 ήταν	 παρά	 μια	 κοινότητα	

εκπαίδευσης	με	το	φόβο	πως	η	δημιουργική	απείθεια	των	ποιητών	θα	κατέστρεφε	εν	

τέλει	το	όραμά	του	(Μπαλάσκας	1990).	

	Η	Δημιουργική	Γραφή	παρόλες	τις	ομοιότητες	με	το	θεωρητικό	-	επιστημονικό	

πεδίο	 της	 έχει	 μια	 σημαντική	 διαφορά.	 Εμπεριέχει	 το	 κομμάτι	 της	 παραγωγικής	

διαδικασίας.	 Αυτός	 είναι	 ένας	 τομέας	 που	 δεν	 έχει	 μελετηθεί	 ολοκληρωτικά.	

Συνδέθηκε	 για	 χρόνια	με	 την	 ύπαρξη	 ταλέντου	 χωρίς	 να	 ερευνηθούν	 οι	 συνιστώσες	

του	 και	 γενικότερα	 οι	 τρόποι	 που	 κάποιος	 θα	 μπορούσε	 να	 βελτιωθεί	 μέσα	 από	

προτεινόμενες	 διαδικασίες,	 ασκήσεις	 κι	 εφαρμογές	 που	 θα	 στηρίζονται	 σε	

επιστημονικά	δεδομένα.	

	Προτού	καταπιαστούμε	με	το	βασικό	αντικείμενο	της	εισήγησής	μας	θα	ήταν	

σωστό	 να	 ξεκαθαρίσουμε	 πως	 καμιά	 αναγνωστική	 πρακτική	 δεν	 εγγυάται	 πως	 ο	

αναγνώστης	 θα	 καταπιαστεί	 απαραίτητα	 με	 τη	 δημιουργική	 γραφή.	 Αν	 αυτό	

συνέβαινε	 	 θα	 είχαμε	 τόσους	 συγγραφείς	 λογοτεχνίας	 όσους	 και	 αναγνώστες	 και	

επιπλέον	 παγκόσμια	 λογοτεχνικά	 αριστουργήματα	 θα	 είχαν	 γραφτεί	 από	 τους	

επιστήμονες	 συναφών	 αντικειμένων.	 Η	 δική	 μας	 εισήγηση	 θα	 εστιάσει	 στη	

συνεισφορά	 της	 ανάγνωσης	 λογοτεχνικών	 έργων	 κι	 επιστημονικών	 κειμένων	 για	

τους	ανθρώπους	που	ήδη	γράφουν	ή	που	μέλλεται	να	γράψουν.		

	Τι	 είναι	 όμως	 αυτή	 η	 «δημιουργία»	 που	 ψάχνουμε	 τις	 συνιστώσες	 της;	

Δανειζόμαστε	τον	ορισμό	που	δόθηκε	στο	συμπόσιο	του	Πλάτωνα	από	τη	Διοτίμα	ως	
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τον	πληρέστερο	και	ταυτόχρονα	με	υποδειγματική	οικονομία	λόγου.	«Το	να	φέρνεις	

κάτι	απ’	την	ανυπαρξία	στην	ύπαρξη».	Η	δημιουργική	γραφή	είναι	πράξη	βιωματικής	

απόδρασης	που	συντελείται	στην	ενδοχώρα	του	ανύπαρκτου,	όχι	κατ’	ανάγκη	σε	κάτι	

καλύτερο,	αλλά	σίγουρα	σε	κάτι	διαφορετικό	και	φυσικά	καλλιτεχνικό.	Η	οντολογία	

ερμηνεύει	 αυτή	 τη	 ανάγκη	 ως	 προσπάθεια	 του	 ημιτελούς	 ανθρώπινου	 όντος	 να	

τοποθετηθεί	 υπεράνω	του	εαυτού	 του	 γεφυρώνοντας	έτσι	 το	 «Δέον»	με	το	 «Είναι»,	

αλλά	 και	 τον	 εαυτό	 του	 με	 τον	 κόσμο	 (Θεοδωρόπουλος	 1997).	 Όχι	 βέβαια	 ως	 κάτι	

συμπλεγματικό,	 αλλά	 ως	 μια	 προψυχολογική	 οντική	 ιδιότητα	 και	 πολιτισμική	

ανάγκη.	 Για	 την	 ίδια	 ανάγκη	 γεφύρωσης	 του	 ατόμου	 με	 τον	 κόσμο	 όμως	 μας	

προετοιμάζει	 	 και	 η	 ανάγνωση.	 Οι	 επιστήμονες	 της	 επικοινωνίας	 πάνω	 σ’	 αυτό	 το	

ζήτημα	 έχουν	 καταλήξει	 πως	 η	 επικοινωνία	 του	 ατόμου	 με	 τον	 κόσμο	 είναι	

αναπόφευκτη	 και	 τοποθετούν	 τα	 προβλήματά	 της	 κυρίως	 στο	 μη	 λεκτικό	 κώδικα.	

(Watzlavick	 2005)	 Αυτόν	 τον	 κώδικα	 όμως	 που	 τα	 λογοτεχνικά	 έργα	 δεν	

παραλείπουν	να	αποσαφηνίζουν.	Αυτό	ο	Τζόναθαν	Κάλλερ	το	αναφέρει	ως	μειωμένη	

όραση	 στην	 πραγματική	 ζωή	 εν	 αντιθέσει	 με	 τη	 λογοτεχνία,	 συμπληρώνοντας	 αυτό	

που	ο	Φόρστερ	είπε	πως	«η	λογοτεχνία	προβάλει	μια	πιο	κατανοητή	κι	ως	εκ	τούτου	

μια	 πιο	 εύκολα	 αντιμετωπίσιμη	 ανθρώπινη	 φυλή».	 (Culler	 2011)	 Θα	 μπορούσε	

εύλογα	 κάποιος	 εδώ	 να	 υποθέσει	 πως	 με	 την	 ανάγνωση	 καταπραΰνεται	 η	 επιθυμία	

για	 γραφή.	 Κάθε	άλλο.	Αφενός	 οι	 γεφυρώσεις	είναι	 ασταθείς,	γιατί	 συμβαίνουν	στο	

φτιαχτό	 λογοτεχνικό	 σύμπαν	 και	 αφετέρου,	 θα	 φλέγονται	 κάθε	 λίγο	 από	 τις	

αμφιβολίες	 που	 γεννά	 η	 πληθώρα	 χαρακτήρων	 και	 καταστάσεων	 στην	 λογοτεχνία	

και	 πολύ	 περισσότερο	 στη	 ζωή.	 Άλλωστε	 ο	 Φόρστερ	 μιλάει	 για	 ψευδαίσθηση	

οξυδέρκειας	 και	 ισχύος.	 Η	 ανάγνωση	 λοιπόν	 θα	 λειτουργεί	 για	 τον	 άνθρωπο	 που	

γράφει	επικουρικά	και	ταυτόχρονα	διεγερτικά.	Θα	θελήσει	να	συμπληρώσει	αυτή	την	

ισχύ	 με	 χαρακτήρες	 υπαρκτούς,	 φανταστικούς,	 μεικτούς	 ή	 με	 χαρακτήρες	 που	 θα	

έχουν	προκύψει	από	τις	νοερές	προεκτάσεις	λογοτεχνικών	ηρώων	του	παρελθόντος	

σε	συνθήκες	που	υπαγορεύονται	από	το	παρόν	ή	το	μέλλον.	Οι	ψυχαναλυτές	θεωρούν	

τη	 δημιουργικότητα	 ως	 προβολή	 του	 συναισθηματικού	 –	 ψυχικού	 κόσμου	 και	 των	

συγκρούσεων	με	τον	εαυτό	του	και	το	περιβάλλον.	(Καλούρη-	Αντωνοπούλου	1994)	
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Ο	κόσμος	μας	είναι	γέματος	συγκρούσεις	όπως	και	η	λογοτεχνία.	Σ’	έναν	κόσμο	

γεμάτο	 από	 δράσεις	 καραδοκούν	 αντιδράσεις.	 Στην	 πραγματική	 ζωή	 ακόμα	 και	 μια	

κίνηση	 του	 χεριού	 είναι	 μια	 νίκη	 απέναντι	 στη	 σύγκρουση	 με	 τη	 βαρύτητα,	 την	

ατμοσφαιρική	 πίεση,	 τις	 αγκυλώσεις	 του	 σώματος.	 Στη	 λογοτεχνία	 ο	 κόσμος	 των	

συγκρούσεων	 ακολουθεί	 τα	 ίδια	 πρότυπα.	 Κάθε	 φράση	 μάς	 τοποθετεί	 σε	 κάτι	

αντίθετο.	 Κάθε	 προτροπή	 για	 παράδειγμα	 θα	 πρέπει	 να	 μας	 υποδηλώνει	 πως	

ενυπάρχει	μια	διστακτικότητα	ή	μια	άρνηση	ακόμα	κι	όταν	αυτές	δεν	αναφέρονται.				

Ο	κόσμος	των	συγκρούσεων	για	 έναν	επίδοξο	συγγραφέα	 θα	πρέπει	 να	αναζητείται	

όταν	διαβάζει,	είτε	αυτές	αφορούν	τις	σχέσεις	μεταξύ	των	ηρώων,	είτε	αφορούν	τις	

ιστορικές	 και	 κοινωνικές	 διάφορες	 από	 την	 εποχή	 της	 γραφής	 μέχρι	 το	 χρόνο	 που	

πραγματοποιείται	 η	 ανάγνωση	(Waller	2000).	Αυτή	 η	αναγνωστική	 πρακτική	δε	 θα	

μας	διευρύνει	τη	δημιουργικότητα	μόνο,	αλλά	θα	μας	φέρει	εγγύτερα	στις	 ιδέες	του	

έργου,	 θα	 μας	 αποκαλύψει	 ευρύτερα	 τους	 χαρακτήρες,	 τα	 κίνητρα	 τους	 και	 θα	 μας	

δώσει	 την	αναγκαία	κριτική	σκέψη	που	 αν	 μη	τι	 άλλο	 θα	φανεί	 ιδιαιτέρως	χρήσιμη	

και	στις	διορθώσεις	των	δικών	μας	κειμένων.	

	Οι	φοιτητές	του	Μεταπτυχιακού	Προγράμματος	Δημιουργικής	Γραφής	έχουμε	

αποδεχτεί	 την	 ανάγνωση	 ως	 συνιστώσα	 της	 Δημιουργικής	 Γραφής,	 αφού	 είναι	

προαπαιτούμενο	 να	 εξεταστούμε	 σε	 πάνω	 από	 εκατό	 βιβλία	 προκειμένου	 να	

αποπερατώσουμε	 τις	 σπουδές	 μας.	 Η	 αποδοχή	 αυτή	 αποτελεί	 τεκμήριο,	 γιατί	 είναι	

αδιανόητη	 για	 ένα	 ερευνητικό	 πρόγραμμα	 η	 έλλειψη	 μελέτης	 τόσο	 σε	 σχέση	 με	 το	

έργο	των	λογοτεχνών	όσο	και	τα	αποτελέσματα	της	λογοτεχνικής	επιστήμης.		

	Ο	Αριστοτέλης	στο	«Μετά	τα	φυσικά»	διαχωρίζει	τη	γνώση	από	την	εμπειρία	

θέτοντας	 ως	 κριτήριο	 την	 ικανότητα	 διδασκαλίας	 μιας	 τέχνης.	 Το	 έργο	 του	

«Ποιητική»	 σύμφωνα	 με	 τον	 Συκουτρή	 (Συκουτρής	 2011)	 ανήκει	 στα	 ακροαματικά	

συγγράμματα	με	σκοπό	να	διδάξει	τους	μαθητές	του	την	τέχνη	των	διαφόρων	ειδών	

ποιήσεως	 και	 αποτέλεσε	 βασικό	 βοήθημα	 για	 τους	 μεταγενέστερους	 συγγραφείς.	

Αποκαλυπτικό	για	τις	προθέσεις	του	είναι	το	ξεκίνημα	της.	«Γύρω από το θέμα ποίηση 

και των διαφόρων ειδών αυτής, το αποτέλεσμα που δημιουργεί κάθε είδος, αλλά 
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ιδιαιτέρως πώς φτιάχνει κάνεις τους μύθους και τα μέτρα προκειμένου να έχουμε καλή 

ποίηση.»	

	Αυτό	που	εμείς	βέβαια	ονομάζουμε	σήμερα	λογοτεχνία	και	πολύ	περισσότερο	

δημιουργική	 γραφή	 ήταν	 έννοιες	 που	 δεν	 είχαν	 χρησιμοποιηθεί	 στην	 εποχή	 του.	 Ο	

ίδιος	στην	ποιητική	αναφέρει	πως:	«Η τέχνη που χρησιμοποιεί μόνο τις λέξεις και τα 

μέτρα είτε σε πεζό είτε σε στίχους, είτε χρησιμοποιεί ένα μόνο μέτρο είτε ανάμιξη 

μέτρων, δεν έχει ονομασθεί μέχρι τώρα.» (Αριστοτέλης	1447b).	Γίνεται	φανερό	πως	ο	

Αριστοτέλης	προτάσσει	και	προτείνει	μια	ευθεία	πρακτική	προσέγγισης	της	σχετικής	

επιστημονικής	 γνώσης.	 Δίνοντας	 ορισμούς	 και	 μιλώντας	 για	 τα	 γνωστά	 είδη	

επινοητικής	 γραφής	θέτει	 ένα	 σύστημα	κανόνων	και	 τεχνικών,	ώστε	 να	βοηθηθεί	 ο	

υποψήφιος	δημιουργός	από	τη	μελέτη	των	σημαντικών	έως	τότε	έργων.		

	Η	 έλλειψη	 αντίστοιχου	 επιστημονικού	 πεδίου	 για	 χρόνια	 έδωσε	 χώρο	 να	

αναπτυχθεί	 μια	 σχετική	 βιβλιογραφία	 από	 εγχειρίδια	 γραφής.	 Τα	 οποία	 γράφονταν	

από	 ανθρώπους	 με	 ανεπαρκή	 επιστημονική	 κατάρτιση	 που	 προσπαθούσαν	 ν’	

αδράξουν	 την	 ευκαιρία	 της	 απουσίας	 επιστημονικών	 συγγραμμάτων.	 Άλλοτε	

επιμελούνταν	 από	 κάποιον	 εκδότη	 σταχυολογημένα	 συνήθως	 από	 την	 προσωπική	

αλληλογραφία	 κάποιου	 αναγνωρισμένου	 συγγραφέα	 όπου	 μεταξύ	 των	 άλλων	

ανέφερε	 τις	 σκέψεις	 του	 γύρω	 από	 τα	 ζητήματα	 γραφής.	 Τέλος	 αναγνωρίσιμοι	 ή	

καταξιωμένοι	 συγγραφείς	 εξέδωσαν	 βιβλία	 που	 υπόσχονταν	 βελτίωση	 στη	

Δημιουργική	 Γραφή.	 	 Ενδιαφέρον	 είναι	 ότι	 ακόμα	 και	 σ’	 αυτά	 τα	 συγγραφικά	

εγχειρίδια	 παρουσιάζεται	η	άποψη	πως	όποιος	θέλει	 να	γράψει	πρέπει	να	 διαβάσει.	

Δεν	πρέπει	όμως	να	παραβλέψουμε	πως	ο	όρος	ανάγνωση	αναφέρεται	εδώ	γενικώς,	

χωρίς	 την	 απαραίτητη	 στήριξη	 από	 τις	 θεωρίες	 της	 πρόσληψης,	 χωρίς	 να	

υποδεικνύεται	κάποια	αναγνωστική	πρακτική.	Συχνά	χωρίς	να	αναφέρεται	καν	ένας	

λόγος	 για	 την	 ποιότητα	 ή	 το	 είδος	 του	 επικουρικού	 έργου	 της	 ανάγνωσης	 στη	

δημιουργική	διαδικασία	της	γραφής.		

	Ο	 Τζόναθαν	 Κάλλερ	 επισημαίνει	 ότι	 οι	 αναγνώστες	 μελετούν	 λογοτεχνία	 όχι	

γιατί	τους	ενδιαφέρει	η	λογοτεχνική	λειτουργία	αλλά	γιατί	απλά	θεωρούν	πως	έχουν	

κάτι	 να	 μάθουν.	 Παράλληλα	 προβάλει	 την	 ερμηνευτική	 διάθεση	 του	 αναγνώστη	
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λέγοντας	 χαρακτηριστικά	 πως	 ερμηνεία	 είναι	 η	 ιστορία	 μιας	 ανάγνωσης.	 Αλλά	 δεν	

παραλείπει	 να	 επισημάνει	 πως	 με	 βάση	 το	 γλωσσολογικό	 μοντέλο	 οι	 λογοτεχνικές	

σπουδές	 θα	 εστίαζαν	 στη	 λογοτεχνική	 ικανότητα	 που	 θα	 αποκτούσε	 ο	 αναγνώστης	

(Culler	2011).	

	Η	 φαντασία	 θεωρείται	 από	 τους	 ψυχολόγους	 ως	 η	 δημιουργική	 ή	

αναπαραγωγική	διαδικασία	μιας	νοερής	εικόνας	(Καλούρη-	Αντωνοπούλου	1994).	Η	

φαντασία	 θεωρείται	 αναγκαία	 και	 στενά	 συνδεδεμένη	 τόσο	 με	 τη	 δημιουργική	

σύνθεση	και	πρωτοτυπία	όσο	και	με	την	απλή	αναπαραγωγή	πραγματικών	εικόνων	

από	το	περιβάλλον.	Οι	θεωρίες	που	μιλούν	για	την	απόλαυση	ενός	αναγνώσματος	δε	

θα	μπορούσαν	να	 ερμηνευτούν	 χωρίς	 την	συμμετοχή	 της	φαντασίας	σ’	 αυτό	που	 οι	

θεωρητικοί	ονομάζουν	ενεργό	αναγνώστη.	Η	δυνατότητα	της	απλής	αναπαραγωγής	

εικόνων	 καθορίζει	 την	 εμπλοκή	 του	 αναγνώστη	 στη	 λειτουργία	 της	 ανάγνωσης	 σε	

μεγάλο	βαθμό.	Επιπλέον	ο	καλύτερος	τρόπος	να	καλλιεργήσεις	ή	να	ενδυναμώσεις	τη	

φαντασία	 σου	 είναι	 η	 ίδια	 η	 ανάγνωση.	 Άλλωστε,	 το	 παιχνίδι	 της	 αναγνωστικής	

προσδοκίας	 είναι	 απρόβλεπτο	 και	 αναπροσαρμόζεται	 συνεχώς	 ενώ	 σου	 προσφέρει	

πληθώρα	 εικόνων	 σε	 σχέση	 με	 οτιδήποτε	 άλλο.	 Ο	 Κώστας	 Μπαλάσκας	 ονομάζει	

καράβι	το	κείμενο	και	την	ανάγνωση	λογοτεχνικό	ταξίδι	(Μπαλάσκας	1990).			

	Αφήσαμε	τελευταία,	για	να	της	αποδώσουμε	τις	δέουσες	τιμές,	τη	μητέρα	των	

Μουσών,	 τη	 Μνημοσύνη,	 σύμφωνα	με	 την	 ελληνική	 μυθολογία.	Πολλοί	 ισχυρίζονται	

ότι	μυθολογική	συγγένεια	της	μνήμης	με	τις	Μούσες	αποδόθηκε	γιατί	χάρη	σ’	αυτήν	

κρατήθηκαν	 ζωντανά	 έργα	 τέχνης	 όταν	 δεν	 υπήρχε	 τρόπος	 γραφής.	 Είναι	 όμως	

βέβαιο	 πως	 χωρίς	 τη	 μνήμη	 δε	 θα	 υπήρχε	 καν	 ο	 απαραίτητος	 χρόνος	 από	 τη	

δημιουργική	γέννηση	έως	την	πτώση	μιας	ιστορίας	στο	χαρτί.	Ο	Χάξλεϋ	Άλντους	λέει	

πως	 η	 μνήμη	 κάθε	 ανθρώπου	 είναι	 η	 προσωπική	 του	 λογοτεχνία.	

(http://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7	 25-8-

2013).	 Σύμφωνα	 με	 τους	 ψυχολόγους	 μνήμη	 είναι	 η	 λειτουργία	 αναπαραγωγής	

προηγούμενων	εμπειριών.	 (Καλούρη-	Αντωνοπούλου	 1994)	 και	 για	τους	 γενετικούς	

ψυχολόγους	η	μνήμη	συνδέεται	με	το	συνολικό	ψυχισμό	του	ατόμου.	Δηλαδή	αφορά	

άμεσα	 και	 τα	 συναισθήματά	 μας.	 Κάτι	 που	 ο	 Θεόδουλος	 Ριμπό	 ονόμασε	 μνήμη	 των	
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επιδράσεων.	(Μποσλεσλάβσκι	χ.χ.ε)		Αλλά	και	η	γνωστική	διαδικασία	στηρίζεται	στις	

προηγούμενες	 μετασχηματισμένες	 εμπειρίες	 σύμφωνα	 με	 τη	 θεωρία	 της	

επεξεργασίας	 και	 χωρίς	 τη	 μνήμη	 δε	 θα	 μπορούσαμε	 να	 μιλάμε	 για	 βελτίωση	 της	

γλώσσας	που	είναι	τόσο	αναγκαία	για	τη	Δημιουργική	Γραφή	(Πόρποδας	2003).														 	

			Η	ανάγνωση	είναι	ένας	τρόπος	συσχέτισης	με	το	παρελθόν	μας,	γιατί	αυτός	ο	

κόσμος	 είναι	 γεμάτος	 από	 ευθείες	 αναλογίες	 και	 συνταρακτικές	 ομοιότητες	 που	

διεγείρονται	 από	 τη	 λογοτεχνία.	 Μ’	 αυτό	 δεν	 εννοούμε	 την	 ενίοτε	 ιστορική	

επανάληψη,	 όσο	 την	 εννοιολογική	 και	 συναισθηματική	 σύγκλιση.	 Σκιές	 που	

συμπλέκονται	 κάποτε,	 ακόμα	 κι	 όταν	 διαφορετικές	 εστίες	 φωτίζουν	 διαφορετικά	

γεγονότα.	Η	θανατηφόρα	ζήλια	του	Οθέλου	κάλλιστα	μπορεί	να	συναντηθεί	μ’	αυτήν	

κάποιου	 έργου	 που	 θα	 γραφτεί	 στο	 μέλλον	 και	 θα	 μπορούσαμε	 να	 νιώσουμε	 οργή,	

σαν	 αυτή	 που	 νιώσαμε	 κάποια	 στιγμή	 στη	 ζωή	 μας,	 μ’	 αυτήν	 που	 νιώσαμε	 όταν	

συναντήσαμε	αναγνωστικά	τον	 Ιάγο	 και	 μ’	 αυτήν	που	 θα	μπορούσαμε	να	νιώσουμε	

για	έναν	άλλο	χαρακτήρα	ή	γεγονός	που	συμβαίνει	σε	ένα	άλλο	λογοτεχνικό	έργο.	Δεν	

υπάρχει	 συγγραφέας	 που	 γράφει	 υποκινούμενος	 από	 ανεξήγητες	 εμπνεύσεις	 χωρίς	

να	έχει	σκεφτεί	ή	βιώσει	ποτέ,	τουλάχιστον	σε	μια	αναλόγια	ποσοτική	και	ποιοτική,	

γι	 αυτά	 που	 γράφει.	 Αυτό	 που	 καλείται	 έμπνευση	 είναι	 μια	 αναπάντεχη	 και	

ταυτόχρονα	 πετυχημένη	 μνημονική	 ανάσυρση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 γραφής.	 Προς	

επίρρωση,	θα	αναφέρουμε	τα	λόγια	δυο	αγαπημένων	καλλιτεχνών	που	ήσαν	μάλιστα	

και	 συνεργάτες	 του	 Άντον	 Τσέχωφ	 και	 του	 Κωνσταντίν	 Στανισλάφσκι.	 Ο	 Τσέχωφ	

πριν	φύγει	για	τη	Σαχαλίνη	θα	γράψει:	«Ακόμα	δεν	ταξίδεψα,	αλλά,	από	τα	βιβλία	που	

διάβασα	 τώρα	 από	 ανάγκη,	 έμαθα	 πολλά	 από	 εκείνα	 που	 πρέπει	 να	 ξέρει	 κάθε	

άνθρωπος	 με	 την	 απειλή	 να	 φάει	 σαράντα	 βουρδουλιές.	 (Τσέχωφ	 2011).	 	 Ο	

Στανισλάφσκι	 ιδρυτής	 της	 εταιρείας	 Τέχνης	 και	 λογοτεχνίας	 στο	 έργο	 του	 «Ένας	

ηθοποιός	 δημιουργείται»	 εξυμνώντας	 την	 αξία	 της	 συναισθηματικής	 μνήμης	 στην	

υποκριτική	 αλλά	 και	 στην	 τέχνη	 γενικότερα	 λέει:	 «Ο	 χρόνος	 είναι	 ένα	 θαυμαστό	

φίλτρο	 για	 τις	 αναμνήσεις	 από	 τα	 αισθήματά	 μας	 κι	 είναι	 ακόμη	 ένας	 μεγάλος	

καλλιτέχνης.	Όχι	μόνο	καθαρίζει,	αλλά	και	μετουσιώνει	σε	ποίηση	ακόμα	και	τις	πιο	

οδυνηρά	ρεαλιστικές	αναμνήσεις»	(Στανισλάφσκι	χ.χ.ε).			
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Συνεχίζουμε	στα	σχετικά	με	το	Βιζυηνό.		Ο	Μιχάλης	Χρυσανθόπουλος	ονόμασε	

τη	 μελέτη	 για	 το	 Βιζυηνό	 «Μεταξύ	 φαντασίας	 και	 μνήμης».	 Ο	 ίδιος	 αναφέρει	 πως	 η	

μνήμη	σημασιολογεί	τα	γεγονότα	που	θα	αποτελέσουν	το	έργο	του	(Χρυσανθόπουλος	

2006).	 Επιπλέον	 ο	 Βιζυηνός	 είναι	 ένας	 συγγραφέας	 που	 έχει	 μελετήσει	 (Πούχνερ	

2002).	Μια	ενδιαφέρουσα	αναγνωστική	πρακτική	αποκαλύπτεται	 όταν	παρουσιάζει	

τον	Ίψεν	στην	Ελλάδα	(Χατζηπανταζής	2006).			

			Ο	Βαγγέλης	Αθανασόπουλος	αναφέρεται	στη	σχέση	του	Οιδίποδος τυράννου	

και	 του	 Ποιος ήταν ο φονεύς του αδερφού μου.	 	 	 Τη	 σχέση	 παρατήρησε	 πρώτος	 ο	

Τζέραρντ	Εμριχ	και	ο	Αθανασόπουλος	τη	συνοψίζει	ως	έξης.		

1) Και	 στις	 δυο	 περιπτώσεις	 πρέπει	 να	 διαλευκανθεί	 ένας	 φόνος	

που	δυσκολεύει	λόγω	της	παρέλευσης	αρκετού	χρόνου.	

2) Και	 στις	 δυο	 περιπτώσεις	 οι	 έρευνες	 γίνονται	 από	 τον	 ίδιο	 το	

δράστη.	

3) Υπάρχουν	 συγγενικές	 σχέσεις	 μεταξύ	 δραστών	 και	 θυμάτων.	

Στη	μια	περίπτωση	συγγένεια	αίματος	και	στην	άλλη	θετή	συγγένεια	λόγω	του	

ότι	η	μητέρα	του	θύματος	βλέπει	σαν	παιδί	της	τον	Κιαμήλ.	

4) Και	 στις	 δυο	 περιπτώσεις	 ο	 φόνος	 θα	 είχε	 αποτραπεί	 αν	 ήταν	

γνωστή	η	σχέση	μεταξύ	δραστών	και	θυμάτων.	

5) Και	για	τα	δυο	θύματα	υπήρξε	μια	προφητεία.	Για	το	Λάιο	απ’	το	

μαντείο	των	Δελφών	και	για	το	Χρηστάκη	από	τις	σουρβιές.	

6) Και	 στις	 δυο	 περιπτώσεις	 αναγγέλλεται	 ο	 δράστης.	 Στον	

Οιδίποδα τύραννο	 από	 τον	 Τειραισία,	 ενώ	 στο	 Ποιος ήταν ο φονεύς του 

αδερφού μου	από	την	τσιγγάνα.	

7) Και	 στα	 δυο	 έργα	 γίνεται	 ολοκληρωτική	 αποκάλυψη	 των	

γεγονότων	από	τους	ίδιους	τους	δράστες.	

8) Και	 οι	 δυο	 δράστες	 τιμωρούνται	 με	 τύφλωση.	 Ο	 Οιδίπους	 ως	

προς	 την	 όραση	 και	 ο	 Κιαμήλ	 ως	 προς	 το	 πνεύμα	 ή	 καλύτερα	 ως	 προς	 τη	

συνείδηση	της	πραγματικότητας.	
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9) Και	οι	δυο	εγκαταλείπουν	τον	τόπο	τους.	Ζουν	στην	ξενιτιά	με	τη	

βοήθεια	των	ξένων	(Αθανασόπουλος	1996).	

			Δικαιούμαστε	 πιστεύω	 να	 συμπληρώσουμε	 άλλα	 δυο.	 Και	 στα	 δυο	 κείμενα	

υπάρχει	το	στοιχείο	της	αριστοτελικής	Περιπέτειας	και	αναγνωρίζουμε	στο	έργο	του	

Βιζυηνού	 το	 αναλυτικό	 δράμα.	 Η	 αντιστροφή	 γίνεται	 εν	 μέσω	 καθησυχάσεων.	 	 Τον	

μεν	 Οιδίποδα	 τον	 καθησυχάζει	 η	 Ιοκάστη	 όταν	 τον	 προτρέπει	 να	 μην	 πιστεύει	 τους	

χρησμούς.	 Ο	 Οιδίποδας	 ξέροντας	 πως	 έχει	 διαπράξει	 φόνο	 σε	 τρίστρατο	 μπαίνει	 σε	

περίσκεψη	 μήπως	 ο	 Τειρασίας	 είχε	 δίκιο.	 Εν	 συνεχεία	 τον	 καθησυχάζει	 ο	

Αγγελιοφόρος	 απ’	 την	 Κόρινθο,	 τον	 Κιαμήλ	 η	 νουθεσία	 του	 Δερβίση.	 Ο	 Βάλτερ	

Πούχνερ	 λέει	 πως	 ο	 Βιζυηνός	 οδήγησε	 την	 απλή	 ομοιότητα	 της	 προσωπικής	 του	

εμπειρίας	σε	μια	σκόπιμη	ενίσχυση	κατά	τη	συγγραφή	του	διηγήματος	ίσως.					

Ο	Βιζυηνός	σκύβει	εκτός	των	άλλων	στις	αρχέγονες	αναγνωστικές	πήγες.	Στη	

βιβλιογραφία	 της	 εργασίας	 «Η	 φιλοσοφία	 του	 καλού	 παρά	 Πλωτίνω»	 αναφέρεται	

τόσο	η	Ποιητική	όσο	κι	η	Ρητορική	του	Αριστοτέλη	πράγμα	που	μας	φανερώνει	πως	ο	

Βιζυηνός	 είχε	 μελετήσει	 τις	 πρώτες	 ολοκληρωμένες	 προτάσεις	 διδασκαλίας	

λογοτεχνικού	κειμένου,	αλλά	και	τον	τρόπο	πειθούς	(Βιζυηνός	χ.χ.ε).			

			Το	 έργο	 του	 Βιζυηνού	 είναι	 ένα	 αναλυτικό	 διήγημα,	 αποτέλεσμα	

αναγνωστικής	 πρόσληψης	 του	 Οιδίποδος	 Τυράννου	 του	 Σοφοκλή	 που	 είναι	

αναλυτικό	δράμα.	Ως	εκ	τούτου	το	αναλυτικό	δράμα	αποτέλεσε	τον	μπούσουλα,	τον	

πρώτο	 δάσκαλο	 για	 τη	 διαμόρφωση	 του	 αναλυτικού	 διηγήματος.	 Θα	 μπορούσαμε	

βέβαια	να	μιλήσουμε	για	συνομιλία	ή	για	διακειμενικότητα.	Για	το	αναλυτικό	δράμα	ή	

διήγημα	 μίλησε	 και	 ο	 Freud	 	 	 στο:	 «σχέδιο	 Επιστημονικής	 Ψυχολογίας	 του	 1895»	

(Φρόυντ	1895).	

Σημαντικό	 κεφάλαιο	 της	 αρχαίας	 γραμματείας	 αποτελεί	 η	 τραγωδία	 στην	

οποία	 ήρωές	 της	 από	 λανθασμένη	 εκτίμηση	 υποπίπτουν	 στην	 αμαρτία.	 Στο	 έσχατο	

όριο	 του	 μαρτυρίου	 η	 αξίωση	 του	 ανθρώπου	 για	 αξιοπρέπεια.	 Η	 συστηματική	

προβολή	 του	 παρελθόντος	 φωτίζει	 και	 προσδιορίζει	 το	 παρόν	 και	 το	 μέλλον.	

Κατάληξη,	 η	 πλήρης	 απομόνωση	 και	 η	 δυστυχία,	 το	 πέρασμα	 από	 την	 άγνοια	 στην	

πραγματικότητα.	 Η	 σταδιακή	 αποκάλυψη	 του	 πεπρωμένου	 είναι	 ένα	 καλοστημένο	
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δίχτυ	 το	 οποίο	 κληρονομείται	 μέσα	 από	 τις	 δικές	 τους	 επιλογές	 στην	 τωρινή	 ζωή	

(Ανδριανού	κ.α.	2001)	

	O	Οιδίποδας	είναι	μια	τραγωδία	που	διδάχτηκε	από	το	Σοφοκλή	πριν	το	425	

π.Χ	και	η	ανάγνωση	της	από	τον	Αριστοτέλη	αρκετά	μεταγενέστερα	αποτέλεσε	πηγή	

για	την	Ποιητική	του.		Ο	Οιδίποδας	ως	ήρωας	βρίσκεται	θεματικά	στο	κέντρο	αυτού	

του	 έργου	 και	 δεν	 υπάρχουν	 σκηνές	 εκτός	 από	 ορισμένες	 που	 να	 μη	 γεμίζουν	

πληθωρικά	από	την	παρουσία	του.	Υπάρχει	δηλαδή	πλήρης	αντιστοίχιση	θέματος	και	

ήρωα	που	είναι	ένα	γνώρισμα	της	κλασικότητας.	Το	έργο	όμως	έχει	και	ένα	επιπλέον	

χαρακτηριστικό.	 Όλα	 τα	 γεγονότα	 που	 σημαδεύουν	 τη	 ζωή	 του	 έχουν	 επιτελεστεί	

πριν	το	έργο.	Όλα	βρίσκονται	εκτός	έργου.	Απλά	στο	έργο	επιτελείται	η	αναγνώριση	

αυτών	 των	 πράξεων.	 Ο	 ήρωας	 είναι	 κάτω	 από	 το	 δίχτυ	 του	 πεπρωμένου,	 που	 το	

τραβάει	 και	 τυλίγεται	όλο	 και	 πιο	πολύ	ώσπου	 να	 φτάσει	 στην	τελική	εξουθένωση,	

την	κατάρρευση.	Αυτά	τα	δύο	χαρακτηριστικά	δίνουν	στο	δράμα	την	ονομασία	του,	

αναλυτικό	δράμα.	Αναλυτικό	δράμα	λοιπόν	είναι	το	δράμα	στο	 οποίο	οι	πράξεις	για	

τις	οποίες	υποφέρει	ο	ήρωας	έχουν	επιτελεστεί	στο	παρελθόν	και	τώρα	καλείται	να	

τις	αναγνωρίσει,	ενώ	δεύτερο	βασικό	χαρακτηριστικό	είναι	ότι	ο	ήρωας	είναι	παρών	

σε	όλο	το	έργο	και	γεμίζει	με	την	προσωπικότητά	του	κάθε	σκηνή	(Lesky	1998).	«Tο	

υποκείμενο	λοιπόν	εξετάζει	τα	γεγονότα	του	παρελθόντος	σε	μεταγενέστερες	στιγμές	

και	 η	 εκ	 των	 υστέρων	 θεωρία	 προσδίδει	 σημασία»	 (Χρυσανθόπουλος	 2006)	 Η	

εξέταση	αυτή	εκ	των	υστέρων	γίνεται	για	γεγονότα	τα	οποία	τη	στιγμή	που	έγιναν,	ο	

ήρωας	δεν	ήταν	σε	θέση	να	τα	αξιολογήσει.	Η	διαφορά	αυτή	στο	χρόνο	έχει	το	τίμημά	

της	(Χρυσανθόπουλος	2006).		

	Ο	Αριστοτέλης	στην	ποιητική	του	(1453a	10-15)	λέει	ότι	το	έργο	δεν	πρέπει	

να	 θεωρείται	 εξιλασμός	 έναντι	 μιας	 ενοχής.	 Ο	 Οιδίποδας	 δεν	 είναι	 ένα	 δράμα	 της	

μοίρας,	ο	ήρωας	δεν	είναι	κάποιος	που	υπομένει	παθητικά	το	πεπρωμένο	του	αλλά	με	

μια	 αρχοντική	 στάση	 πάει	 ο	 ίδιος	 να	 συναντήσει	 τη	 μοίρα	 του.	 Ο	 Οιδίποδας	 είναι	

γεμάτος	 θεότητα,	 όμως	 οι	 θεοί	 οδηγούν	 τον	 άνθρωπο	 στην	 αθλιότητα	 και	 η	 θεϊκή	

εξουσία	τους	εκπληρώνεται	πάνω	τους.	Στον	Οιδίποδα	αποτυπώνεται	η	τραγικότητα	

με	 την	 τραγική	 ηδονή	 που	 ο	 Holderin	 διατύπωσε	 στο	 επίγραμμα	 του	 Σοφοκλή.	
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«Μάταια	 δοκίμασαν	 πολλοί	 τα	 πιο	 χαρούμενα	 να	 πούνε	 κι	 αυτό	 μου	 φανερώνεται,	

εδώ	 μέσα	 στο	 πένθος».	 Έτσι	 η	 αποχώριση	 από	 μια	 παράσταση	 του	 Οιδίποδα	 μας	

αφήνει	 ανακουφισμένους	 και	 μάλιστα	 με	 μια	 δόση	 χαράς	 δυσκολοεξήγητη.	 Ίσως	 ο	

Σοφοκλής	 να	 τοποθετεί	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 το	 αίσθημα	 της	 τάξης,	 ώστε	 το	 αίσθημα	

ανακούφισης	 να	 είναι	 αποτέλεσμα	 αυτής	 της	 τάξης	 παρά	 την	 φρίκη	 και	 την	

απελπισία	που	κυριαρχεί.	(Lesky	1981)	

Ο Βιζυηνός,  ποιητής, δραματογράφος, συγχρόνως όμως δάσκαλος. 

Θα	 προσπαθήσουμε	 να	 αναγνωρίσουμε	 αυτά	 τα	 χαρακτηριστικά	 στο	 έργο	 του	

Βιζυηνού.	Παραθέτουμε	απόψεις	που	χαρακτηρίζουν	τα	έργα	του	Βιζυηνού,	δράματα,	

ποίηση	 πεζή,	 τα	 πλάσματά	 του	 τραγικά,	 και	 τέλος	 τον	 ίδιο	 τον	 συγγραφέα	 τον	

αποκαλούν	 δάσκαλο.	 Όλα	 θα	 τα	 προσεγγίσουμε	 μέσα	 από	 απόψεις	 ερευνητών	 του	

έργου	του	Βιζυηνού	

	Ο	Ξενόπουλος	(Ξενόπουλος	1892)	είχε	πει	ότι	το	διήγημα	του	Βιζυηνού	είναι	

ποίηση	πεζή,	το	ίδιο	λέει	και	ο	Παλαμάς.	«Τα	πλάσματά		του	τυπώνονται	στο	νου	και	

φτάνουνε	 στην	 αίσθηση	 σαν	 απλά	 σύμβολα	 του	 τραγικού	 της	 καθημερινής	 ζωής.	

(Χατζόπουλος	2006)	«Αδιστάκτως	δε	δια	το		μόνον της ζωής του ταξείδιον,	όσον	και	

δια	το	αμάρτημα	της	μητρός	μου	θα	ηδυνάμεθα	να	ονομάσωμεν	τον	Βιζυηνόν	πατέρα	

του	αναλυτικού	διηγήματος»	(Καμπάνης	1919)	

	«Το αμάρτημα της της μητρός μου είναι	 δράμα	 και	 με	 κάθαρσιν	 μάλιστα.	

Δράμα	και	αι	συναίπειαι	της	παλαιάς	ιστορίας.	Δράμα	σαν	ονειρόδραμα	και	το	μόνον	

της	ζωής	του	ταξείδιον.»	(Παλαμάς	1984).	

	Ο	 Βιζυηνός	 φρόντισε	 να	 καλομελετήσει	 τους	 ήρωες	 και	 την	 εξέλιξη	 των	

αισθημάτων	και	των	σκέψεων	των	να	την	συνδέσει	με	τραγικήν	υπόθεση	(Γιαλούρης	

1933/4).	Ο	Βιζυηνός	είναι	επί	πλέον	δραματικός	και	είναι	ζωγράφος	χαρακτήρων.	Το 

αμάρτημα της μητρός μου	 είναι	 ένα	 δράμα	 και	 μάλιστα	 με	 κάθαρση.	 Το	 Ποίος ήτο ο 

φονεύς του αδελφού μου	μοιάζει	με	τραγωδία.	Και	συνεχίζει	μέσα	στα	δράματα	αυτά	

(Παπαχριστοδούλου	 1947).	 Κάθε	 ήρωας	 ζει	 το	 δικό	 του	 απόλυτα	 συνειδητό	 δράμα.	

(Μαμώνη	 1949).	 Τα	 διηγήματα	 του	 Βιζυηνού	 διακρίνονται	 από	 έντονη	

δραματικότητα	λέει	επίσης	ο	Απόστολος	Σαχίνης	(Σαχίνης	1968).	
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Ο	 Κ.	 Μητσάκης	 στο:	 Αναδρομή στις ρίζες, Γεώργιος Βιζυηνός, Αθήνα	 1977,	

αποκαλεί	το	Βιζυηνό	δάσκαλο	του	γένους.		

Αναγνώριση επιπλέων στοιχείων τραγωδίας στο έργο του Βιζυηνού  

Ο	Μοσκώβ	Σελήμ	δεν	είναι	άρχοντας	δεν	φέρει	κανέναν	τίτλο	και	το	φέσι	του	δεν	έχει	

κανένα	διακριτικό.	Μα	είναι	φύσει	γενναίος	και	φιλόσοφος	όπως	μας	λέει	ο	Βιζυηνός	

στο	έργο	του.		Είναι	μια	μορφή	που	κυριαρχεί	σε	όλο	το	έργο	από	την	πρώτη	γραμμή	

του	 διηγήματος	 και	 αποπνέει	 αξιοπρέπεια.	 Η	 πλάνη	 εδώ	 εμφανίζεται	 ως	 πλάνη	 του	

ίδιου	και	ως	πλάνη	των	γονιών	του.	Τα	παθήματα	του	Σελήμ	έχουν	επιτελεστεί	όλα	

πριν	 την	 έναρξη	 του	 διηγήματος.	 Ο	 ίδιος	 είναι	 εκεί	 για	 να	 τα	 	 αναγνωρίσει	 και	 να	

φιλοσοφήσει.	 Πρόκειται	 δηλαδή	 για	 ένα	 αναλυτικό	 διήγημα.	 Αναγνωρίζουμε	 	 τις	

επήρειες	του	Βιζυηνού	από	το	αναλυτικό	δράμα	και	από	τον	Οιδίποδα.	

Στο	 αμάρτημα της μητρός μου	 πάλι	 όλα	 τα	 γεγονότα	 που	 στιγματίζουν	 το	

διήγημα	 συμβαίνουν	 πριν	 την	 αφήγηση.	 O	 ακούσιος	 θάνατος	 της	 κόρης,	 που	 έγινε	

πριν	την	έναρξη	του	 διηγήματος,	θα	συνοδέψει	 και	 σημαδέψει	 όλο	 το	 διάστημα	της	

αφήγησης.	 	 Η	 αφήγηση	 επιτελείται	 ακριβώς	 για	 να	 αναγνωρίσει	 ο	 ήρωας	 τις	

συνέπειες	της	πράξης	που	έγινε	στο	παρελθόν,	ενώ	η	πλάνη	διαχέει	όλο	το	έργο.	

 Το μόνον της ζωής του ταξείδιον είναι	 επίσης	 αναλυτικό	 διήγημα	 διότι	 όλα	

έχουν	συντελεστεί	πριν	την	έναρξη	της	αφήγησης	και	υπάρχει	ένας	κεντρικός	ήρωας,	

ο	 παππούς.	 Ακούμε	 τον	 αφηγητή	 να	 λέει:	 “είχον	 απόλυτον	 εμπιστοσύνην	 εις	 τους	

λόγους	του	παππού”.	Οι	λόγοι	του	παππού,	αλλά	και	ολόκληρη	η	αταξίδευτη	ζωή	του		

έχουν	 ήδη	 παρέλθει	 ενώ	 κι	 σ’	 αυτό	 το	 διήγημα	 είναι	 εμφανής	 η	 πλάνη,	 πάνω	 στην	

οποία	βάσισε	τις	ελπίδες	του	ο	εγγονός	του	παππού.	.	

Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας	 κινούνται	 στο	 ίδιο	 πλαίσιο.	 Η	 παλαιά	

ιστορία	παρήλθε,	επιτελέσθη	προ	της	αφήγησης	αλλά	αι	συνέπειαι	 	παραμένουν	και	

αναγνωρίζονται	σε	όλο	 το	 διήγημα.	Η	 Ευλαλία	καθορίζει	την	 έκβαση	 όλης	 της	 ζωής	

του	ήρωα	και	οι	συνέπειες	αναγνωρίζονται	κάθε	στιγμή.	

Ο φονεύς του αδελφού μου	είναι	ένα	παρόμοιο	δράμα	στο	οποίο	τα	γεγονότα	

έχουν	συντελεστεί	στο	παρελθόν	από	τον	Κιαμήλη	και	αναγνωρίζονται	στην	εξέλιξη	
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του	 διηγήματος.	 Έτσι	 ο	 φονέας	 αποκαλύπτεται	 μόνο	 στο	 τέλος	 του	 διηγήματος	 και	

μόνο	στον	ένα	ήρωα.	

Η	 τραγική	 ειρωνεία	 ενυπάρχει	 και	 στο:	 «Ποιος	 ήταν	 ο	 φονέας	 του	 αδελφού	

μου»	 και	 στο	 «Αμάρτημα	 της	 μητρός	 μου»	 ενώ	 οι	 θάνατοι	 είναι	 το	 γεγονός	 που	

συντελέσθηκε	 στο	 παρελθόν	 όπως	 και	 στον	 Οιδίποδα Τύραννο.	 Στον	 Μοσκώβ Σελήμ 

στις	Συναίπειαι της παλαιάς ιστορίας και	Το	μόνο της ζωής του ταξείδιον μπορούμε	να	

μιλήσουμε	για	καταπίεση	και	φόνο	του	ψυχολογικού	κόσμου	του	ήρωα.	

	Συμπερασματικά,	θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ότι	η	ανάγνωση	θα	βοηθήσει	τον	

συγγραφέα	στην	καλλιέργεια		

Α)	Της	Γλώσσας	

Β)	Της	Φαντασίας	

Γ)	Της	μνήμης	των	αισθημάτων	

Δ)	 Της	 εξισορρόπησης	 του	 κώδικα	 επικοινωνίας	 μεταξύ	 λεκτικών	 και	 μη	

λεκτικών.	

Ε)			Της	ενσωμάτωσης	συγκρούσεων	στα	κείμενα		

Και	τέλος		

ΣΤ)	Στην	καλλιέργεια	της	ενίσχυσης	της	δημιουργικότητας.		

Συνοψίζοντας	 στην	 αναγνωστική	 πρακτική	 του	 Βιζυηνού	 θα	 λέγαμε	 ότι	 ο	

συγγραφέας	χρησιμοποιεί	αρχετυπικά	αναγνώσματα,	αναζητώντας	τις	δημιουργικές	

δυνάμεις	 της	 πηγαίας	 δημιουργίας.	 Μια	 γάργαρη	 δημιουργικότητα	 που	 δεν	 έχει	

προλάβει	 να	 την	 μπολιάσει	 ο	 χρόνος	 με	 εφήμερες	 συγκινήσεις	 και	 προσμίξεις	 που	

κα� ποτε	 μπορει�	 ν΄	 αποδειχτου� ν	 τοξικε�ς	 για	 τη	 λογοτεχνι�α	 κι	 ακατα� λληλες	 προς	

αναγνωστική	 βρώση.	 Οι	 δικές	 του	 ιστορίες,	 αυτές	 που	 θα	 του	 ψιθυρίσει	 η	

καθημερινότητα,	 θα	 φροντίσει	 να	 κατοικήσουν	 σε	 δομές	 δοκιμασμένες.	 Σε	 θεμέλια	

γερά	που	άντεξαν	 όλους	 τους	σεισμούς	 του	 σκοταδισμού	 της	 ιστορίας,	αλλά	και	 τις	

δονήσεις	των	κινημάτων	και	ρευμάτων	της	λογοτεχνίας.						
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