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Εισαγωγή: Προς έναν ορισμό της plague literature

Καταστατική για την παρούσα εργασία είναι η σημασιολογική διάκριση της Sontag στο έργο
της Illness as a metaphor ανάμεσα σε ασθένειες οι οποίες προσβάλλουν μεμονωμένα άτομα
και σε επιδημικές νόσους.1 Οι τελευταίες αντιμετωπίζονται συχνά από τη διεθνή
βιβλιογραφία ως μια υπο-ομάδα στον λογοτεχνικό τρόπο της plague literature ή plague
writing.2 Πρόκειται για μια ομάδα κειμένων η οποία αποτελείται από έργα τα οποία έχουν
γραφεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τόπους της παγκόσμιας λογοτεχνίαςμε κεντρική
θεματική την επιδημία. Η ακριβής μετάφραση του όρου στα ελληνικά είναι «λογοτεχνία της
πανώλης». Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συνεξετάσει έργα της νεοελληνικής
λογοτεχνίας που εντάσσονται στην plague literature ή στην κατά τον Φουκώ «γραμματεία
της πανούκλας» με εστίαση στη μεταφορική λειτουργία των επιδημικών νόσων.3
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στην plague literature εντάσσονται όχι μόνο τα
λογοτεχνικά έργα που αφορούν την πανούκλα αυτή καθ’ αυτή, αλλά και όσα έχουν σαν
σημείο αναφοράς κάποια επιδημία ή μεταδοτική ασθένεια. Η επικράτηση του όρου
«πανώλη» οφείλεται στον μεγάλο αντίκτυπο που είχε αυτή η ασθένεια στον ευρωπαϊκό χώρο
κατά τον Μεσαίωνα, αλλά και στις ποικίλες εκφάνσεις με τις οποίες μετέπειτα εκδηλώθηκε
στο δυτικό φαντασιακό. Ως αποτέλεσμα, ο όρος «πανώλη» έφτασε να δηλώνει συνεκδοχικά
διάφορες επιδημικές νόσους.4 Προκειμένου να μεταφερθεί ο όρος στα νέα ελληνικά όσο το
δυνατόν πιο πιστά, η μετάφραση «επιδημική λογοτεχνία» προκρίνεται ως ορθότερη.
Το θέμα της επιδημίας απαντάται διαχρονικά σε διάφορα γραμματειακά είδη, γεγονός
που οφείλεται στο ότι οι ασθένειες αποτελούν αναφαίρετο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής.5
Ιστορικά, η εξάπλωση του θέματος της επιδημικής λογοτεχνίας ξεκινά με τον Όμηρο. Στην
ραψωδία Α της Ιλιάδας αφηγείται τον λοιμό που στέλνει ο Απόλλωνας στα στρατεύματα των
Αχαιών για να τιμωρήσει την ύβρη του Αγαμέμνονα (στ.61 εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ
καὶλοιμὸς Ἀχαιούς). Στην ιστοριογραφία, ο Θουκυδίδης στο δεύτερο βιβλίο των Ἱστοριῶν

1

Susan Sontag, Illness as a metaphor, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1978.
David Steel, “Plague Writing: from Boccaccio to Camus”, Journal of European Studies, 11/42 (1981), 88-110.
3
Μισέλ Φουκώ, Οι μη κανονικοί. Παραδόσεις στο Κολέγιο της Γαλλίας, 1974-1975, μτφρ. Σωτήρης
Σιαμάνδουρας, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα, 2011, σ. 103.
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Paul Slack, Plague: Averyshortintroduction, Oxford, 2012, 102. Βλ. επίσης Jennifer Cooke, Legacies of plague
in literature, Theory and Film, Palgrave Macmillan, NY, 2009, 3 και Rene Girard, “The Plague in Literature
and Myth”, Texas Studies in Literature and Language, 15/5 (1974), 834.
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Girard(1974), σ. 833.
2

5

του, περιγράφει τον λοιμό που θέρισε την πόλη των Αθηνών (στ.2.47.3 οὐ μέν τοι τοσοῦτός γε
λοιμὸς οὐδὲ φθορὰ οὕτως ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι).Στη νεότερη
λογοτεχνία, και πιο συγκεκριμένα στην αφετηρία του Δυτικού Κανόνα, συναντάμε τον
Βοκκάκιο με το Δεκαήμερo, στου οποίου το ιστορικό φόντο βρίσκεται η χτυπημένη από την
πανώλη Φλωρεντία. Λίγο αργότερα το μοτίβο της επιδημίας εντοπίζεται και στον Chaucer με
το The Pardoner’s Tale των Canterbury Tales.
Στην ίδια θεματική κινούνται και τα έργα μεταγενέστερων συγγραφέων.
Χαρακτηριστικά, το A journal of the plague year του Daniel Defoe αποτελεί μια λογοτεχνική
καταγραφή του τι συνέβη στο Λονδίνο όταν χτυπήθηκε από την Μεγάλη Πανώλη. Στο The
last man της Mary Shelley η συγγραφέας επινοεί έναν φανταστικό λοιμό, ο οποίος
αποδεκατίζει τον πληθυσμό της γης. Στο διήγημα Η μάσκα του κόκκινου θανάτου του Edgar
Alan Poe, ένας εύπορος οικοδεσπότης οργανώνει ένα ξέφρενο γλέντι στο εξοχικό του σπίτι,
προκειμένου να ξεγελάσει τον θάνατο που αποδεκατίζει τον πληθυσμό στην πόλη. Στο
σατιρικό θεατρικό η Λευκή Μάστιγα του Karel Čapek ένας λοιμός, του οποίου τη θεραπεία
αδυνατούν να βρούνε οι γιατροί, αρχίζει να εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στην Ευρώπη.
Ακόμα, το αποπνικτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην πόλη Οράν, η οποία βρίσκεται σε
καραντίνα λόγω της επιδημίας πανώλης, αποτελεί τη θεματική του πιο γνωστού έργου στην
επιδημική λογοτεχνία του 20ου αιώνα, της Πανούκλας του Albert Camus. Στο δεύτερο μισό
του ίδιου αιώνα, το Περί Τυφλότητος του José Saramago περιγράφει την «παράλυση» που
επέρχεται σε μια κοινωνία όταν οι κάτοικοί της αρχίζουν να νοσούν από μια επιδημία λευκής
τυφλότητας, ενώ ο Stephen King στο Κοράκι του παρουσιάζει την εξάπλωση μιας επιδημίας
η οποία αφανίζει την πλειονότητα της ανθρωπότητας.
Τα λογοτεχνικά έργα που πραγματεύονται επιδημίες εμφανίζουν μια σειρά από κοινά
μοτίβα και στοχεύσεις. Σίγουρα δεν υφίσταται απόλυτη ομοιομορφία στη διαχείριση του
θέματος, ωστόσο μπορεί να ανιχνευτεί μια σειρά αναλογιών, όπως φυσικά και διαφορών,
ανάμεσά τους.6 Το πρωτεύον κοινό χαρακτηριστικό αυτών των κειμένων είναι λειτουργία
τηςεπιδημίας ως αφηγηματικού πλαισίου, κεντρικής θεματικής ή και επιμέρους μοτίβου. Η
επιδημία μπορεί να κατονομάζεται σαφώς ως προς το είδος της. Για παράδειγμα μπορεί να
δηλώνεται ως λέπρα ή πανώλη. Είναι πιθανόν όμως να προσδιορίζεται και μέσω της χρήσης
πιο γενικών όρων, όπως επιδημία, λοιμός, θανατικό, χτικιό κ.ά. Αντίστοιχα, άλλες φορές τα
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συμπτώματα περιγράφονται λεπτομερώς, ενώ άλλες δεν δίνεται σημασία από τους
συγγραφείς στις περιγραφές τους.
Πέρα από τη ξένη λογοτεχνία, και η νεοελληνική γραμματεία έχει και αυτή με τη
σειρά της να επιδείξει μια σειρά από αξιόλογα πεζά και θεατρικά κείμενα τα οποία έχουν ως
κεντρική θεματική το ξέσπασμα επιδημιών. Τα κείμενα αυτά εμφανίζονται με κάποια
σποραδικότητα.
Πρώτο χρονολογικά στην ομάδα των νεοελληνικών επιδημικών έργων βρίσκεται Το
θανατικό της Ρόδου του Εμμανουήλ Λιμενίτη.7 Το έργο αυτό αναφέρεται στην επιδημία
βουβωνικής πανώλης η οποία χτύπησε το νησί το έτος 1498. Όπως αναφέρει και ο
επιμελητής του έργου, οι ελληνικές περιγραφές λοιμών έχουν σαν «πρωτότυπο» την
αφήγηση του Θουκυδίδη, ωστόσο δεν έχουμε κάποιο ελληνόγλωσσο έργο της περιόδου με
ανάλογη έκταση και θεματική (ΘΡ112-113). Μετέπειτα, επιδημίες στην νεοελληνική
λογοτεχνία συναντούμε ξανά στις αρχές του 19ου αιώνα. Ίσως η εμφάνιση του θέματος
αυτού στη νεοελληνική λογοτεχνία –κατ’ αναλογία της ευρωπαϊκής– οφείλεται στα
ξεσπάσματα επιδημιών εκείνης της περιόδου στον ελληνικό χώρο. Στην Ασπασία του
Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού (1813), ο συγγραφέας πέρα από τις «ζωντανές περιγραφές τῆς
φρίκης τοῦ λοιμοῦ, τῆς μορφολογίας τῆς ἐπιδημίας και τῆς κλινικῆς συμπτωματολογίας τῆς
ἐπάρατης νόσου» δίνει «μιά κάποια πολιτική και ἐπίκαιρη διάσταση στην ἱστορική του
τραγωδία». 8 To 1854 ακολουθεί το διήγημα η Ξένη του Εμμανουήλ Λυκούδη, το 1884 η
σύντομη σατιρική επιθεώρηση Επιδημίατου Γεώργιου Σουρή και το 1893 το διήγημα
Βαρδιάνος στα Σπόρκατου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.9
Στις αρχές του 20ου αιώνα η Γαλάτεια Καζαντζάκη δημοσιεύει το 1914 τη νουβέλα
της Η άρρωστη πολιτεία.10 Με τη θεματική της λέπρας, πέρα από την Καζαντζάκη, θα
ασχοληθεί και ο Θέμος Κορνάρος στο έντονα καταγγελτικό του έργο Σπιναλόγκα:ad vitam
Εμμανουήλ/Μανόλης Λιμενίτης, επιμ. Günther Steffen Henrich, Το Θανατικόν της Ρόδου, ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη,
2015. Στο εξής οι παραπομπές στην έκδοση θα γίνονται εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία
ΘΡ και αριθμό σελίδας.
8
Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός, Τα θεατρικά (Ασπασία 1813, Πολυξένη 1814, Κορακίστικα 1813), Θεατρικής
Βιβλιοθήκη Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα, 2002, 33. Στο εξής οι παραπομπές στην έκδοση θα
γίνονται εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία Α και αριθμό σελίδας.
9
Γεώργιος Σουρής, «Η Επιδημία» στο Άπαντα τ.2, Βιβλιοθήκη για όλους, Αθήνα, 1980.Στο εξής οι παραπομπές
στην έκδοση θα γίνονται εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία Ε και αριθμό σελίδας.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Βαρδιάνος στα σπόρκαστο Βαρδιάνος στα σπόρκακαι άλλα διηγήματα, Νεφέλη,
Αθήνα, 1990. Στο εξής οι παραπομπές στην έκδοση θα γίνονται εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη
συντομογραφία ΒΣ και αριθμό σελίδας.
10
Γαλάτεια Καζαντζάκη, Η άρρωστη πολιτεία, Ελληνικά Γράμματα, 2010. Στο εξής οι παραπομπές στην
έκδοση θα γίνονται εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία ΑΠ και αριθμό σελίδας
7
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του 1933.11 Μερικά χρόνια αργότερα, ο Ανδρέας Φραγκιάς θα γράψει τον πολυσυζητημένο
του Λοιμό λίγο πριν τα χρόνια της Χούντας, ο οποίος θα εκδοθεί τελικά το 1972
στηνΑθήνα.12 Τέλος, το πιο κοντινό σε εμάς δείγμα επιδημικής λογοτεχνίας είναι το Graffito
του Παύλου Μάτεσι του 2009.13

Θέμος Κορνάρος, Άγιον όρος: Οι άγιοι χωρίς μάσκα. Σπιναλόγκα: advitam, Χρόνος, Αθήνα, 1977. Στο εξής οι
παραπομπές στην έκδοση θα γίνονται εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία Σ και αριθμό
σελίδας. Πρβ. το μυθιστόρημα του 1936 του Γ.Ν. Άμποτ Γη και νερόΠόλις, Αθήνα, 2003. Στο εξής οι
παραπομπές στην έκδοση θα γίνονται εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία ΓΝ και αριθμό
σελίδας.
12
Ανδρέας Φραγκιάς, Λοιμός, Αθήνα, 1972. Στο εξής οι παραπομπές στην έκδοση θα γίνονται εντός
παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία Λ και αριθμό σελίδας.
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Παύλος Μάτεσις, Graffito, Καστανιώτη, Αθήνα, 2009. Στο εξής οι παραπομπές στην έκδοση θα γίνονται
εντός παρενθέσεως στο κείμενο με τη συντομογραφία G και αριθμό σελίδας.
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“Bring out your dead!”
-

9

Monty Python and the Holy Grail

Μέρος Πρώτο: Επιδημική λογοτεχνία: Τα συμπτώματα

1.1.Η επιδημική νόσος ως μεταφορά

Η λέξη επιδημία στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής ορίζεται ως: Iα. εμφάνιση, σε
μία περιοχή, ορισμένης αρρώστιας, συνήθως μολυσματικής, η οποία γρήγορα προσβάλλει
μεγάλο αριθμό ατόμων: ~ γρίπης / τύφου / χολέρας / πανούκλας. || η ίδια η αρρώστια: H πείνα
και οι επιδημίες κάνουν θραύση. β. (μτφ.) για γεγονός, συνήθως δυσάρεστο, που σε ορισμένη
χρονική περίοδο συμβαίνει συχνά: ~ ληστειών / φόνων / αυτοκτονιών / βιασμών. II. (λόγ.)
διαμονή, ιδίως μόνιμη, σε έναν τόπο.14Όπως προκύπτει από τον ορισμό της, η επιδημία ως
ασθένεια ταυτίζεται με την μεταφορική της εκδοχή ως μεταφορά για την καταστροφή.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σημασιολογικά παρουσιάζει η χρήση της λέξης plague στην
αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τη Susan Sontag, η οποία με άξονα το Oxford English
Dictionary παρατηρεί ότι:
«από την πανούκλα (βουβωνική πανώλη) ήρθε η λέξη «λοιμώδης», η οποία
μεταφορικά

σημαίνει, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, «επιζήμιος για τη

θρησκεία, την ηθική, ή την δημόσια ειρήνη» και «επιβλαβής» σημαίνει «ηθικά
επιβλαβής ή καταστροφικός». Συναισθήματα που αφορούν το κακό προβάλλονται
πάνω στην ασθένεια. Και η ασθένεια (εμπλουτισμένη με νοήματα) προβάλλεται επί
του κόσμου.»15
Συνεπώς, η αρνητική σημασιολογική φόρτιση αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της
επιδημίας, είτε αυτή προσεγγίζεται κυριολεκτικά ως μια μεταδοτική ασθένεια, είτε
αλληγορικά ως μια ενέργεια ή μια ιδέα με ευρύ αντίκτυπο και ταχεία διάδοση. Τα δύο αυτά
επίπεδα, το κυριολεκτικό και το μεταφορικό, στην περίπτωση της επιδημίας φαίνεται να
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Αιτία είναι ίσως το γεγονός ότι οι επιδημίες σε βάθος χρόνου
προσλαμβάνονταν ως τιμωρίες σταλμένες από κάποια ανώτερη δύναμη. Αυτό είχε ως

Για τον ορισμό των εννοιών χρησιμοποιήθηκε το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Ινστιτούτου
Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ηλεκτρονική του μορφή:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%
CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1&dq (τελευταία πρόσβαση 16/04/2019).
15
Sontag (1978), 58, η μετάφραση δική μου.
14

10

αποτέλεσμα η επιδημία να ερμηνεύεται ως θεϊκή τιμωρία για την ασέβεια του κοινωνικού
συνόλου ή του ατόμου.
Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας του θέματος στη γραμματεία παγιώθηκε σε
βάθος χρόνου μέσα από αρχαιοελληνικά, βιβλικά και λατινικά κείμενα. Ξεκινώντας από το
ομηρικό κείμενο της Ιλιάδας, ο λοιμός που ξεσπάει στο στρατόπεδο των Αχαιών είναι η
τιμωρία του Απόλλωνα στον Αγαμέμνονα για την ασέβειά του απέναντι στον ιερέα Χρύση.
Ο Ησίοδος αντίστοιχα αντιμετωπίζει τον λοιμό ως θεϊκή τιμωρία του Δία στους ανθρώπους
στο Ἔργα καὶ Ἡμέραι(στ. 240-244 πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς ἀπηύρα, ὅστις
ἀλιτραίνῃ καὶ ἀτάσθαλα μηχανάαται. τοῖσιν δ᾽ οὐρανόθεν μέγ᾽ ἐπήγαγε πῆμα Κρονίων, λιμὸν
ὁμοῦ καὶ λοιμόν, ἀπο φθινύθουσι δὲ λαοί). Στον Θουκυδίδη, ο λοιμός των Αθηνών
ερμηνεύεται ως απόρροια της κακής πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Αθηναϊκή
Συμπολιτεία. Αντίστοιχα στη λατινική παράδοση, ο Λουκρήτιος στο τελευταίο βιβλίο του De
rerum natura,αναφέρεται στον λοιμό των Αθηνών μιμούμενος την αφήγηση του Θουκυδίδη,
προσαρμόζοντάς την ωστόσο θεματικά στις δικές του συγγραφικές επιδιώξεις. Το μοτίβο
αυτό βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, όπου λοιμός
χτυπάει τη Θήβα λόγω του αμαρτήματος του Οιδίποδα (στ. 27-29 ἐνδ᾽ ὁ πυρφόρος θεὸς |
σκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχθιστος, πόλιν, | ὑφ᾽ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον). Τέλος, στα
Βιβλικά κείμενα, ο λοιμός συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δέκα πληγές του Φαραώ στο
κείμενο της Εξόδου.(Εξ.9,12).
Το θέμα της επιδημίας συνεχίζει να αναδεικνύει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας και
κατά το Μεσαίωνα. Σύμφωνα με την Sontag «κατά το Μεσαίωνα, ο λεπρός ήταν ένα
κοινωνικό κείμενο πάνω στον οποίο η διαφθορά γινόταν ορατή, ένα παράδειγμα, ένα
έμβλημα της σήψης».16 Στο καταστατικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας Δεκαήμερο, ο
Βοκκάκιος υποδεικνύει ως απώτερο αίτιο της πανούκλας, η οποία χτυπά την Φλωρεντία, τα
έκλυτα ήθη που έχουν κυριαρχήσει στην πόλη, τα οποία έχουνε διαφθείρει ακόμα και τους
μοναχούς.17 Ο ιστορικός Paul Slack εύστοχα παρατηρεί ότι:
«Μολονότι οι αφηγήσεις της πανώλης συνεχίζουν να έχουν αλληγορική χρήση και
ηθικοδιδακτικές στοχεύσεις, η επινόηση του διηγήματος ως ένα όχημα για την
εξερεύνηση του ατομικού κινήτρου και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης διεύρυνε τη

Sontag (1978) 58, η μετάφραση δική μου.
Jessica Levenstein, “Out of Bounds: Passion and the Plague in Boccaccio’s Decameron”, Italica, 73/3 (1996)
313, 318.
16
17
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δυνατότητά τους να εξετάζουν τα βάρη και τις αδυναμίες των ατόμων και των
κοινωνικών κατασκευών θεματοποιώντας την ιδιότυπη πίεση που τους ασκείται». 18
Ο λοιμός συνεχίζει και στους επόμενους αιώνες να ερμηνεύεται ως μια τιμωρία για
την πάσχουσα κοινωνία, ωστόσο η επιδημία λειτουργεί παράλληλα και ως «μοχλός» ο
οποίος «αίρει» τις κοινωνικές συμβάσεις. Η Sontag παρατηρεί γύρω από τη σχέση της
αφηγηματικής παράδοσης του Θουκυδίδη και του Βοκκάκιου ότι:
«ο Θουκυδίδης συσχετίζει τους τρόπους με τους οποίους ο λοιμός που ξέσπασε στην
Αθήνα το 430 π.Χ. έσπειρε την αταξία και την ανομία («η απόλαυση της στιγμής
πήρε τη θέση της τιμής και του οφέλους») και διέφθειρε ακόμα και την ίδια τη
γλώσσα. Παράλληλα το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο Βοκκάκιος στις πρώτες
σελίδες του Δεκαημέρου του, όπου η πανώλη του 1348 ταυτίζεται με το πόσο άσχημα
συμπεριφέρονταν οι πολίτες της Φλωρεντίας.»19
Ο Βοκκάκιος, στον πρόλογο του Δεκαημέρου ορίζει την επιδημία ως απότοκο
ανήθικων συμπεριφορών, ενώ αποφασίζει να στείλει μια ομάδα ανθρώπων στην εξοχή
προκειμένου να ξεφύγουν από την ασθένεια. Οι αναφορές στην πανώλη μπορεί να
περιορίζονται στο αφηγηματικό πλαίσιο του κειμένου, ωστόσο οι ιστορίες που απαρτίζουν το
έργο φαίνεται να αποτελούν«ψηφίδες» σε μια ευρύτερη «πανώλη των ηθών», την ίδια
ακριβώς πανώλη που οδήγησε τους πρωταγωνιστές στον εξοχικό πύργο. Οι αφηγήσεις των
εσωτερικών αφηγητών του Δεκαήμερου φαίνεται να συνθέτουν ένα εκτεταμένο πλέγμα, το
οποίο απεικονίζειτην κατάσταση που επικρατούσε στη Φλωρεντία την οποία έχουν αφήσει
πίσω τους προκειμένου να σωθούν. Η επιλογή αυτή του Βοκκάκιου αποτελεί μια τομή όχι
μόνο για τον Δυτικό Κανόνα αλλά και για την plague literature. Από το απρόσωπο πλήθος
των προηγούμενων κειμένων, οι αμαρτίες του οποίου συμπυκνώνονται στο πρόσωπο του
ηγέτη, περνάμε πλέον στις επιμέρους ιστορίες των ανθρώπων που συναπαρτίζουν την πόλη.
Ταυτόχρονα, η πανώλη στον Βοκκάκιο δεν αποτελεί μια τετελεσμένη κατάσταση όπως στον
Θουκυδίδη, αλλά αντίθετα είναι παρούσα σε όλη την έκταση της αφήγησής του, ενώ
συνεχίζει να υφίσταται ακόμα και μετά την ολοκλήρωσή της.
Η φρενήρης ατμόσφαιρα που επικρατεί στις κοινωνίες, οι οποίες νοσούν καθολικά,
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την άρση των ισχυόντων νόμων. Ακόμα και όταν τα μοτίβα της
επιδημίας και της ανηθικότητας δεν λειτουργούν σύμφωνα με το μοντέλο αιτίου18
19

Slack (2012) 114.
Sontag (1978) 41, η μετάφραση δική μου.
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αποτελέσματος, συχνά η παρουσία τους αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα της επιδημικής
λογοτεχνίας.

Άλλωστε,

«[…]η

νόσος

ταυτόχρονα

δημιουργεί

μεταφορές

και

παράλληλακαθορίζεται από αυτές».20 Η Jennifer Cooke αναφερόμενη στη μεταφορική
λειτουργία του μοτίβου επισημαίνει ότι:
«Το σημείο ομοιότητας[…]επικεντρώνεται συνήθως σε ζητήματα μόλυνσης,
μετάδοσης, διάδοσης και περιορισμού, αλλά επίσης και σε πιο μεμονωμένες
αντιδράσεις στην πανούκλα, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν βακχανάλια, την
κατάρρευση του νόμου και της τάξης και την παρουσία του παραλόγου που
καραδοκεί.»21
Η κρίση της αυτή βασίζεται πάνω στην αντίστοιχη παρατήρηση της Sontag πώς:
«Οι μεταφορές της νόσου χρησιμοποιούνται για να κρίνουν την κοινωνία, όχι επειδή
είναι εκτός ισορροπίας, αλλά επειδή είναι καταπιεστική. Χρησιμοποιούν την
ρομαντική ρητορεία, η οποία αντιπαραθέτει την καρδιά στο κεφάλι, τον
αυθορμητισμό στη λογική, τη φύση στο τεχνητό, την εξοχή στη φύση.»22
Εξετάζοντας τα έργα της plague literature οφείλει κανείς να αναζητήσει στοιχεία τα οποία να
υποδηλώνουν την καταπιεστική λειτουργία της κοινωνίας και τα έντονα ξεσπάσματα του
πλήθους, τα οποία όχι μόνο επέρχονται σαν αντίδραση στις καταπιεστικές αρχές, αλλά
ταυτόχρονα έχουν τα αίτιά τους και στην υψηλή μεταδοτικότητα της επιδημίας.Παράλληλα
όμως δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς μεμονωμένες αντιδράσεις και συμπεριφορές, οι
οποίες έχουν έναν παραφυσικό και γκροτέσκο χαρακτήρα, όπως η μέθη, ο χορός και
αντίστοιχες

παράλογες ―για

το

πλαίσιο

που

ορίζεται

κάθε

φορά

από

την

αφήγηση― συμπεριφορές.Θα μπορούσαμε να ίσως πούμε πως η επιδημία θυμίζει αρκετά τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μπαχτινικό καρναβάλι.Όπως ακριβώς συμβαίνει στην
καρναβαλική πλατεία για τη διάρκεια των εορτών, οι άνθρωποι εντός των χωροχρονικών
ορίων της, απεκδύονται τον ρόλο τους εντός της κοινωνίας και ενδίδουν στα πρωτόγονά τους
ένστικτα.
Η άρση των παγιωμένων νόμων κατά το ξέσπασμα της επιδημίας, επιδρά πάνω στην
ανθρώπινη φύση, αναδεικνύοντας τα πιο ζωώδη ένστικτα του ατόμου. Το τελευταίο, είτε
Roger. D. Lund, “Infectious Wit: Metaphor, Atheism, and the Plague in eighteenth century London”,
Literature and medicine, 22/1, 45.
21
Cooke (2009) 5, η μετάφραση δική μου.
22
Sontag (1978) 73, η μετάφραση δική μου.
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καλείται να επιβιώσει με κάθε κόστος, είτε παύει να ενδιαφέρεται για τις συμβάσεις του
κόσμου, επειδή ακριβώς πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπο με το θάνατο.Ουσιαστικά, η
επιδημία δρα ως ένα αφηγηματικό μέσο, χάρη στο οποίο διευκολύνεται η έκφραση των
αρνητικών πτυχών της κοινωνίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην εξέλιξη της αφήγησης να
ασκήσει κριτική πάνω στις κοινωνίες που νοσούν. Για αυτόν το σκοπό, κατά κύριο λόγο, το
ξέσπασμα της επιδημίας προτάσσεται στην αφηγηματική δομή του έργου.23
ΟAntonin Artaud, στο δοκίμιό του Το Θέατρο και η Πανούκλα επισημαίνει πως
«μόλις η πανούκλα εκδηλωθεί πια σε μια πολιτεία, τα πλαίσια της κανονικής, καθημερινής
ζωής ξεχαρβαλώνονται. Η συντήρηση των δρόμων και των υπόνομων παραμελείται, ο
στρατός και η αστυνομία, οι δημοτικές αρχές διαλύονται».24 Συνεπώς, η σταδιακή
αποσύνθεση δεν αφορά συνεπώς μόνο το σώμα των επιμέρους ατόμων αλλά και το σώμα της
πόλης. Όπως στο ανθρώπινο σώμα τα διάφορα όργανα αρχίζουν να υπολειτουργούν, έτσι και
στην αστική κοινωνία τα όργανα επιβολής των νόμων και της τάξης αντιδρούν με ανάλογο
τρόπο.
Την παραπάνω διαβρωτική λειτουργία του λοιμού στη λογοτεχνία εντοπίζει και ο
Michel Foucault στο έργο του Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής. Πιο
συγκεκριμένα, ο Foucault υπογραμμίζει το εξής:
«Γύρω από τον λοιμό άνθισε μια ολόκληρη λογοτεχνία πού τον παρουσιάζει σαν
γιορτή: οι νόμοι καταργούνται, αίρονται οι απαγορεύσεις, υπάρχει κάτι σαν φρενίτιδα
του χρόνου που περνά, τα σώματα ανακατεύονται ασυγκράτητα, τα άτομα βγάζουν το
προσωπείο, παραμερίζουν την καταστατική τους ταυτότητα και τη μορφή που
χρησίμευε για να τα αναγνωρίζουν - αφήνουν να φανεί μια ολότελα διαφορετική
αλήθεια.»25
Εδώ έρχεται στην επιφάνεια μια θετική εικόνα των λογοτεχνικών λοιμών, η απογύμνωση της
πόλης από τις συμβάσεις της ερμηνεύεται ως ειλικρίνεια και η φρενήρης ατμόσφαιρα των
πόλεων παρομοιάζεται με μια μεγάλη γιορτή και όχι με προάγγελο της συντέλειας. Ο ίδιος,
στη σειρά διαλέξεων που έδωσε στο Κολέγιο της Γαλλίας, μεταξύ 1974-1975, κάνει την

Daniel Gordon, “The City and the Plague in the Age of Enlightenment”, Yale French Studies, 92 (1997) 6869.
24
ΑντονένΑρτώ, “Το Θέατρο και η Πανούκλα” στο Το θέατρο και το είδωλό του, μτφρ. Παύλος Μάτεσις,
Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 1992, 26.
25
Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, μτφρ. Καίτη Χατζηδήμου –Ιουλιέττα Ράλλη,
Ράππα, Αθήνα, 1989, 262.
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παρακάτω, καταστατική για την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στην παρούσα εργασία,
παρατήρηση:
«υπάρχει μια μεγάλη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γραμματεία πάνω στην πανούκλα,
στην οποία η πανούκλα θεωρείται ως μια στιγμή μεγάλης σύγχυσης και πανικού,
όπου τα άτομα, υπό την απειλή του μεταδιδόμενου θανάτου, εγκαταλείπουν την
ταυτότητά τους, πετάνε τη μάσκα τους, ξεχνάνε τη θέση τους και παραδίδονται στο
μεγάλο όργιο των ανθρώπων που γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν.[…]οι ατομικότητες
διαλύονται και ο νόμος πέφτει στη λήθη.[…]αίρεται κάθε κανονικότητα στην πόλη.
Η πανούκλα παραβιάζει το νόμο, όπως παραβιάζει και τα σώματα. Αυτό τουλάχιστον
είναι το λογοτεχνικό όνειρο της πανούκλας.»26
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως η γραμματεία, η οποία δομείται
γύρω από τη θεματική της πανούκλας και κατ’ επέκταση των επιδημιών, αναπτύσσει μια
σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει με ιατρικούς
μόνο όρους, και αν το κάνει, πιθανώς να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα πλήθος από ανακριβείς
περιγραφές. Επομένως, η επιδημία φαίνεται να λειτουργεί ως «μοχλός» ενεργοποίησης μιας
σειράς λογοτεχνικών συμβάσεων οι οποίες συνδέονται με την κατάρρευση της κοινωνίας και
της ηθικής. Η ανίχνευση των συμβάσεων αυτών στα έργα του ελληνικού corpus αποτελεί το
θέμα του δεύτερου μέρους της παρούσας εργασίας.

26

Φουκώ (2011) 103-104.
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1.2 Λογοτεχνικές επιδημίες και κοινωνική κριτική

Στα πλαίσια της plague literature οι ιατρικές επιδημίες μετατρέπονται σε κοινωνικές
επιδημίες και πλέον ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία.27 Η αποδιοργάνωση της
κοινωνίας και η υπερίσχυση πιο «πρωτόγονων» ενστίκτων ανάγονται σε συνώνυμα των
ξεσπασμάτων επιδημίας. Η «χαλάρωση των κοινωνικών και ηθικών στάσεων»είναι το
βασικό σύμπτωμα σε έξαρση των κοινωνιών οι οποίες φιλοξενούν τις λογοτεχνικές αυτές
ασθένειες.28 Η επιδημία αποτελεί έναν «μοχλό» για τους συγγραφείς, δίνοντας τους τη
δυνατότητα να μιλήσουν για θέματα τα οποία δε θα μπορούσαν να προσεγγίσουν υπό άλλες
συνθήκες.
Το χαλαρό ηθικό πλαίσιο, βασικό απότοκο της επιδημίας, είναι αυτό που επιτρέπει
στον Βοκκάκιο και στον Chaucer να αφηγηθούν ιστορίες, στον πυρήνα των οποίων
βρίσκονται ελευθεριάζουσες συμπεριφορές.29 Το ίδιο υποστηρίζεται και για τον
Shakespeare.Συγκεκριμένα, τόσο στα Τρωίλος και Χρυσηίδα και Ρωμαίος και Ιουλιέτα, όσο
και σε άλλα έργα του (π.χ. ο Κοριολάνος), η πανούκλα αποτελεί το πλαίσιο της αφήγησης,
ενώ η έννοια της επιδημίας χρησιμοποιείται σε αλληγορικό επίπεδο.30Ο dance macabre της
επιδημίας κάνει τους ανθρώπους να επιδίδονται σε συμπεριφορές που δεν είναι αποδεκτές
μέχρι και την έναρξή της. Η μόλυνση των πολιτών από την επιδημία προκαλεί συμπεριφορές,
οι οποίες ήταν αδιανόητες ως πριν, η τάξη καταρρέει και η κοινωνική ασθένεια ―σύμπτωμα
της οποίας αποτελεί η σωματική νόσος― έρχεται στην επιφάνεια, συχνά μεγεθυμένη. Ο
René Girard εύστοχα παρατηρεί πως « η Πανούκλα παγκοσμίως παρουσιάζεται σαν μια
διαδικασία αποδιαφοροποίησης, μια καταστροφή των ιδιαιτεροτήτων. Αυτή η καταστροφή
συχνά προλογίζεται από μια αντιστροφή. Η πανούκλα θα τρέψει τον τίμιο άνθρωπο σε
κλέφτη, τον ηθικό σε λάγνο, την πόρνη σε αγία».31 Τα δίπολα αυτά είναι δυνατό να
επεκταθούν σε διάφορες ηθικές συμπεριφορές ή αξιώματα. Παρόλ’ αυτά, ο πυρήνας της
Girard (1974)835, η μετάφραση δική μου.
Sontag (1993) 90.
29
David Steel, “Plague Writing: from Boccaccio to Camus”, Journal of European Studies, 11/42 (1981) 90.
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δράσης της επιδημίας παραμένει ο ίδιος: Η ανθρώπινη κατάσταση δεν μεταβάλλεται μόνο
σωματικά, αλλά κατά κύριο λόγο ηθικά.
Η σαθρότητα και η αντιστροφή που συντελείται στα πλαίσια των επιδημιών συχνά
αντικατοπτρίζεται στα πρόσωπα που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο,
καυτηριάζεται στα κείμενα η ανηθικότητα και το επίπλαστο προσωπείο των πολιτικών
προσώπων, των ιατρών και των ιερέων. Τα «ετοιμόρροπα θεμέλια» της κοινωνίας είναι αυτά
που επιτρέπουν την «κατάρρευσή» της σε μια περίοδο κρίσης. Οι πολιτικοί παρουσιάζονται
διεφθαρμένοι, χρηματίζονται, αδιαφορούν για το λαό και επιδιώκουν μόνο την εξουσία. Σε
μια πόλη ή σε έναν τόπο, όπου λόγω του επερχόμενου θανάτου δεν μπορούν να ασκήσουν
εξουσία ή να αποκομίσουν κέρδος, η ιδιότητά τους αναιρείται. Από την άλλη, μπορεί η
εξουσία των ιατρών και των ιερέων να ενισχύεται, επειδή μπορούν να προσφέρουν
παρηγοριά είτε με μια δυνητική ίαση είτε με τη μετά θάνατον σωτηρία. Εντούτοις, οι ιερείς
και οι ιατροί συχνά αποδεικνύονται εξίσου ανεπαρκείς με τους ηγέτες της κοινωνίας. Η
διαβρωτική δύναμη των επιδημιών αναιρεί τις υποσχέσεις και τις ενέργειές τους, ενώ
παράλληλα φέρνει στην επιφάνεια την ανθρώπινη φύση και τα πάθη τους.
Οι φορείς εξουσίας όχι μόνο παρουσιάζονται εντελώς αδύναμοι να διαχειριστούν την
μεταδοτικότητα των νοσημάτων, αλλά και συχνά υποδεικνύονται ως η βασική πηγή της
μιαρότητας. Η ανηθικότητα που προσάπτεται στις ανώτερες αυτές κοινωνικές βαθμίδες
σταδιακά αρχίζει να αποτελεί έναν κοινό τόπο.Οι διεφθαρμένοι σεξουαλικά και χρηματικά
ιερείς, πολιτικοί και ιατροί, δεν τελούν τα λειτουργήματά τους, αλλά επιτελούν ακριβώς τον
αντίθετο ρόλο απ’ αυτόν που θα έπρεπε.Στα πρόσωπά τους ασκείται με αυτόν τον τρόπο
σάτιρα ηθών. Ο Artaud παρατηρεί πάνω σε αυτό ότι:
«Το αληθινό θέατρο μοιάζει με την πανούκλα, όχι γιατί είναι μεταδοτικό αλλά
επειδή, όπως ακριβώς και η πανούκλα, είναι η αποκάλυψη, η δημιουργία, το
ξεμπρόστιασμα, η εξωτερίκευση ενός βάθους λανθάνουσας σκληρότητας, με τη
βοήθεια της οποίας εντοπίζονται όλες οι διεστραμμένες δυνατότητες του νου, ατόμων
ή ομάδων.»32
Η εκμετάλλευση του πλησίον για προσωπικό όφελος δεν περιορίζεται μόνο στην
αστική τάξη, αλλά αντίθετα επεκτείνεται και διάφορες luben ομάδες, οι οποίες σε περιόδους
κρίσης αποκτούν μια ιδιότυπη μορφή εξουσίας απέναντι στον μέσο άνθρωπο, όπως για

32

Αρτώ (1992) 34.
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παράδειγμα οι τοκογλύφοι και οι νεκροθάφτες. Ωστόσο, τα λαϊκά στρώματα φαίνεται να
είναι τα πρώτα που αποδεκατίζονται, όντας παράλληλα περισσότερο παθητικοί παρά
ενεργητικοί φορείς της επιδημίας. Έτσι, αναπόφευκτα δημιουργείται μια άτυπη σύγκριση
ανάμεσα στον απρόσωπο πολίτη και στα πρόσωπα σε θέση ισχύος. Όλοι πεθαίνουν, ωστόσο
με διαφορετικούς τρόπους φαίνεται να προσεγγίζουν το θάνατο. Ένα στοιχείο όμως
φαίνεταινα συνέχει τα μέλη των κοινωνιών αυτών, ανεξάρτητα από το πολιτικό και
κοινωνικό status quo τους: η ηθική διαφθορά.
Τα μέλη της νοσούσας κοινωνίας, «μολυσμένα» από τα έκλυτα ήθη, επιδίδονται σε
έναν αγώνα διαφθοράς, προσπαθώντας να αποκομίσουν τα μέγιστα για προσωπικό τους
όφελος. Επωφελούνται από το ξέσπασμα της κρίσης, προκειμένου να επιδοθούν σε ακόμα
μεγαλύτερες ανηθικότητες από αυτές που πραγματοποιούσαν πριν απ’ αυτή, την περίοδο
δηλαδή όπου οι νόμοι ακόμα παρείχαν το πρόσχημα της εγκράτειας. Στον «βωμό» της
προσωπικής τους διαφυγής και σωτηρίας, «θυσιάζουν» ακόμα και τις πιο θεμελιώδεις για τον
άνθρωπο αξίες. Η επιδημία στις λογοτεχνικές αφηγήσεις εξετάζεται μόνη της γιατί σχεδόν
ποτέ δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό της αφήγησης. Αντίθετα, οι επιδημικές
αφηγήσεις στην πλειονότητά τους απλώνονται σε όλη την έκταση των έργων που τις
περιλαμβάνουν.
Η καθολικότητά τους φαίνεται να είναι το διακριτικό τους χαρακτηριστικό: εντός του
επιδημικού χρονοτόπου τα πάντα νοσούν. Ο Girard διαπιστώνει ότι:
«Οι κοινωνικές ιεραρχίες πρώτα παραβιάζονται, έπειτα καταργούνται. Οι πολιτικές
και θρησκευτικές αρχές καταρρέουν. Η πανούκλα αφαιρεί την εγκυρότητα όλης την
παραδεδομένης γνώσης και όλων των επιμέρους κατηγοριών κρίσης.[…]Η
μοναδικότητα

της

πανούκλας

έγκειται

στο

γεγονός

ότι

καταργεί

κάθε

μοναδικότητα».33
Ως προέκταση της παρατήρησης αυτής μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι συχνά μέσα στα έργα της επιδημικής λογοτεχνίας εμφανίζεται ένας ήρωας ή μια
ηρωίδα που αρχίζει να διεκδικεί τη μοναδικότητα μέσα στο αποδιαφοροποιημένο πλήθος. Η
διάθεση αυτή φαίνεται να παίρνει συχνά διαστάσεις Μεσσιανισμού, όπου το μεμονωμένο
άτομο, σαν άλλος Μωυσής, καλείται να βγάλει το πλήθος που νοσεί από την έρημο της
επιδημίας. Συχνά η κατάληξη είναι τραγική, το άτομο γελοιοποιείται, ενώ συνειδητοποιεί με

33

Girard (1974) 883, η μετάφραση δική μου.
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βίαιο τρόπο την κοινή μοίρα που το περιμένει. Η εμφάνιση ενός ατόμου ή μιας ομάδας
ατόμων τα οποία δεν νοσούν, εντείνει την αίσθηση της φρίκης και της οργής που νοιώθουν
όσοι έχουν «κολλήσει» την ασθένεια, ενώ παράλληλα γεννά προβληματισμούς γύρω από τη
φύση και την προέλευσή της επιδημίας.
Σχετικά με την μεταβολή των παγιωμένων δίπολων και εννοιών στο συλλογικό
ασυνείδητο, εύστοχα ο Μπαχτίν παρατηρεί ότι:
«Οι θεομηνίες και η επιδημία πανούκλας, καθώς είπαμε, αφύπνισαν εκείνη τη χρονιά,
όπως είχε γίνει και τον 14ο αιώνα, τον αρχαίο κοσμικό φόβο και το σύστημα των
εσχατολογικών εικόνων και των μυστικιστικών ιδεών που συνδέονταν με αυτόν.
Αυτά όμως τα φαινόμενα, όπως και γενικά κάθε καταστροφή, αφυπνίζουν συνήθως
την ιστορική κριτική και την επιδίωξη ελεύθερης αναθεώρησης όλων των
δογματικών θέσεων και εκτιμήσεων (για παράδειγμα ο Βοκάκκιος και ο Λάνγκλαντ
κατά τον 14ο αιώνα)».34
Η εμφάνιση συνεπώς ενός γεγονότος με ευρύ αντίκτυπο, όπως ο αποδεκατισμός του
πληθυσμού μιας πόλης από μια ασθένεια, αποτελεί και από ένα ανθρωπολογικό πρίσμα την
αφετηρία μιας αμφισβήτησης. Ειδικότερα, στα έργα τα οποία γράφονται πριν την
επικράτηση του ορθολογικού μοντέλου της ιατρικής γύρω από την μετάδοση των ασθενειών,
μπορεί κανείς να εντοπίσει τη σύνδεση αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα στην πηγή της
ασθένειας και σε ποικίλες δοξασίες. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην ευρεία διάδοση της
ιατρικής επιστήμης, τόσο πιο συνειδητά φαίνεται να χρησιμοποιείται η επιδημία ως μια
αλληγορία που στόχο έχει να αναδείξει την διάδοση σαθρών ιδεών. Τα ρεαλιστικά
χαρακτηριστικά στις περιγραφές περιορίζονται και περισσότερος χώρος δίνεται στην
υπαρξιακή αναζήτηση των ατόμων τα οποία νοσούν. Επίσης, Η προέλευση της επιδημίας
αλλάζει. Από τον Θεό-τιμωρό που στέλνει τον λοιμό στους ανθρώπους, περνάμε σε μια νέα
πηγή του μιάσματος, τους ίδιους τους ανθρώπους. Η μετατόπιση αυτή συντελείται σταδιακά,
ώσπου στον εικοστό πλέον αιώνα παρατηρούμε την επιδημία να χρησιμοποιείται
συστηματικά ως εκτεταμένη αλληγορία για τον ολοκληρωτισμό και το παράλογο που διέπει
τις αστικές κοινωνίες σε έργα όπως η Πανούκλα, το Περί Τυφλότητος, ο Λοιμός και το
Graffito.

Μπαχτίν Μιχαήλ, Ο Ραμπελαί και ο κόσμος του, μτφρ. Γιώργος Πινάκουλας, Πανεπιστημιακές εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο 2007, 323.
34
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1.3 Τα σύνορα της πόλης ως όρια της επιδημίας. Ο χρονότοπος της επιδημίας

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που παρουσιάζει η επιδημική λογοτεχνία είναι τα
αυστηρά χωρικά της όρια. Τα υποκείμενα κινούνται εντός των πόλεων όπου έχει ξεσπάσει η
επιδημία. Η ταύτιση των ορίων της πόλης με αυτά της επιδημίας ενέχει μια σειρά
σηματοδοτήσεων και ξεκινάει ήδη από την ιστορική αφήγηση του λοιμού των Αθηνών στον
Θουκυδίδη, όπου «το εισαγωγικό τμήμα της επιδημικής αφήγησης παγιώνει ερμηνευτικές
δομές

ζωτικές

για

την

περιγραφή

των

συμπτωμάτων

και

τις

συνέπειες

που

ακολουθούν.[…]όλες μαζί σαφώς υποδεικνύουν ότι ο Θουκυδίδης οδηγεί τον αναγνώστη στο
συμπέρασμα πως η ασθένεια έβαλε ως στόχο συγκεκριμένα τους Αθηναίους». 35Ακόμα και
όταν η περιγραφή της επιδημίας βρίσκεται σε αυστηρά ιστορικά πλαίσια, η απώτερη αιτία
της ασθένειας μπορεί να αναζητηθεί σε ένα βαθύτερο διακείμενο, είτε αυτό είναι η οργή του
Θεού απέναντι στους ανθρώπους είτε αυτό είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και κατ’ επέκταση η
πόλις την οποία συναπαρτίζουν. Εφόσον, τόσο οι πολίτες όσο και η πόλη αποτελούν τους
φορείς αλλά και την αιτία ξεσπάσματος της επιδημίας, η θεραπεία φαίνεται να είναι αδύνατη,
όσο κανείς συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλης. Από αυτό το αδιέξοδο
εντοπίζονται δύο τρόποι διαφυγής: η φυγή και ο θάνατος.
Η μετάβαση από και προς την πόλη ή την εξοχή σηματοδοτεί την έναρξη ή τη λήξη
της αφήγησης. Παράλληλα, συνηθίζεται η πόλη ή το μέρος στο οποίο έχει εκδηλωθεί η
επιδημία, να βρίσκεται σε καραντίνα.Το εντός και εκτός της επιδημίας συχνά ταυτίζεται με
το εντός και το εκτός της πόλης και συχνά αποτελεί βασικό άξονα της διάρθρωσης της
αφήγησης, ενώ επιφορτίζεται με διάφορες σημασιολογικές συνδηλώσεις. Η βασικότερη
σημασιολογική συνδήλωση η οποία νοηματοδοτεί και τη μεταφορά της επιδημικής
λογοτεχνίας, είναι η ταύτιση του εντός με το νοσούν και του εκτός με το υγιές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίθεσης, η οποία διέπει τον «επιδημικό
χρονότοπο», είναι το Δεκαήμερο. Οι ήρωες ξεκινούν από την πόλη όπου έχει κυριαρχήσει η
επιδημία και η ανηθικότητα, με σκοπό να μεταβούν σε έναν πύργο στην εξοχή. Ο στόχος
είναι να προφυλαχθούν από την ασθένεια και τη διαφθορά που έχουν περιγραφεί στον

Lisa Kallet, “Thucydides, Apollo, the Plague, and the War”, American Journal of Philology, 134/3 (2013) 356,
ημετάφρασηδικήμου.
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Πρόλογο. Ωστόσο, ο πύργος εντός των ορίων του οποίου περνά τις μέρες της η ετερόκλητη
παρέα του Βοκκάκιου, αποτελεί ακόμα ένα κλειστό σύστημα μέσα στο οποίο η ζωή τους
ορίζεται από το φαγητό, το χορό και την αφήγηση ιστοριών.Η πλειοψηφία των αφηγήσεων
πραγματεύεται τη μοιχεία, την κλοπή και στιγμές της ανθρώπινης ζωής όπου η παγιωμένη ως
τότε ηθική αναιρείται. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι επιστρέφουν στην πόλη χωρίς να
έχει καταλαγιάσει η ασθένεια, έχουμε να κάνουμε με μια μεταφορική έξοδο από την
κοινωνία και τα συντηρητικά της ήθη.
Αφορμή της εξόδου αποτελεί το ξέσπασμα της επιδημίας πανώλης στη Φλωρεντία:
μια έξοδος στη φύση, η οποία «δε σημαίνει μετάβαση, αλλά σωτηρία, όπως αντίστοιχα ο
εγκλεισμός δεν είναι ένδειξη ήθους, αλλά αμαρτίας. Με την άνοδο της πανώλης οι δυαδικοί
όροι αντιστρέφονται».36 Η χρήση της φυγής από την πόλη δεν μας οδηγεί σε μια άλλη πόλη ή
σε ένα μοναστήρι, όπου οι ήρωες πρόκειται να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους.
Αντίθετα, το τέχνασμα της εξόδου από την πόλη της Φλωρεντίας και η μετάβαση στον πύργο
στην εξοχή είναι σαφώς οριοθετημένο ήδη από τον τίτλο: δέκα ημέρες κατά τη διάρκεια των
οποίων αποδεικνύεται πως μόνος σκοπός της εξόδου αυτής ήταν η αφήγηση των ιστοριών.
Αν οι αφηγητές ενδιαφέρονταν για τη σωτηρία τους δε θα επέστρεφαν σε μια πόλη η οποία
νοσεί ακόμα. Πράγματι, καμία αναφορά δεν υποδεικνύει πως η ασθένεια έχει παρέλθει,
ωστόσο ο μόνος φόβος των αφηγητών είναι το τι μπορεί να πούνε για την απουσία τους
αυτοί που έχουνε μείνει πίσω.
Το ρόλο της πόλης ως φορέα της ασθένειας, εντοπίζει εύκολα κανείς στο A journal of
the plague year. Εκεί, η επιδημία γεννά έναν περιοριστικό κλοιό γύρω από τους κατοίκους
του Λονδίνου, οι οποίοι παρουσιάζονται σωματικά και πνευματικά ακινητοποιημένοι. 37 Η
κλειστότητα προεκτείνεται πέρα από τα όρια της πόλης στα όρια της Ηπείρου στο The Last
Man, καθώς οι ήρωες μετακινούνται από χώρα σε χώρα, χωρίς να μπορούν να διαφύγουν της
πανδημίας, η οποία αποδεκατίζει βήμα-βήμα ολόκληρο τον πληθυσμό. Όσο κανείς κινείται
μέσα στα όρια της επιδημίας, οφείλει να είναι συμβιβασμένος με τη φρίκη και το θάνατο. Η
κλειστότητα επεκτείνεται πέρα από τα όρια της πόλης στα όρια της Ηπείρου στο The Last
Man. Οι ήρωες μετακινούνται από χώρα σε χώρα, χωρίς να μπορούν να διαφύγουν της
πανδημίας, η οποία αποδεκατίζει βήμα-βήμα ολόκληρο τον πληθυσμό. Όσο κανείς κινείται
μέσα στα όρια της επιδημίας οφείλει να είναι συμβιβασμένος με τη φρίκη και το θάνατο.
Levenstein (1996) 319, η μετάφραση δική μου.
Raymond Stephanson, “The Plague narratives of Defoe and Camus. Illness as a metaphor”, Modern Language
Quarterly, 48/3 (1987) 235.
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Την επιδημία μέσα στα αυστηρά όρια ενός εσωτερικού χώρου μπορεί να
παρατηρήσει κανείς στο διήγημα Η μάσκα του κόκκινου θανάτου του Edgar Alan Poe, όπου
όσοι έχουν καταφύγει στον πύργο της εξοχής, προκειμένου να γλεντήσουν και να αποφύγουν
το θάνατο, καταλήγουν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε έναν νέο τόπο θανάτου, τον
πύργο-έπαυλη που φαινομενικά θα τους κρατούσε προστατευμένους.Από την πρώτη στιγμή
δηλώνεται ότι ο χορός και ο χώρος έχουν ως απώτερο σκοπό να «ξορκίσουν» το θανατικό
που έρχεται. Ωστόσο, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει από την Επιδημία. Έτσι ο
θάνατος βρίσκεται και αυτός καλεσμένος στο ξέφρενο αυτό γλέντι, έτοιμος ναστερήσει τις
ζωές των ανθρώπων που πίστεψαν ότι θα τον ξεγελάσουν με τη φυγή στην εξοχή. Τα
δωμάτια, όπου πριν ήταν τόπος διασκέδασης, τρέπονται σε τόπο θανάτου.
Ανάλογη λειτουργία του χώρου εντοπίζεται στην Πανούκλα του Albert Camus καθώς
και στο Περί τυφλότητος του Jose Saramago. Στην Πανούκλα η επιδημία αργεί να παγιωθεί
σε ολόκληρη την πόλη, η κλιμάκωσή της είναι σταδιακή. Με την έναρξη της καραντίνας η
οποιαδήποτε επικοινωνία με τον έξω κόσμο αποκλείεται, τα όρια της πόλης φράσσονται, τα
τρένα σταματούν, απαγορεύεται ακόμα και η αλληλογραφία. Οι άνθρωποι που βρίσκονται
εντός της πόλης Οράν είναι αποκλεισμένοι μέσα σε μια παράλογη κατάσταση, η οποία
ορίζεται ως Πανούκλα, ανεξάρτητα από το αν νοσούν οι ίδιοι ή όχι. Βρίσκονται λοιπόν εκτός
και εντός της κοινωνίας την ίδια στιγμή. Αντίστοιχα, στην ανώνυμη πόλη όπου
διαδραματίζεται

το

Περί

τυφλότητος,

η

επιδημία

της

τύφλωσης ―εμφανώς

αλληγορική― αποδομεί μέρα με τη μέρα την κοινωνία και τον πολιτισμό, αφού τα μέλη της
έχουν στερηθεί την αίσθηση της όρασης. Η τύφλωση, ενώ στην αρχή περιορίζεται με
καραντίνα εντός ενός ψυχοκομείου, σταδιακά γίνεται ανεξέλεγκτη, καταλήγοντας να έχει
εξαπλωθεί σε όλους τους ανώνυμους κατοίκους αυτής της ανώνυμης κοινωνίας. Η πόλη
βρίσκεται να νοσεί στην ολότητά της, ηικανότητα των κατοίκων της πόλης να την
παρατηρούν αναιρείται. Οι τυφλοί πολίτες μοιάζουν με μικροοργανισμούς ξενιστές οι οποίοι
απομυζούν κάθε ίχνος ζωής και πολιτισμού από πάνω της.
Κοινό χαρακτηριστικό των επιδημικών αφηγήσεων είναι ότι στην πλειοψηφία τους
αποτελούν αφηγήσεις οι οποίες δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάρθρωση του χώρου. Ο
χώρος αυτός είναι συχνά ο αστικός, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις όπου η όλη αφήγηση
διαδραματίζεται εντός του χώρου της καραντίνας. Εδώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε πως με
τον όρο άστυ εννοούμε «όχι ύπαιθρο», δηλαδή μικρές ή μεγάλες πόλεις ή ακόμα και
οικισμούς. Οι χώροι αυτοί αποτελούν εστίες μικροβίων, οι οποίες ευνοούν τη μετάδοση
ποικίλων ασθενειών. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση στις αφηγήσεις αυτές είναι ότι
22

«συχνά τα πρόσωπα υποχωρούν, μετατοπίζονται σε δεύτερο πλάνο ή και εκτοπίζονται
εντελώς από την πρωταγωνιστική αδηφαγία της πόλης. Εξαφανίζονται[…]ταπρόσωπα και
αποκτούν “προσωπικότητα” οι πλατείες, οι δρόμοι και οι γειτονιές».38 Η πόλη φαίνεται να
είναι αυτή που νοσεί στις επιδημικές αφηγήσεις, ή μάλλον η οργανωμένη κοινωνία της
οποίας αποτελεί κοιτίδα. Η κλειστότητα της πόλης παύει να αποτελεί τόπο προστασίας.
Αντίθετα, το κλειστό οριοθετημένο σύστημα φαίνεται να λειτουργεί ως μια απροσδιόριστη
απειλή για τους κατοίκους της οι οποίοι πλήττονται από τον λοιμό.39 Η παρατήρηση αυτή
ενισχύεται μέσα από την έντονη λειτουργία της εξοχής ως τόπου φυγής. Μπορούμε να
μιλήσουμε για αντίθεση κλειστού και ανοικτού χώρου, καθώς υπάρχουν φορές όπου η φυγή
στην ύπαιθρο καθίσταται αναποτελεσματική ή προσωρινή, όπως για παράδειγμα στους
πύργους τους οποίους επισκέπτονται οι αφηγητές του Βοκκάκιου, αλλά και ο θάνατος στο
διήγημα του Πόε.

ΛίζυΤσιριμώκου, «Λογοτεχνίατηςπόλης/πόλειςτηςλογοτεχνίας» στοΕσωτερικήταχύτητα, Άγρα, Αθήνα, 2000,
77.
39
Τσιριμώκου (2000) 90.
38
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Μέρος Δεύτερο: Η επιδημία στη νεοελληνική λογοτεχνία
2.1Τα φαύλα ήθη. Οι «γερές γυναίκες» και οι γέροι ως προνομιακές μορφές.

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει κείμενα της
νεοελληνικής λογοτεχνίας τα οποία κάνουν λόγο για κάποια επιδημία. Στη συνέχεια θα
μελετηθούν μαζί τόσο οι αιτίες των επιδημιών, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα στα
κείμενα, όσο και τα πρόσωπα που φαίνονται να «αψηφούν» τη μόλυνση. Ειδικότερα, στα
περισσότερα από αυτά τα κείμενα, το ήθος των πολιτών αποτελεί το σημείο εκκίνησης της
αφήγησης, καθώς ορίζεται ως το αίτιο για το ξέσπασμα της ασθένειας. Παράλληλα,
συναντάμε μια σειρά από μορφές, ―γυναίκες και γέρους― οι οποίες, παρότι παρουσιάζονται
να κατοικούν στους τόπους της επιδημίας ή να βρίσκονται περιορισμένες μέσα στις
καραντίνες, δεν νοσούν. Ένα παράδειγμα αυτών των μορφών αποτελεί η γυναίκα του
οφθαλμίατρου στο Περί τυφλότητος. Η γυναίκα αυτή είναι η μόνη που δεν χάνει την όρασή
της, όντας καταδικασμένη να βλέπει τις επιπτώσεις της επιδημίας λευκής τύφλωσης μέσα
στην κοινωνία. Αντίστοιχα, ο αφηγητής και πρωταγωνιστής του The Last Man θαυματουργά
καταφέρνει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος –όπως προδίδει ο τίτλος– ο οποίος γλιτώνει από
την θανάσιμη επιδημία που αφανίζει το ανθρώπινο είδος. Επίσης, μια βασική ιδιότητα που
εμφανίζουν αυτές οι μορφές είναι ότι μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τον
τόπο της επιδημίας αυτοβούλως.40
Η ύπαρξη των υγιών, απρόσβλητων από την επιδημία ατόμων ενισχύει τον
μεταφορικό χαρακτήρα της νόσου, λειτουργεί δηλαδή ως αφορμή αμφισβήτησης του
δίπολου «ασθενής-υγιής» το οποίο διέπει τις αφηγήσεις αυτές. Η επιλογή τους να εισέλθουν
μέσα σε χώρους καραντίνας ή να μην εξέρχονται από αυτούς, συμβιώνοντας με άτομα που η
κοινωνία έχει αποκόψει από το οργανικό της σώμα, ενέχει έναν βαθιά ανθρωπιστικό
χαρακτήρα, λειτουργεί δηλαδή ως ηθικό αντίβαρο του κοινωνικού συνόλου. Άλλωστε, τα
ήθη και οι θεσμοί παρουσιάζονται να έχουν δεχθεί ήδη πριν την έλευση της ασθένειας, βαρύ
πλήγμα λόγω της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μελών της κοινωνίας. Έτσι, στα
περισσότερα κείμενα, το φαύλο ήθος της κοινωνίας λειτουργεί ως η αιτιολόγηση για την
άφιξη και την εξάπλωση της επιδημίας.

Πρβ. τη φυσικότητα με την οποία επιστρέφει η ομάδα του Δεκαημέρου πίσω στην Φλωρεντία, ενώ η επιδημία
ακόμα δεν έχει κοπάσει.
40
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Για παράδειγμα, στο Θανατικό της Ρόδου, ο Εμμανουήλ Λιμενίτης αναφέρει:
«Αλίμονο, Χριστέ, ποιο ήταν το φταίξιμο, η αμαρτία;[…]Να προήλθε από τα αμαρτήματα
που έχει η αξιολύπητη, και γι’ αυτό τη δέρνεις και την τιμωρείς σαν ένοχη θανάτου;»
(ΘΡ61). Αντίστοιχα, και στην Ασπασίατου Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού, ήδη από τους στίχους
22-23 της πρώτης πράξης δίνεται η αιτιολογία του λοιμού: ὦ Ἀθηναῖοι δυστυχεῖς, τά
τρομερά σας πάθη!/Ἀλλά δικαίως πάσχητε, δικαίως τιμωρεῖσθε,/ ἂστατος φιλοτάραχος, λαός
ἀγνώμων εἶσθε.» (Α245). Ήδη από πολύ νωρίς, οι συγγραφείς προσφέρουν αφειδώς την
ερμηνεία του θανατικού. Έτσι, ο ποιητής στο Θανατικό της Ρόδου, ερμηνεύει την επιδημία
ως θεϊκή τιμωρία για τα ήθη των ανθρώπων, ενώ η Ρόδος προσωποποιείται ως φορέας όλων
των αμαρτιών των κοινωνικών τάξεων (ΘΡ23-24). Στην Ασπασία όμως, αιτία του λοιμού
στάθηκε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά των πολιτών: η αχαριστία που επιδεικνύουν οι
Αθηναίοι απέναντι στο πρόσωπο του Περικλή είναι η πηγή των κακών που τους πλήττουν,
γι’ αυτό άλλωστε και ο θάνατος του πολιτικού αυτού ταγού είναι το κεντρικό θέμα της
τραγωδίας: «Ἀλλ’ ἀπό σᾶς’ς τάς τόσας του αὐτός εὐεργεσίας,/ ἀνταμοιβήν δεν ἒλαβε, παρά
συκοφαντίας.» (Α246).
Συνεχίζοντας, στο Θανατικό της Ρόδου,αναφέρονται συγκεκριμένες συμπεριφορές
ανάγονται από τον ποιητή σε αίτια της Πανώλης. Αυτό φαίνεται τόσο από τα μέτρα που
επέβαλε «ο μοναχός Πέτρος ντ’ Ομπυσόν», όσο και από το δεύτερο μέρος του ποιήματος και
τονηθικοδιδακτικότου χαρακτήρα. Οι συμπεριφορές που επικρίνονται είναι η μη τήρηση των
εκκλησιαστικών τυπικών, η μοιχεία, τα τυχερά παιχνίδια, η δικομανία των πολιτών και η
έλλειψη φιλανθρωπίας. Στο δεύτερο μέρος, ο ποιητής εστιάζει στα αμαρτήματα της σάρκας.
Τα νέα αυτά ήθη από τα οποία φαίνεται να πηγάζει η επιδημία, αντιδιαστέλλονται από την
παράδοση και τις παλιές, ευσεβείς συμπεριφορές (ΘΡ101).
Στην Ασπασία όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Οι πολίτες έσφαλαν με
το να υποστηρίξουν τη λανθασμένη πολιτική επιλογή και να στραφούν ενάντια ενός
συγκεκριμένου προσώπου. Αυτή η στάση των Αθηναίων αποτέλεσε την αφορμή «κι
ἀνεξιλέωτος θεός την πόλιν σας ὠργίσθη»(Α258). Βέβαια, η πόλη είχε ήδη αποδεκατιστεί
λόγω του πολέμου, ο οποίος προκάλεσε συνωστισμό, πείνα και δυστυχία (Α259). Παρολ’
αυτά, η ηρωίδα Ασπασία, δείχνει να μην φέρει σημάδια της μόλυνσης. Το υγιές βλέμμα της
φαίνεται να είναι αυτό που ασκεί κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στην πόλη και στα
πρόσωπα που συναντάει. Η ηρωίδα αποφασίζει να πάει στη χτυπημένη από το λοιμό Αθήνα,
προκειμένου να βρει τον Περικλή.Αυτή και οι ακόλουθοί της εισέρχονται στην πόλη χωρίς
καμία δυσκολία και, παρά τις προσπάθειες των διαφόρων προσώπων να τους περιορίσουν,
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αυτοί κινούνται ελεύθεροι στο χώρο. Η Ασπασία όχι μόνο δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα
στον χώρο, αλλά επιλέγει να μη δεσμευτεί και από τους Νόμους της πολιτείας. Όταν της
απαγορεύουν την συμμετοχή στην κηδεία του Περικλή, αυτή προτιμά να τον ακολουθήσει
στον τάφο επιλέγοντας τον μόνο σίγουρο δρόμο έξω από τον χώρο της πόλης και της
επιδημίας, τον θάνατο.
Συνεχίζοντας, η εκστρατεία των Αθηναίων ενοχοποιείται εξίσου με τα άλλα κακά και
για την έλευση της επιδημίας στην πόλη τους «ἀλλ’ ἐπειδή ἐγγίσαμεν είς μολυσμένους
τόπους,/ και ἲσως πλησιάσαμεν εἰς ἀσθενεῖς ἀνθρώπους,»(Α283).Οι πολιτικές επιλογές που
έκαναν οι άρχοντες των Αθηναίων σταδιακά αρχίζουν να επικρατούν των υπόλοιπων αιτίων:
«ἑνός ἀνθρώπου μίασμα ἐφόνευσε μυρίους.» (Α286), κάτι που επισημαίνει ο Ιπποκράτης
μιλώντας στον Δημόχαρη: «Μ’αὐτάς, σεῖς, τάς προλήψεις σας, καἰ δεισιδαιμονίας/
πανδήμους παντοῦκάμνετε φρικτάς δολοφονίας./ Ναί. Δολοφόνοι τοῦ κοινοῦ εἶν’, ὃσοι
μολυσμένοι ἀφίνουν πολλαπλά σιοντό μίασμα να γένῃ.» (Α287).Η επιδημία δεν γεννά
μονάχα κακό, αλλά βοηθά να ανθίσει και η ήδη υπάρχουσα ανηθικότητα: «Πόση ἠθῶν
διαστροφή, πόση ἀπελπισία/ κρατεῖ τοὐς Ἀθηναίους μας[…]τό πόσον πάσχουν φυσικῶς και
ἠθικῶς ἐξίσου»(Α270). Με το θάνατο του Περικλή βλέπουμε απτά δείγματα της
κερδοσκοπίας και της υποκρισίας των Αθηναίων. Οι νεκροθάφτες που πριν έκλαιγαν,
μεταφέροντας τα πτώματα του απλού λαού, τώρα χαίρονται που θα θάψουν ἐπί χρήμασι τον
Περικλή (Α292), ο όχλος φαίνεται «νόσον κακίστην να νοσῇ την ἀφιλοκαλίαν» (Α293). Στον
τελικό θρήνο της Ασπασίας, οι Ερινύες είναι αυτές που ενοχοποιούνται για το γεγονός ότι
έστειλαν το τέρας της πανώλης, θεότητες συνδεδεμένες με τις τύψεις και τις ενοχές οι οποίες
στοιχειώνουν τους ανθρώπους μετά θάνατον, με στόχο να τους υπενθυμίζουν διαρκώς όσα
αμαρτήματα είχαν πράξει στη ζωή τους (Α301).
Στην Ξένη του 1854, η σύνδεση της πηγής της χολέρας με την ξενική επικυριαρχία
στην Ελλάδα παγιώνεται ήδη από τον τίτλο.Η επιδημία αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μια σειρά
από συμφορές οι οποίες πλήττουν τη χώρα: «Ἀφορία ἀπό ἒτη, καταστροφές ἀπό σεισμούς,
ἐθνικαὶς ἐλπίδαις ξερριζωμένες, ἡ ληστεία να βράζη στην Ἑλλάδα ἀπ’ ἂκρη σ’ ἂκρη[…]ἡ
ξένη Κατοχή ὑβριστικήν άπατῇ κατάστηθα τή χώρα, χωρίς οὒτε κἂν νά πνίξῃ τή μαύρη
διχόνοια»(Ξ57). Μέσα από το διήγημα, φαίνεται η επιδημία χολέρας να συνδέεται –αν όχι να
ταυτίζεται– με το ξένο στοιχείο που έχει επικρατήσει στις διοικητικές δομές του
νεοσύστατου τότε Ελληνικού κράτους. Αρχικά, η προέλευση της επιδημίας κατά τον
αφηγητή ήρθε είτε με μια γαλλική φρεγάτα μαζί με τον Μαυροκορδάτο, είτε με μια άλλη, η
οποία ήταν φορτωμένη στρατό για την Κριμαία (Ξ58).
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Η ξενότητα η οποία συνδέεται με την επιδημία, δεν περιορίζεται μόνο στις
διοικητικές επιλογές, αλλά συνδέεται και με το θρησκευτικό κομμάτι. Συγκεκριμένα, οι
καθολικές μοναχές που φέρουν τον τίτλο «του Ελέους οι Αδελφές» φαίνεται να
εκμεταλλεύονται τους θανάτουςπου έχει προκαλέσει η χολέρα, προκειμένου να
προσηλυτίσουν τα ορφανά παιδιά(Ξ85). Οι άνθρωποι παρουσιάζονται να λιποψυχούν
απέναντι στο κακό και η πόλη ερημώνει. Έτσι, ως μέγιστο κακό αναδεικνύεται «τό
πολυκέφαλο θεριό,τό ρουσφέτι» (Ξ62) το οποίο προϋπήρχε της επιδημίας, όμως ενισχύθηκε
από το χάος που αυτή προκάλεσε.
Σε αυτή τη χτυπημένη από τη χολέρα πόλη της Αθήνας, εισέρχεται με άγνοια
κινδύνου ο μπαρμπα-Μήτρος, προκειμένου να διαπιστώσει ότι η οικογένειά του έχει
αποδεκατιστεί. Ο ήρωας περιηγείται στην πάσχουσα πόλη, θρηνεί για την απώλειά του, ενώ
στο τέλος του διηγήματος εξαφανίζεται χωρίς καμία ένδειξη για το τι του συνέβη. Ο
χαρακτήρας αυτός ακολουθεί την αντίθετη πορεία από όλους τους υπόλοιπους πολίτες της
Αθήνας, εισέρχεται μέσα στα όρια της επιδημίας, ενώ όλοι πάλευαν να εξέλθουν από αυτά.
Η αφοβία την οποία επιδεικνύει απέναντι στην επιδημία και στο θάνατο κορυφώνεται στο
σημείο όπου παρακαλάει τους νεκροθάφτες να τον πάρουν μαζί τους στο κάρο με τους
νεκρούς και αυτοί τον περιγελούν (Ξ97).
Από τα παραπάνω, ανάγεται το συμπέρασμα πως όπως και στην Ασπασία, έτσι και
στη Ξένη, για την επιδημία φαίνεται να ενοχοποιούνται οι πολιτικές επιλογές των
κυβερνώντων. Πιο συγκεκριμένα στηΞένη,στοχοποιείται η αβουλία που επιδεικνύουν οι
Έλληνες γύρω από ζωτικές αποφάσεις περιμένοντας την Αγγλική έγκριση και εποπτεία
(Ξ63), όπως για παράδειγμα στην περίπτωση μιας επιδημίας. Η κοινή αυτή χρήση του
Θουκυδίδη ως διακείμενο δεν μοιάζει να είναι τυχαία. Ο Εμμανουήλ Λυκούδης, παρ’ ότι δεν
χρησιμοποιεί όπως ο Νερουλός άμεσα την ιστορική αναλογία με τον λοιμό των Αθηνών,
παραπέμπει υποσελίδια σε νευραλγικά σημεία του έργου (Ξ66-67). Κλείνοντας, ο
συγγραφέας φαίνεται να μην στοχεύει τόσο στην ακριβή περιγραφή των ηθών του τόπου,
όσο στη σατιρική αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της εποχής και του αντίκτυπου των
πολιτικών γεγονότων.41
Σε αντίθεση με τη Ξένη, στην Επιδημία του Γεώργιου Σουρή, η επιδημία ποτέ δεν
εμφανίζεται επί σκηνής. Οι ήρωες μπορεί να βρίσκονται σε ανησυχία, καθώς επιδημία

Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα. Έργα. Ρεύματα. Όροι., Πατάκη, 4ηεκδ., Αθήνα, 2012, λήμμα:
Λυκούδης, Εμμανουήλ, 1291-1292.
41
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κοιλιακού τύφου πλήττει την Αθήνα, ωστόσοκυριαρχούν έντονα διάφορες δολοπλοκίες και
επιλήψιμες συμπεριφορές των χαρακτήρων, όπως η αστική υπερβολή, η υποκρισία και η
αισχροκέρδεια. Ουσιαστικά, ο τίτλος φαίνεται περισσότερο να αναφέρεται σε μια επιδημία
ηθών, καθώς ο τύφος απλά πυροδοτεί τη δράση μέσα στο σπίτι του Καραβοτσακισμένου.
Κανένα από τα δρώντα πρόσωπα δεν νοσεί στ’ αλήθεια, η επιδημία αποτελεί απλά το
κίνητρό τους για να πραγματοποιήσουν διάφορες ατομικές τους επιθυμίες.
Στο ίδιο πνεύμα, στο διήγημα του Παπαδιαμάντη Βαρδιάνος στα Σπόρκα, η χολέρα
συνδέεται με μια κορύφωση κακών τα οποία πλήττουν τη χώρα: «Μεγάλα δεινά, ἀφορία,
πεῖνα, ἀρρώστια, ὅλα μαζί, ἠκούοντο. Καὶ ὁ φόβος τὰ ἔκαμνε μεγαλύτερα. Ἡ δὲ ἁμαρτία
ἔκαμνε μεγαλύτερον τὸν φόβον» (ΒΣ14) Το μοτίβο αυτό εντοπίστηκε με ανάλογη διατύπωση
και στην Ξένη του 1854(Ξ57). Πάνω σε αυτή την αναλογία οφείλει κανείς να παραθέσει και
την κοινή σύνδεση της ασθένειας με το αίσθημα του Φόβου: «Ἒτσι πρῶτα πρῶτα ὁ κρύος
Φόβος ἐξεκλείδωνε τή ζωή και ἂνοιγε πρόθυμα τό δρόμο στό Θάνατο.» (Ξ66).
Η κεντρική ηρωίδα του διηγήματος, η «ἡ γρια-Σκεύω ἡ Σαβουρόκοφα» προσπαθεί να
νουθετήσει τους νησιώτες, οι οποίοι παρουσιάζονται κακότροποι και τη χλευάζουν, καθώς
«Ἐφρόνει ὅτι ἦτο καιρὸς πλέον νὰ ἔλθῃ μετάνοια. Ἀρκετὰ δεινὰ εἶχον ἔλθει εἰς τὸν κόσμον
καὶ περισσότερα ἀκόμη ἠπείλουν νὰ ἐνσκήψωσιν. Ἡ ἀρρώστια δὲν ἦτο τὸ ἐλάχιστον ἐξ
αὐτῶν. Καὶ ἡ ἀρρώστια ἠπείλει ἤδη πανταχόθεν νὰ εἰσβάλῃ.»(ΒΣ14). Η ηρωίδα
μεταμφιέζεται σε άνδρα προκειμένου να μεταβεί εντός της καραντίνας. Η απόφασή της αυτή
ενεργοποιείται τόσο από την αγάπη για το μοναχογιό της, αλλά και από το γεγονός ότι δεν
έχει άλλη οικογένεια πέρα από την αχάριστη και στέρφα κόρη της, συνεπώς, αν χαθεί ο γιός
της, αυτή θα παραμείνει μόνη και γριά χωρίς κάποιον σκοπό στη ζωή της. Οι χαρακτήρες οι
οποίοι παρατηρούν την απόφασή της, παρουσιάζονται να βιώνουν έντονα συναισθήματα,
συγκίνηση και θαυμασμό, αφού η γεμάτη αυτοθυσία πράξη της συνιστά μια πρωτάκουστη
ενέργεια που αγγίζει τα όρια του παραλόγου.
Σχολιασμός στα ήθη της ελληνικής κοινωνίας θα υπάρξει και σε μια ανάμνηση της
γραίας, όπου ο Γιαννιός της Μαργαρίτας παρουσιάζεται να έχει γεράσει από το «τὸ
κοινωνικὸν δηλητήριον, τὸ ὁποῖον ἐνωρὶς ἤρχισεν᾽ ἀναπτύσσηται εἰς τὰς τάξεις τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας»(ΒΣ41).Τη σχέση αυτή αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα στην κοινωνική
ηθική και την ασθένεια δηλώνει με σαφήνεια πια ο αφηγητής, όταν με αφορμή τους
εμπόρους που υπερκοστολογούσαν τα προϊόντα που έδιναν στους σπορκιασμένους, αναφέρει

28

τις διάφορες μορφές αντιπάθειας που είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες
εντός και εκτός της καραντίνας:
Ἴσως νὰ μὴν ὑπῆρξεν ὅλως χολέρα. Ἀλλ᾽ ὑπῆρξε τύφλωσις καὶ ἀθλιότης καὶ
συμφορὰ ἀνήκουστος.[…]Ὅλα ταῦτα ἦσαν εἰς τὸ βάθος καὶ ὁ φόβος τῆς χολέρας ἦτο
εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Θὰ ἔλεγέ τις ὅτι ἡ χολέρα ἦτο μόνον πρόφασις, καὶ ὅτι ἡ
ἐκμετάλλευσις τῶν ἀνθρώπων ἦτο ἡ ἀλήθεια. (ΒΣ50-51)
Η λειτουργία της επιδημίας είναι διπλή. Αφενός, με αφορμή αυτή, οι άνθρωποι μπορούν να
ξεδιπλώσουν τον χειρότερό τους εαυτό απροκάλυπτα, αφετέρου, ο συγγραφέας έχει ένα
κεντρικό γεγονός γύρω από το οποίο του δίνεται η ευκαιρία να μιλήσει για τα κακώς κείμενα
ενός τόπου. Αυτό γίνεται αντιληπτό και από την ελάχιστη βαρύτητα που δίνει ο ηθογράφος
Παπαδιαμάντης στην περιγραφή των συμπτωμάτων της ασθένειας συγκριτικά με τις
εκτεταμένες περιγραφές, οι οποίες αφορούν τις συμπεριφορές διαφόρων μελών της
κοινωνίας.
Από τις επιδημίες πανώλης, χολέρας και τύφου, περνάμε στα τρία έργα που έχουν για
θέμα τους τον εγκλεισμό των λεπρών στο νησί-λεπροκομείο Σπιναλόγκα. Η σύνδεση της
ασθένειας της λέπρας με ανήθικες συμπεριφορές, ειδικότερα σεξουαλικού χαρακτήρα,
εμφανίζεται ως μοτίβο. Ωστόσο, φαίνεται πως ο ρόλος της επιδημικής αφήγησης δεν είναι να
διαιωνίσει αυτά τα στερεότυπα, αλλά να δείξει πως όλη η κοινωνία πάσχει ηθικά, εντός και
εκτός της καραντίνας, και πως οι λεπροί είναι μονάχα τα μέλη της που έτυχε να νοσήσουν.
Η Κέλυ Δασκαλά παρατηρεί πως η λογοτεχνική ταυτότητα του λεπρού φανερώνει το
«πώς οι υγιείς ταξινομούν τον λεπρό στο περιθώριο, αλλά και πώς ο ίδιος συγκροτεί την
ταυτότητά του, πώς δηλαδή διαχειρίζεται το στίγμα, το οποίο εκφράζει τον φόβο των υγιών,
όχι τόσο για τη βιολογική, όσο για την ηθική μετάδοση».42 Η έννοια της ταξινόμησης στα
τρία πεζά έργα που εξετάζουμε δεν είναι τόσο σαφής. Οι λεπροί φαίνεται να θεωρούν τον
εαυτό τους μέρος ενός ευρύτερου συνόλου και να αναγνωρίζουν πως μικρή διαφορά έχει
―ειδικά για την «ηθική» λέπρα― αν κάποιος βρίσκεται εντός ή εκτός της καραντίνας.

Στην Άρρωστη Πολιτεία η παρατήρηση αυτή γίνεται εξαρχής, όσο ακόμα η αφηγήτρια
δεν έχει αρχίσει να αποδέχεται την ένταξή της στο σύνολο των λεπρών: «Έχουν χάσει τα
Κέλυ Δασκαλά, «Η νόσος της λέπρας ως ταυτότητα: από τον Μεσσία-λυτρωτή στον λεπρό αγωνιστή»
Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)» : Δ' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών
Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 : πρακτικά, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα, 2011, σ. 1,
πηγή: https://www.eens.org/?page_id=1305 (τελευταία πρόσβαση 11/4/19).
42

29

σύνορα του πρεπούμενου και του άπρεπου.[…]Να χωριστείς από τους ομοίους σου σαν κάτι
βλαβερό και επικίνδυνο δεν είναι βέβαια λόγος να εξευγενιστείς»(ΑΠ16). Η αφηγήτρια
κρίνει τα ήθη των λεπρών, αμφισβητώντας τη σύνδεση της ασθένειας με τις συμπεριφορές
τους: «Πόσο ήσαν χαλασμένοι! Πόσο είχαν άρρωστη την ψυχή![…]Νοιάζονται μόνο για ό,τι
τους συμβαίνει εδώ. Και ό,τι τους συμβαίνει δεν έχει καμία σχέση με την αρρώστια τους»
(ΑΠ26-27). Σύμφωνα με την Κέλη Δασκαλά στο έργο αυτό αναδεικνύονται οι νιτσεϊκές
επιρροές της Καζαντζάκη: «η λέπρα στο έργο του Γερμανού φιλοσόφου συμβολίζει τη
μολυσματική εξάπλωση του κακού, των αδύναμων ανθρώπων και των χριστιανικών αξιών,
οι οποίες εμποδίζουν τους δυνατούς να προχωρήσουν».43 Αναλογικά, την εξάπλωση του
κακού και την στασιμότητα του ανθρώπινου γένους φαίνεται να συμβολίζουν οι
περισσότερες λογοτεχνικές επιδημίες.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αφηγήτρια της Άρρωστης Πολιτείας
αισθάνεται δέος απέναντι στην «γερή γυναίκα», η οποία ακολούθησε τον άνδρα της στο νησί
οικειοθελώς, πιστεύοντας ότι η κοινωνία εντός και εκτός της νήσου είναι ίδια (ΑΠ24). Η
επιλογή αυτή της οικειοθελούς εισόδου στον τόπο της ασθένειας γεννά αρνητικά
συναισθήματα στην αφηγήτρια η οποία προσπαθεί να την εκλογικεύσει προσεγγίζοντάς την
ως απόδειξη ελειμματικής ηθικής: «Μου εφάνηκε πως η γυναίκα αυτή ήταν ξετσίπωτη και
πως δινόταν σ’ όλους τους άντρες»(ΑΠ25). Ωστόσο, με την πρόοδο της αφήγησης, φαίνεται
πως αρχίζει να διαπιστώνει πως οι συμπεριφορές των ανθρώπων εντός και εκτός της
καραντίνας είναι κοινές και πως ο μόνος παράγοντας διάκρισης των υγιών από τους λεπρούς
είναι τα εξωτερικά συμπτώματα: «Αλλά σαν έζησα κάμποσο και συνήθισα να βλέπω τις
πληγές τους και τα κολοβωμένα τους κορμιά, τότε κατάλαβα πως δε διαφέρουμε σε τίποτα
απ’ όλους τους άλλους ανθρώπους»(ΑΠ63). Η αλληγορική διάσταση της επιδημίας στο έργο
της Καζαντζάκη συνδέεται και με την ευρύτερη επίδραση του Αισθητισμού στο έργο της,
στα πλαίσια του οποίου «η ασθένεια αποκτά το χαρακτήρα επιδημίας και αποτυπώνεται ως
εκφυλιστική λειτουργία που αγγίζει όλα τα ανθρώπινα επίπεδα».44
Περνώντας στο Σπιναλόγκα: ad vitam,η ηθική διάσταση είναι προφανής από τον
τίτλο και μόνο. Στο έργο αυτό το Άγιο Όρος παραλληλίζεται με τη νήσο Σπιναλόγκα. Η
καλογερική υποκρισία έρχεται σε αντίθεση με την κόλαση την οποία περνάνε οι λεπροί στην
καραντίνα, ενώ οι βίοι των λειτουργών του Θεού παραλληλίζονται με αυτούς των μαρτύρων
και ο εθελούσιος εγκλεισμός με τον ακούσιο. Ο συγγραφέας τιτλοφορεί τον κοινό πρόλογο
43
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Δασκαλά (2011) 4.
Λένα Αραμπατζίδου, Αισθητισμός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήματος, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη, 2012, 55.
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«Λίγα λόγια για το λεπροκομεῖο τῆς ψυχῆς» (Σ16), προϊδεάζοντας τον αναγνώστη για την
έντονα πολεμική ρητορική που θα ακολουθήσει. Εστιάζοντας μόνο στην αφήγηση που
αφορά τη λέπρα, η φαύλη ηθική των ανθρώπων αποτελεί τον πυρήνα όλων των
προβλημάτων, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει λειτουργικά η κοινωνία.45 Ομοίως με
την Άρρωστη Πολιτεία, έτσι και εδώ προσάπτεται ένας αρνητικός χαρακτηρισμός στη γερή
γυναίκα που συναντάει ο αφηγητής σε ένα γάμο λεπρών. Όταν ρωτάει να μάθει γιατί τη
διώχνουν

με

αποδοκιμασίες

από

το

γλέντι

φωνάζοντάς

την

«ἂτιμη,

πόρνη,

παλιογυναίκα»(Σ129), οι λεπροί του εξηγούν πως την αποκαλούν έτσι, επειδή συνάπτει
συνεχώς νέους γάμους, αλλά κυρίως γιατί επιλέγει να παραμείνει μέσα στο νησί, καθώς είναι
τόσο τεμπέλα, που θα προτιμούσε να είχε λέπρα για να παίρνει κι αυτή «το εἰκοσπεντάρικο
πού δίνει τό κράτος στό λεπρό!...»(Σ130). Τέλος, η αποδιαφοροποίηση των λεπρών από τον
έξω κόσμο επισημαίνεται μέσα από το σχόλιο που κάνει ο τυφλός σοφός γέρος: «Τέτοιες
ψυχικές λέπρες σέ σκοτώνουνε ἅμα τίς νοιώθεις δίπλα σου. Και να σκέβεσαι πώς ὃλος ὁ ὂξω
κόσμος εἶναι ἂρρωστος ἀπό παρόμοια λέπρα!»(Σ130).
Δίπλα στα δύο αυτά έργα με τον ημερολογιακό χαρακτήρα, τα οποία θυμίζουν
περισσότερο προσωπικά ημερολόγια λεπρών, συναντάμε το μυθιστόρημα Γη και Νερό. Το
βασικό κοινό χαρακτηριστικό των προσώπων αποδεικνύεται πως δεν είναι τόσο η νόσος
τηςλέπρας, αλλά το αμφιβόλου ηθικής παρελθόν τους εκτός του νησιού. Η ατομική ηθική
ανάγεται στο στοιχείο που συνέχει την αφήγηση. Εδώ,συναντάμε ακόμα μια γυναίκα που
μπήκε οικειοθελώς στο λεπροκομείο, την Ελένη. Η γυναίκα έχει αυτοεξοριστεί στο νησί,
γιατί τη βαραίνουν οι πράξεις του παρελθόντος της: «[…]δε σε στείλαν, αλλά ήρθες μοναχή
σου για να περιποιηθείς, δήθεν, τους αρρώστους»(ΓΝ127). H αναίρεση του τόπου της
ασθένειας γίνεται μέσα από φράσεις όπως: «Δεν υπάρχουν μολυσμένοι, παρά στην
ψυχή»(ΓΝ185) και «η σύνθεση του ανθρώπινου πόνου[…]ολοένα γινόταν βαθύτερη και
εύρισκε απορημένος ότι δεν υπάρχει αρρώστεια, αλλά άρρωστοι»(ΓΝ205).
Κοινός παρονομαστής σ’ αυτές τις φράσεις αποτελεί η αποδοχή ότι: «η πληγή του
αιώνα[…]η πολιτική εξουσία. Ο σεισμός, ο πόλεμος, ο λοιμός δεν είναι τίποτα μπροστά στο
κακό αυτό που βγήκε στη μέση και δεν αφίνει τίποτα ωραίο χωρίς να το λερώσει και να το
προστυχαίνει.»(ΓΝ321). Όσο προχωράει η αφήγηση οι φράσεις αυτές κλιμακώνονται:
«χαλάρωση

γενική

των

ηθών,

γιατρέ,

αχρειότητα

και

παλιανθρωπιά,

και

αρριβισμός!»(ΓΝ330) αναφωνεί ο λεπρός. Αργότερα μάλιστα, όταν οργανώνεται συλλογική
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Στην κορυφή αυτών των προβλημάτων βρίσκονται οι ασθένειες όπως η λέπρα.
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απόδραση των λεπρών από το νησί, ο Νικήτας τους καθησυχάζει ως εξής: «Πως θα
μολύνουν τον έξω κόσμο δεν υπήρχε φόβος, αφού αυτός ήταν μολυσμένος από μικρόβια
χειρότερα απ’ της λέπρας.[…]Τους είπε άυλους σεραφείμ, αντίθετα προς τον μολυσμένον
κόσμο.»(ΓΝ377). Μέσα από την περιγραφή της κανονικότητας της ζωής εντός του
λοιμοκαθαρτηρίου, οι αφηγήσεις της επιδημίας καταλήγουν να αναιρούν τις προκαταλήψεις
οι οποίες συνδέονται με τη νόσο της λέπρας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να δώσουν
στη φιγούρα του λεπρού, παρά τα αλλοιωμένα της χαρακτηριστικά, ανθρώπινη υπόσταση.
Συνεπώς, οι αφηγήσεις της λέπρας λειτουργούν κατά κύριο λόγο αντιθετικά ως προς τις
υπόλοιπες, καθώς στόχο τους δεν έχουν να συνδέσουν την ασθένεια με τα φαύλα ήθη, αλλά
να οδηγήσουν τον αναγνώστη στο να αρθεί από αυτό το πλαίσιο αναφοράς. Έτσι, θα
μπορέσει να δει τη γενικότερη εικόνα, αυτή της αδιάφορης κοινωνίας, η οποία τοποθετεί
τους «φαύλους» ―σύμφωνα με τους όρους της― ανθρώπους στο περιθώριο. Φυσικά το
πλαίσιο αναφοράς παραμένει το ίδιο, η κοινωνία εντός και εκτός του λεπροκομείου είναι
διαφθαρμένη.
Τα δύο τελευταία έργα του corpus διέπονται από το παράλογο, ενώ είναι εμφανές
πως οι επιδημίες σε αυτά αποτελούν αλληγορίες.Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ιδιότυπες
αυτοάνοσες επιδημίες, βασικά συστατικά των οποίων είναι ο θάνατος και η τρέλα –ή
καλύτερα το παράλογο–, δύο θέματα με συμπληρωματική δράση.46 Στον Λοιμό η βασική
αναφορά στην επιδημία παραμένει στον τίτλο, ενώ στο Graffito ο «αστικός λοιμός» θυμίζει
περισσότερο μία ιδιότυπη Συντέλεια του κόσμου. Σε αυτά τα κείμενα η κυριολεκτική
διάσταση της επιδημίας έχει υποχωρήσει έναντι της μεταφορικής. Το κεντρικό θέμα
τουςείναι τα κακώς κείμενα των κοινωνιών τις οποίες περιγράφουν. Οι κοινωνίες αυτές
διέπονται βαθιά από το στοιχείο του παραλόγου, με αποτέλεσμα οι λοιμοί που τις χτυπούν να
έχουν κι αυτοί παράλογα συμπτώματα.
Το παράλογο είναι μια καταστατική αρχή στον Λοιμό καθώς οι κάτοικοι του νησιού
κοιμούνται μέσα σε οικογενειακούς τάφους και είναι αναγκασμένοι να υπακούουν στις
εντολές του μεγαφώνου: μοναδικός τους σκοπός είναι να καθαρίσουν το νησί από τις μύγες
και τα ποντίκια:
«Κάτω στήν πολιτεία, ὁ πληθυσμός ἀγωνίζεται νά συλλέξει τἰς μύγες του και να
ἐξοντώσει τά ποντίκια. Σ’ ὃλο τόν κόσμο δεν ὑπάρχει τίποτα πιο σπουδαῖο[…] Ὁ
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καθένας σούρνει στήν πλάτη του ἓνα τεράστιο χρέος πού τοῦ φόρτωσαν κι ἒχει στό
μυαλό του ἓνα ἒντομο πού πεταρίζει (Λ154).»
Οι κάτοικοι του νησιού δεν έχουν ονόματα, έχουν μονάχα μια υποχρέωση: να υπακούουν
τυφλά στις εντολές που τους δίνονται. Δεν έχουν ήθη, γιατί τα ήθη τους είναι η ηθική που
τους επιβάλλεται από μια φωνή που κανείς δεν ξέρει από πού προέρχεται. Δεν έχουν
ονόματα, γιατί είναι απλά ένα άβουλο πλήθος: «Ἒτσι πού καταντήσαμε, καθένας ἒγινε κι ἓνα
ἐρωτηματικό»(Λ236). Η πραγματικότητα εξαρτάται από το τι εντολές έχουν δοθεί από τα
μεγάφωνα, τα οποία φαίνεται να είναι η πραγματική πηγή του Λοιμού. Το ολοκληρωτικό
καθεστώς είναι αυτό που παραλληλίζεται με την επιδημία (Λ235-236). Σύμφωνα με τον Δ.
Ραυτόπουλο: «Τελικά, ο πειραματικός λοιμός που απειλεί το στρατόπεδο δεν είναι η χολέρα,
αλλά λοιμική ψυχο-πνευματική παράκρουση που φτάνει στα όρια της εντομογονίας:
άνθρωποι νιώθουν να μεταμορφώνονται σε έντομα».47 Συνεπώς, η λειτουργία του λοιμού
είναι να απαλείφει τα ανθρώπινα γνωρίσματα από τα θύματά του.
Εντός του Λοιμού εκδηλώνεται και ένας μικρότερης σημασίας λοιμός, ο οποίος
ωστόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως «κλειδί» για την ερμηνεία της επιδημίας εντός
του βιβλίου. Σε μια περίοδο ηρεμίας, περιγράφεται ένα «περιστατικό» όπου ένας
κρατούμενος πλησιάζει τον διοικητή και του δωρίζει ένα κλαρί αφάνας, κάνοντας του
ερωτική εξομολόγηση (Λ244-245). Ο αφηγητής, αναφερόμενος σε αυτή την απροσδιόριστη
δύναμη η οποία ώθησε κόσμο σε ανάλογες πράξεις, σχολιάζει: «Τά περιστατικά αὐτά
ἂρχισαν νά πληθαίνουν. Εἶναι σαν ἐπιδημία[…]Εἶναι τὀ δηλητήριο πού ἁπλώθηκε»(Λ245).
Είναι πιθανό, οι πράξεις αυτές να ερμηνευτούν ως τρέλα, αφού ως τέτοια την δικαιολογούν
οι αρχές, είναι όμως εξίσου πιθανό να αποτελούν την αντίδραση των ανθρώπων στον
απανθρωπισμό και στο μίσος του κεντρικού Λοιμού.
Κλείνοντας, στο Graffito η επιδημία είναι πανταχού παρούσα. Άνθρωποι, ζώα,
σπίτια, ακόμα και βιβλικά πλάσματα, νοσούν από τον «αστικό λοιμό», ο οποίος εκδηλώνεται
σε κάθε έκφανση του ανθρώπινου πολιτισμού: «Και ἐπειδή ἡ ἀσθένεια ἦταν μεταδοτική,
ὁμάδα λειτουργῶν ἒκοψαν ὃλες τίς συνδέσεις, τηλεφωνικές καί τηλεοπτικές, καθώς καί
διαδίκτυο» (G36).Ο λοιμός συνδέεται άμεσα με την κατάσταση του σύγχρονου ατόμου και
την ηθική που αυτό έχει διαμορφώσει: «[…]εἶχαν χτίσει κάστρα οἱ ἀρχαῖοι δωσίλογοι.
Αὐτούς τούς ἒπιασε λοιμός, ἂν καί περίμεναν καί τρίτον παγκόσμιο πόλεμο, καί καινούργιο

Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Η σκοτεινή αλληγορία του ολοκληρωτισμού στον Λοιμό» στο Εμφύλιος και
λογοτεχνία, Πατάκη, Αθήνα, 2012, 108-109.
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Ἀδόλφο, γιά να ξανά πλουτίσουν»(G83). Η ασθένεια είναι παρούσα με ρεαλιστικά
συμπτώματα, όπως απώλεια μελών, αιφνίδιο θάνατο αλλά και με μη-ρεαλιστικά στοιχεία
όπως κατάρρευση των κτηρίων, πτώση των χερουβείμ από τον ουρανό. Όμως, γυναικείες
μορφές όπως είναι η θεία-Φωτούλα και οι πιστές της ακόλουθες, περιφέρονται στα περίχωρα
της πόλης ληστεύοντας σούπερ-μάρκετ και σπίτια, χωρίς να τις «χτυπάει» ο αστικός λοιμός,
ακόμα και όταν εισέρχονται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το ίδιο ισχύει και για την αδελφή
Πάνσεμνη, η οποία, ενώ προσπαθεί να κολλήσει την ασθένεια προκειμένου να πεθάνει από
τον λοιμό και να αναγορευτεί αγία, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ὁ λοιμός αὐτός δεν τήν
καταδέχεται» (G64). Οι υγιείς αυτές μορφές μέσα στον κόσμο των λεπρών φαίνεται να
λειτουργούν ως μια υπενθύμιση, μια υπενθύμιση σχετικά με την ύπαρξη μιας διαφορετικής
επιλογής. Συμπερασματικά, αυτό που γίνεται σαφές είναι, ότι ο αστικός αυτός λοιμός
ενσαρκώνει την καυστική σάτιρα που ασκείται από μεριάς του συγγραφέα σε μια σειρά από
πτυχές της ανθρώπινης ζωής, οι υγιείς που επιλέγουν συνειδητά την παραμονή, την
επιστροφή ή και την είσοδό τους μέσα στον χώρο της επιδημίας έχουν διπλή λειτουργία.
Αφενός, η είσοδος αυτή εξυπηρετεί την ίδια την πορεία της αφήγησης, αφετέρου φέρει
έντονο το σημασιολογικό στοιχείο της υπέρβασης και της συνειδητής επιλογής.
Αν θεωρήσουμε συνολικά τις επιδημίες αυτές παρατηρούμε την παρακάτω πορεία:
Στα πρώτα έργα η σύνδεση με το έργο του Θουκυδίδη είναι εμφανής, ενώ παράλληλα το
ρεαλιστικό στοιχείο υπερισχύει στις περιγραφές. Ακόμα φυσικά και σε έργα που
περισσότερο προσιδιάζουν σε χρονικά, με αμιγώς ηθογραφικό περιεχόμενο, όπως η Ξένη και
ο Βαρδιάνος στα σπόρκα, η αλληγορική διάσταση της επιδημίας είναι εμφανής, η έκπτωτη
ηθική συνδέεται οργανικά με το ξέσπασμα των λοιμών. Η κορύφωση του παραλόγου στα
δύο τελευταία έργα του corpus μπορεί να αιτιολογηθεί και με τον έντονα καταγγελτικό τους
χαρακτήρα. Ήδη άλλωστε από τον Λοιμό το ρεαλιστικό υπόβαθρο έχει υποχωρήσει δίνοντας
τη θέση του σε μια εκτεταμένη αλληγορία στα πλαίσια της οποίας η ανθρώπινη κατάσταση
παραλληλίζεται με νόσο.
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2.2 Η κατάρρευση των Αρχών κατά το ξέσπασμα της επιδημίας

Όπως προκύπτει και από το πρώτο μέρος της εργασίας, δομικό συστατικό της
επιδημικής λογοτεχνίας είναι η άσκηση κριτικής άμεσα και έμμεσα σε συγκεκριμένες
ομάδες, οι οποίες παίζουν νευραλγικό ρόλο στη λειτουργία της πολιτείας πριν και μετά το
ξέσπασμα του λοιμού. Στα κείμενα αυτά, τα διάφορα σώματα και οι φορείς εξουσίας νοσούν
κυριολεκτικά και μεταφορικά.48 Έτσι, διακρίνονται από μια αναποτελεσματικότητα σε κάθε
προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδημίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι γιατροί, η εκκλησία
και η πολιτική ηγεσία να απομυθοποιούνται και να παρουσιάζονται συχνά ως κύριες
αρτηρίες της διαφθοράς, η οποία κυριαρχεί στα κείμενα. Η αίσθηση του τελεσίδικού και του
μη αναστρέψιμου, η βαθιά απαισιοδοξία η οποία κυριαρχεί στα κείμενα της επιδημικής
λογοτεχνίας επιτείνεται μέσω της πλήρους ανεπάρκειας των πολιτικών, των ιατρών και των
ιερέων: απ’ τη στιγμή που οι αρμόδιοι δεν μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα, πώς θα
τα καταφέρει ένας απλός άνθρωπος; Η επιδημία έχει επικρατήσει.

2.2.1. Ιατρική
Σε μια κοινωνία που νοσεί, αναπόφευκτα οι ελπιδες για ανάρρωση εναποθέτονται
στους ιατρούς. Ενάντια στις προσδοκίες, σε όλα τα κείμενα οι γιατροί δεν είναι απλώς
ανεπαρκείς να θεραπεύσουν, αλλά παράλληλα εμφανίζονται να είναι πανούργοι, ιδιοτελείς,
επιρρεπείς σε σφάλματα. Αν και οι ιατροί είναι τα μέλη της κοινωνίας με τη μεγαλύτερη
πρόσβαση σε γνώσεις για τη φυσιολογία του ανθρώπου καί την αποκατάσταση της ομαλής
λειτουργίας του οργανισμού, στα περισσότερα έργα παρουσιάζονται να μη συνεισφέρουν
στην καταπολέμηση της επιδημίας και παράλληλα να επιβαρύνουν με τις πράξεις τους την
ήδη πληγείσα κοινωνία.
Ο λόγος για τον οποίο εξετάζεται αναλυτικά η παρουσία των ιατρών στα κείμενα
αυτά είναι για να αναδειχθεί η διάσταση της ιατρικής επιστήμης ως μια εξουσία η οποία
Περισσότερα για τις σχέσεις επιστήμης και εξουσίας βλ. Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση
της φυλακής., μτφρ. Καίτη Χατζηδήμου –Ιουλιέττα Ράλλη, Ράππα, Αθήνα, 1989.
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καταλύεται κι αυτή από την επιδημία. Πρόκειται συνεπώς για μια απόδειξη της αλληγορικής
διάστασης των έργων, καθώς όπως αποδεικνύεται, η ίαση των σωμάτων δεν είναι δυνατή στα
πλαίσια των αφηγήσεων καθώς η επιδημία δεν προέρχεται από βιολογικά αίτια, αντίθετα,
αυτά φαίνεται να αποτελούν μονάχα μια πρόφαση για την έναρξη των αφηγήσεων. Συνεπώς
στα έργα αυτά η ιατρική εμφανίζεται με τους όρους μιας μοντέρνας και όχι κλασικής
επιστήμης, τρέπεται συνεπώς σε επιστήμη του ανθρώπου.49 Τη βλέπουμε να νοσεί και αυτή
από τις κοινωνικές επιδημίες και να επηρεάζεται από τις πράξεις των λειτουργών της, των
ιατρών, απεκδυόμενη το θετικιστικό της υπόβαθρο. Η λειτουργική θέση των ιατρών
αμφισβητείται παράλληλα με τη δυνατότητα άσκησης της εξουσίας-επιστήμης τους.50
Ξεκινώντας, στα δύο θεατρικά έργα, την Ασπασία και την Επιδημία, απαντάται ο
ρόλος του ιατρού στο πρόσωπο του Ιπποκράτη και του Μαζέτα αντίστοιχα. Ο Ιπποκράτης,
ως πατέρας της ιατρικής, παρουσιάζεται εξ αρχής ως ένας από τους τρεις μεγάλους άνδρες
της Αθήνας, μαζί με τον Περικλή και τον Σωκράτη, άνδρες γεμάτους αυτοθυσία και αγάπη
για την πατρίδα(Α261). Ο Ιπποκράτης βγάζει έναν λόγο όπου απευθύνεται στην «ἱερά
ἰατρική», λέγοντας ότι η ζωή των γιατρών είναι ελάχιστη σε σχέση με το χρόνο τον οποίο
οφείλει κανείς να αφιερώσει για να αποκτήσει τέλεια αυτήν την «τέχνη» (Α274-275) κάτι
που σε συνδυασμό με την κατηγορία του ότι η δεινή νόσος τρέπει «τά βάλσαμα τοῦ ἰατροῦ»
σε «ὂργανα θανάτου ὀξυτέρου» (Α276-277) επιβεβαιώνει την αίσθηση της αδυναμίας των
γιατρών απέναντι στην επιδημία, αλλά και γεννά την αίσθηση της αποποίησης της ευθύνης,
όχι μόνο για τα εκατοντάδες ανήμπορα θύματα της πανώλης, μα και για τον επερχόμενο
θάνατο του Περικλή.Η υπερβολή με την οποία περιγράφεται το πρόσωπο του Ιπποκράτη,
αλλά και με την οποία εκφράζεται, είναι αυτή η οποία καθιστά τον ίδιο και τους ισχυρισμούς
του αναξιόπιστους.51

Σύμφωνα με τον διαχωρισμό που κάνει ο Φουκώ στο Μισέλ Φουκώ, Οι λέξεις και τα πράματα. Μια
αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου., Γνώση, Αθήνα, 1986, 499. Στον Πρόλογο του ίδιου βιβλίου
συναντάμε: Και αν σκεφτούμε δτι ή αρρώστια είναι συνάμα ή αταξία, ή επικίνδυνη ετερότητα μέσα στο ανθρώπινο
σώμα και μέχρι την καρδιά της ζωής, άλλά επίσης εν α φυσικό φαινόμενο πού εχει τις κανονικότητές του, τις
ομοιότητες και τους τύπους του — βλέπουμε τότε ποιά Θέση θά μπορούσε và καταλάβει μια άρχαιολογία τοϋ
ιατρικού βλέμματος.
50
Φουκώ (1989) 189.
51
Χαρακτηριστικό είναι το σημείο όπου παρομοιάζει τους γιατρούς με «ἀληθινούς Ταντάλους» οι οποίοι
στοιχειώνονται από το θάνατο των ασθενών τους (Α275-276) Ο Φαίδιμος επισημαίνει πως ο Ιπποκράτης τρέφει
τόσο μεγάλη αγάπη για την «Γραικίαν», που, όταν τον προσκάλεσε ο Πέρσης βασιλιάς να πάει στην Περσία και
να τον βοηθήσει, αυτός αρνήθηκε (Α262), μια ιστορία η οποία δεν είναι καθόλου πειστική και χαρακτηρίζεται
από έντονη υπερβολή και επαναλήψεις. Στην αφήγησή του για τον Περικλή, τον παρομοιάζει με σωτήρα –
ιατρό ο οποίος άφοβα πλησίαζε και άγγιζε τους ασθενείς εντός των νοσοκομείων (Α278-279), αφαιρώντας του
έμμεσα την ιδιότητα του πολιτικού ηγέτη. Η ύποπτη στάση του Ιπποκράτη πιθανώς πηγάζει από τον φθόνο που
διακατείχε αυτόν και τον Σωκράτη, επειδή η πανώλη ως τότε δεν άγγιζε τον Περικλή (Α261), μια στάση
αντίθετη στην ταπεινότητα και την αυτοθυσία που θα περίμενε κανείς να επιδεικνύει ο πατέρας της Ιατρικής.
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Από την άλλη, στην Επιδημία, ο Μαζέτας παρουσιάζεται ως ένας ελαφρών ηθών
γιατρός, ο οποίος από τη μία περιγελά τις «νύφες» που τον πολιορκούν (Ε856-857), ενώ
παράλληλα συνεργεί μαζί με την ανιψιά του Καραβοτσακισμένου, την Αφροδίτη,
προκειμένου να τον πείσουν πως δεν υπάρχει λόγος να φύγει από την Αθήνα (Ε858859).Δέχεται να βγάλει ψευδή διάγνωση και μάλιστα δε γνωρίζει εκ των προτέρων τι ιατρικό
πρέπει να χορηγήσει, οπότε ζητάει να του δώσει τα «ἰατρικά βιβλία» που έχουν στο σπίτι
(Ε858). Φαίνεται όχι μόνο να μην έχει ιατρικές γνώσεις και αξίες, αλλά και να στοχεύει στο
να εξαπατήσει την ανιψιά, ώστε να αποκομίσει οικονομικά οφέλη, λέγοντάς της λόγια
υπερβολικά, όπως το ότι αντί να συνταγογραφήσει αντιεμετικό σε έναν νεοσύλλεκτο, έγραψε
το όνομά της (Ε860). Στα αρνητικά του γνωρίσματα προστίθεται η έπαρση και η αγάπη στα
υλικά αγαθά, καθώς επιδεικνύει την ενδυμασία και τα πλούτη του (Ε860).Τέλος, τα
επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κατά την εξέταση του Καραβοτσακισμένου είναι εμφανώς
σαθρά, δεν χρησιμοποιεί ιατρικό λεξιλόγιο, ενώ η θεραπεία που προτείνει είναι ρετσινόλαδο
και να αποφύγει τα ταξίδια ο γέρος, προδίδοντας το σχέδιό τους.
Το ίδιο αναποτελεσματική και περισσότερο διεφθαρμένη παρουσιάζεται στην Ξένη η
πλειοψηφία της ιατρικής κοινότητας, ενώ μόνο λίγοι είναι «ἣρωες, γεμάτοι ἀφοσίωσι,
θάρρος, ἀφιλοκέρδεια.»(Ξ62). Ακόμα και όταν πρόκειται για να τιμηθούν αυτοί οι λίγοι, η
διαφθορά των υπολοίπων τους επισκιάζει. Ο αφηγητής μας πληροφορεί πως το
Ιατροσυνέδριο υπεξαίρεσε τα χρήματα που είχε συλλέξει, προκειμένου να εγείρει μνημείο
για έναν γιατρό που θυσιάστηκε στην επιδημία, κλείνοντας το περιστατικό με το ειρωνικό
σχόλιο «Ἒχει τόσο ἀδύνατο μνημονικό ἡ Εὐγνωμοσύνη!» (Ξ62).Οι ιατροί παρουσιάζονται
να ωφελήθηκαν οικονομικά από το κράτος περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα κατά την
επιδημία, ενώ το μόνο που φαίνεται να τους απασχολεί είναι οι διορισμοί και οι μεταξύ τους
διαμάχες (Ξ62-63). Τόσο φιλοχρήματοι παρουσιάζονται, ώστε φαίνεται να μη χορηγούν
φάρμακα στους ασθενείς αν δεν λάβουν κι αυτοί οφέλη απ’ τη συναλλαγή (Ξ63).Η αδυναμία
τους να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αποτελεσματικά αντικατοπτρίζεται στην εικόνα του
πλημμυρισμένου από πτώματακαι δυσωδία στρατιωτικού νοσοκομείου, το οποίο φαίνεται να
έχει ισοπεδωθεί από τη διαβρωτική δύναμη του Θανάτου (Ξ69-71).
Στον Βαρδιάνο στα Σπόρκα, μπορεί ο γερμανός γιατρός να μην παρουσιάζεται με
ιδιαίτερα αρνητικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν μένει ασχολίαστη τόσο η λειτουργία του ως
«ἀνωτέρα ἀρχὴ ἐντὸς τοῦ προσωρινοῦ λοιμοκαθαρτηρίου», όσο και οι αλλεπάλληλοι
διορισμοί του από τον υπουργό Εξωτερικών, οι οποίοι συνοδεύονταν από παχυλό μισθό
(ΒΣ75-77). Παράλληλα, η φιγούρα του υγειονόμου, εις βάρος της οποίας θα γελάσει ο
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γιατρός, αποκαλώντας τον πολλάκις «στραβούλιακα»(ΒΣ88), παρουσιάζεται εξ αρχής
ανεπαρκής: ένας αγαθός γέροντας που διορίστηκε εκτάκτως στην υπηρεσία «λαμβάνων τὴν
σύνταξίν του καὶ μικρὸν ἐπιμίσθιον»(ΒΣ65).
Στην

Άρρωστη

πολιτεία,

ο

γιατρός

του

λεπροκομείου

παρουσιάζεται

να

«χαριεντίζεται» με τις λεπρές (ΑΠ15-16). Αργότερα, όταν η αφηγήτρια μαζί με τον Λουκά
συζητάνε σχετικά με το αν είναι επαρκείς ή όχι οι θεραπείες οι οποίες εφαρμόζονται
δοκιμαστικά για τη λέπρα, εκείνη σχολιάζει πως «ο γιατρός που πασκίζει να μας γιατρέψει
δεν είναι λεπρός» αμφισβητώντας την μέριμνα των θεράποντων ιατρών για την εύρεση
θεραπείας, καθώς και την βαρύτητα που δίνουν στις ζωές των ασθενών τους (ΑΠ62).Ο
«μεγάλος γιατρός» που έρχεται στο νησί «να κάμει πειράματα με το 606»(ΑΠ69) φαίνεται
τελικά να διαψεύδει τις φήμες που θέλουν το ιατρικό να αποδίδει, καθώς «η πολιτεία μας
είναι πάλι η ίδια» (ΑΠ83). Επιπλέον, οι ασθενείς παρουσιάζονται να προσέρχονται στις
θεραπείες άλλοι οικειοθελώς και άλλοι με τη βία, κάτι που δείχνει πως δεν έχουν απόλυτη
εμπιστοσύνη στους γιατρούς, οι οποίοι δεν διστάζουν να ασκήσουν πίεση προκειμένου να
πραγματοποιήσουν τον στόχο τους (ΑΠ83).52
Αυστηρή κριτική σχετικά με τη συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στους λεπρούς
ασκείται και στο Σπιναλόγκα: ad vitam.Ο Κορνάρος ξεκαθαρίζει ήδη από την εισαγωγή του
αφηγήματος πως δεν κατηγορεί τους γιατρούς επειδή δεν καταφέρνουν να βρουν τη
θεραπεία, αλλά επειδή δεν συμβάλλουν στο να έχουν οι λεπροί ένα υποφερτό βιοτικό
επίπεδο (Σ93).Από τους γιατρούς ο συγγραφέας ξεχωρίζει αυτούς που εργάζονται στο
κομμάτι των φαρμάκων κατηγορώντας τους πως εξυπηρετούν συμφέροντα τρίτων (Σ93-94).
Περιγράφοντας τον γιατρό του λεπροκομείου, τον παρουσιάζει να έρχεται σπάνια στο νησί
και να δίνει στους λεπρούς χωρίς εξέταση ό,τι φάρμακα του ζητήσουν, γεγονός το οποίο ο
αφηγητής σατιρίζει έντονα «Τί; Προφήτης, τζάνεμ, εἶναι ὁ γιατρός;…»(Σ144).
Ενδιαφέρουσα έιναι η κριτική απέναντι στην ιατρική και ειδικότερα στη ρευστή
ηθική της, στο Γη και Νερό. Αυτή εκφράζεταιμέσα από τις σκέψεις και τις πράξεις του
γιατρού Πάντου. Ο γιατρός παρουσιάζεται να οφείλει τη διεθνή φήμη στο ότι «είχε με
αποτελέσματα μελετήσει τις θεραπευτικές ιδιότητες κάποιας φλούδας»(ΓΝ215).Ο ίδιος
Η δυσπιστία των λεπρών απέναντι στην αποτελεσματικότητα των ιατρών συνοδεύεται από την έκφραση
έντονων αρνητικών συναισθημάτων για την αντιμετώπιση που λαμβάνουν οι ίδιοι τους: «Δωρεάν κρέας, σου
λέει ο άλλος. Πόσο κάνει το κορμί ενός λωβιάρη; Ποιος θα του ζητήσει λόγο; Αν πετύχει η δοκιμή δοξάζεται
και γίνεται τρανός. Αν δεν πετύχει, ε, τι πειράζει;»(ΑΠ83-84). Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η
εξέταση των λεπρών, η περιγραφή της αλληλεπίδρασής τους με τους γιατρούς και κυρίως οι παρενέργειες του
φαρμάκου που τους χορηγήθηκε στο ήδη πληγιασμένο τους σώμα, φαίνεται να επισφραγίζουν το τέλμα στο
οποίο έχει βρεθεί η ιατρική επιστήμη απέναντι στην λέπρα (ΑΠ86-76).
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πιστεύει ότι έχει υψηλά ιδανικά, ωστόσο, όσο εξελίσσεται η αφήγηση, τόσο πιο έντονη
γίνεται η αίσθηση πως υπήρξε καιροσκόπος στη ζωή του, καθώς εκμεταλλεύτηκε θύματα
πολέμων και ασθενείς που τον είχαν ανάγκη προκειμένου να ανελιχθεί ο ίδιος, χωρίς να δίνει
αξία στην ανθρώπινη ζωή: «[…]τον άρρωστο μπροστά του τον ξέρει σαν μια συνέπεια του
κακού, τον κατατάσσει μαζικά ανάλογα με αυτήν, τη ζωή έτσι τη βλέπει μέσα απ’ την
πάθηση.»(ΓΝ204).
Η πράξη η οποία του πιστώνεται ως χειρότερη όλων είναι ότι σκότωσε με λάθος
φάρμακα τον ίδιο του τον αδερφό, δωροδοκώντας κόσμο προκειμένου να μη φυλακιστεί
(ΓΝ219). Η αποστασιοποίησή του από τον άνθρωπο και η εμμονή του με την επιστήμη
αποδεικνύεται και από το σημείο όπου, ασκώντας την αυτοκριτική του, φαίνεται να
αξιολογεί ως μεγαλύτερό του λάθος την κλοπή του ερευνητικού έργου κάποιου άλλου
(ΓΝ240-245). Ο Πάντου είναι μια αμφίσημη ηθικά μορφή με κίνητρα βαθιά εγωιστικά και
την ίδια στιγμή ενοχικά. Η έλλειψη ανθρωπιάς του κορυφώνεται στο σημείο όπου
συλλογιζόμενος τα νεκρά πειραματόζωα όχι μόνο δεν θλίβεται, αλλά φαντασιώνεται ότι τα
πειράματα σε ανθρώπους θα ήταν πολύ πιο αποδοτικά, ελπίζοντας σε μελλοντική
νομιμοποίησή τους, προκειμένου να μηχρειάζεται να τα πραγματοποιεί κρυφά. Απαξιώνει
μάλιστα τους συναδέλφους του, οι οποίοι βρίσκουν ανήθικητην πρακτική αυτή και για «τον
Άνθρωπο με κεφαλαίο» (ΓΝ236-238). Εν κατακλείδει, οι απόψεις τις οποίες εκφράζει
θυμίζουν στο σύνολό τους αυτές των Γερμανών γιατρών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο νησί του Λοιμού υπάρχει ένα αναρρωτήριο το οποίο δε διαφέρει από ένα απλό
γραφείο. Κάθε δομή στο νησί είναι δομή ελέγχου και ακόμα και οι γιατροί δεν έχουν
διακριτικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους φορείς της εξουσίας. Η δουλειά που έχουν
είναι μία, να αποδίδουν τα πάντα σε «νευρασθένειες», «μελαγχολίες» και «ψυχικές
αρρώστιες» (Λ131). Η πρακτική αυτή συνοδεύεται από την χορήγηση φαρμάκων, όπως η
«Σκοπολαμίνη», ένα φάρμακο με το οποίο «κάνουν ἐνέσεις στούς τρελούς καί παραλύουν.
Δέ θεραπεύει τήν τρέλα, ἐξουδετερώνει τόν τρελό, τοῦ σπάει τά νεῦρα…»(Λ238). Η μόνη
ιατρική θεραπεία την οποία μπορεί να λάβει κανείς μέσα στον τόπο αυτό είναι να οδηγηθεί
στον θάνατο προκειμένου να πάψει να είναι φορέας του λοιμού. Η μη διάκριση ανάμεσα
στους γιατρούς και στα άλλα όργανα εξουσίας εντοπίζεται και όταν ένας εκ των
κρατουμένων στο νησί διαπιστώνει ότι ο «εξεταστής» είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος του
«τσάκισε τρία πλευρά», ενώ μέσα στο ιατρείο συναντά και μερικούς ανθρώπους με «άσπρη
μπλούζα» οι οποίοι παρουσιάζονται εντελώς αδιάφοροι για ζητήματα υγείας και
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κινητοποιούνται μόνο όταν χρειαστεί να τον ανακρίνουν για τους λεκέδες από αίμα που έχει
πάνω του (Λ238-239).
Κατ’ αναλογία, η απουσία των ιατρών και των δομών υγείας είναι μια καταστατική
επιλογή και στο Graffito, όπου από την πρώτη ενότητα δηλώνεται ξεκάθαρα πως το
«Ὑπουργεῖο Ὑγείας δεν ἒχει νομικῶς και ἐθνικιστικῶς κανένα δικαίωμα να ἐπεμβαίνει σέ
θέματα μη ὑγείας, ἢτοι μολύνσεις, λοιμούς, χολέρες, ἐρυσίπελας και ἂλλα.»(G17). Ο αστικός
λοιμός αποτελεί ένα γεγονός υπερφυσικό, το οποίο δεν σχετίζεται με σωματικά αίτια και
συνεπώς δε θεραπεύεται με φάρμακα. Είναι βαθιά ριζωμένος στην πόλη και στους κατοίκους
της, έχει μολύνει πτυχές της ζωής όπου δεν μπορεί εύκολα να επέλθει ίαση: τις ιδέες και τον
πολιτισμό.
Μέσα από τις παραλλαγές του μοτίβου της ανεπάρκειας των ιατρών και κατ’
επέκταση της ιατρικής επιστήμης αναδεικνύεται η σοβαρότητα των επιδημιών καθώς και η
καταστατική αδυναμία του ανθρώπου να τις πολεμήσει. Η πίστη στη λογική και στην
επιστήμη υποβιβάζονται, ενώ οι άνθρωποι παρουσιάζονται έρμαια καταστάσεων που κανείς
άνθρωπος ή θεός δεν μπορεί να δικαιολογήσει επαρκώς. Έτσι, οδηγούμαστε στην επόμενη
υποενότητα, αυτή της Εκκλησίας.

2.2.2 Εκκλησία

Η επιδημία συνδέεται άρρηκτα με τις εσχατολογικές αντιλήψεις. Οι αρμόδιοι να
μιλήσουν για το επέκεινα, καθώς και για την μοίρα των ανθρώπων μετά θάνατον, δεν είναι
άλλοι από τους εκπροσώπους του Θεού στη γη. Σε μια περίοδο κρίσης όπου οι άνθρωποι
πεθαίνουν κατά εκατοντάδες, τα αντανακλαστικά της εκκλησίας μπαίνουν κάτω από το
μικροσκόπιο και οι ιερείς, οι καλόγεροι και οι καλόγριες φαίνεται να ανήκουν στην βασική
ομάδα της οποίας η ηθική και η ισχύς αμφισβητείται. Άλλωστε με άξονα το μοτίβο της
αντιστροφής, οι πιο αγαθοί θα τραπούν στους πιο φαύλους. Η θρησκεία και το θείο στοιχείο,
των οποίων ο βασικός ρόλος είναι να αιτιολογούν τις συμφορές που βρίσκουν τον άνθρωπο
και παράλληλα να του δίνουν ελπίδα, αποδεικνύονται ανεπαρκείς και φθαρτοί. Με την
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ανθρώπινη υπόσταση των ανθρώπων που βρίσκονται πιο κοντά στο θείο να υπογραμμίζεται
η έννοια της παρηγοριάς εξαλείφεται.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως ο αντικληρικαλισμός είναι ένα από τα πιο συνήθη
μοτίβα της σατιρικής λογοτεχνίας, κάτι που ενισχύει τον καυστικό χαρακτήρα των κειμένων.
Πράγματι όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι ιερείς πάντα βρίσκονται στο στόχο των
συγγραφέων, είτε παρουσιάζονται απόλυτα διευθαρμένοι όπως στην Ξένη και στην Άρρωστη
Πολιτεία, είτε απλά αφελείς και φιλάργυροι όπως ο πάτερ Νικόδημος στον Βαρδιάνο στα
Σπόρκα. Φυσικα τα πρώτα ψήγματα αυτού του μοτίβου της plague literature απαντώνται ήδη
στο Δεκαήμερο και στο Canterbury Tales.53 Η αναποτελεσματικότητα των ιερέων σε
περιόδους κρίσης, ανάλογη με αυτή των ιατρών, εντοπίζεται χαρακτηριστικά και στην
Πανούκλα όπου ο ιατρός και ο ιερέας παρουσιάζονται εξίσου ανήμποροι απέναντι στην
επιδημία.54
Ξεκινώντας, στην Ξένη του 1854 ο ρόλος της εκκλησίας ξεκινά όταν «καμία
ἀνθρώπινη βοήθεια δε μποροῦσε πιά να στηρίξῃ τις ἀπελπισμένες ψυχές»(Ξ71). Οι άνθρωποι
που έχουν χάσει τις οικογένειές τους αναζητούν ως «ὑστερνό γιατρικό» την προσευχή (Ξ71).
Έτσι, οι Αθηναίοι πολίτες που έχουν εναποθέσει τις τελευταίες τους ελπίδες για σωτηρία στη
θεϊκή παρέμβαση, μετά από εντολή τα ου Μητροπολίτη Νεόφυτου «ἒτρεχαν στούς δρόμους
μπουλούκια μικρά, λιτανεῖες με ἓνα ἱερέα ἐμπρός, κρατώντας τό θυμιατό και την εἰκόνα τῆς
Μεγαλόχαρης»(Ξ71). Η επιλογή των λέξεων σ’ αυτήν την περιγραφή γεννά την αίσθηση της
ειρωνείας. Πιο συγκεκριμένα, το ρήμα τρέχω και η λέξη μπουλούκι δεν είναι οι κατάλληλες
λέξεις για να χρησιμοποιηθούν στην περιγραφή μιας λιτανείας. Παράλληλα, η τραγική
εικόνα της τρελής γυναίκας, η οποία ακολουθεί «κατά πόδι τον παππᾶ με την εἰκόνα»,
κρατώντας μια άδεια κούνια, κορυφώνει την αίσθηση του συλλογικού πόνου. Η κοινή
τραγική μοίρα, την οποία φοβούνται ότι τους περιμένει, είναι αυτό που ωθεί τους πιστούς
στο να συμπεριφέρονται με σεβασμό στην τρελή γυναίκα. Ο αφηγητής υπογραμμίζει πως αν
δεν υπήρχε αυτό το φόβητρο, η άμοιρη γυναίκα «θα ἒσερνε ἐπάνω της τά γέλια, ἲσως καἰ τίς
πετριές τῶν παιδιῶν.»(Ξ72). Η λιτανεία και οι ψαλμωδίες «ἒσμιγαν μέτά τραγούδια πού
ἒβγαιναν ἀπό μέσα ἀπό μερικά οἰνοπωλεῖα», έτσι η δράση της θρησκείας παραλληλίζεται με
τα ψιμύθια της αλκοόλης, καθώς «ὁ ὂχλος, ἐπειδή δεν ἓβρισκε στήν ψυχή του αὐτό τό
Για μια πλήρη ανάλυση της σύνδεσης της σάτιρας με το μοτίβο του αντικληρικαλισμού: Daron Burrows, The
stereotype of the priest in the Old French Fabuliaux. Anticlerical Satire and Lady identity, Peter Lang, Bern,
2005.
54
Solomon Posen, “The portrayal of the physician in non-medical literature -the physician and religion”,
Journal of the Royal Society of Medicine, 85/11 (1992), 661.
53
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θάρρος, το ζητοῦσε στό γλέντι, στό μεθύσι.»(Ξ74). Ο αφηγητής υπογραμμίζει πως «ἀπό τούς
λειτουργούς τοῦ Θεοῦ δεν ἐβγῆκαν πολλοί» με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να οδηγούνται
στον λάκκο αδιάβαστοι (Ξ75). Μάλιστα τους κατηγορεί πως έπρατταν καιροσκοπικά, με
μόνο γνώμονα το κέρδος, επιτελώντας τυπικά το χρέος τους και πως «ἀράδιαζαν νεκρές
φράσεις και ἐφαρμάκωναν τούς πονεμένους μέ ρητά χωρίς νόημα, μέ κατάρες
καλογερικές»(Ξ76).
Τα παραπάνω ακολουθεί μια εκτενής περιγραφή ενός κηρύγματος, το οποίο
προσιδιάζει στην Παλαιά Διαθήκη, με τον ιερωμένο να αναφέρεται στα ακάθαρτα σώματα
των νεκρών και σε έναν Θεό τιμωρό και εκδικητή (Ξ76-77). Έπειτα εντοπίζεται μια
καταγγελλία προς τους ιερωμένους, επειδή λειτουργούσαν μόνο αυτούς οι οποίοι είχαν
χρήματα, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος ενώ συμπεριφέρονταν με
σκληρότητα και αδιαφορία στα ορφανά και στις μάνες που έχουν χάσει τα παιδιά τους (Ξ7778). Οι πράξεις αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει ηθρησκεία. Την
ίδια κριτική σχετικά με την μη εφαρμογή του θεϊκού λόγου ασκεί και απέναντι στις μοναχές,
τις «Ἀδερφές τοῦ Ἐλέους», οι οποίες έντυναν τα μικρά ορφανά παιδιά με «μαῦρα
φουστανάκια» και «μαῦρα, σκοτεινά μαντήλια»(Ξ84).Τους προσάπτει μάλιστα την
κατηγορία ότι προσηλύτιζαν τα μικρά παιδιά που ξέμεναν στα χέρια τους, λέγοντας πως η
ευεργεσία τους είχε «ἓνα πλάγιο σκοπό»(Ξ85).
Την πρακτική των λιτανειών κατά το ξέσπασμα μιας σοβαρής ασθένειας συναντάμε
και στην Επιδημία, στο σημείο που ο Καραβοτσακισμένος ψάχνει πανικόβλητος τρόπους να
γλιτώσει από τον τύφο και ζητάει από την Αφροδίτη «νά γίνει μια ἀναφορά εἰς τόν
Μητροπολίτη», προκειμένου να διοργανώσει μια λιτανεία, ώστε ο Θεός να τους σπλαχνιστεί
και να στείλει κατακλυσμό, ο οποίος θα ξεπλύνει την ασθένεια μαζί με τις αμαρτίες των
ανθρώπων (Ε852). Η σχέση αυτή θυμίζει περισσότερο σχέση συναλλαγής, όπου ο αιτών
σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τον ιερέα ως μεσάζοντα, προκειμένου να επικοινωνήσει με τον
Θεό τιμωρό και να τον κατευνάσει. Η πνευματιστική σχέση που θα έπρεπε να επιτελεί ένας
ιερωμένος φαίνεται να έχει αντικατασταθεί με οικονομικές προκείμενες, καθώς η εξαγορά
μιας μετέπειτα καλύτερης ζωής από τους πιστούς δεν επιτυγχάνεται μέσω κάποιου αιτήματος
για συγχώρεση αλλά μέσω χρηματικών συναλλαγών τις οποίες εκτελούν οι θρησκευτικοί
λειτουργοί.
Ο
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επαναπροσδιορισμού ως προς την ιερατική του ταυτότητα, μια πορεία η οποία έχει ιδιαίτερη
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βαρύτητα μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας, καθώς με τη δική του ιστορία ο Παπαδιαμάντης
επιλέγει να κλείσει το διήγημά του: «[…]ὁ πάτερ Νικόδημος ἐπανεῦρε τὴν προσφιλῆ
μοναξίαν του»(ΒΣ144). Οι χολεριασμένοι που φτάνουν στα σπόρκα του τρώνε όσα
καλλιεργεί, καθώς και τα ζωντανά που εκτρέφει(ΒΣ51), κάτι το οποίο ο ίδιος βιώνει ως
ατομική δοκιμασία: «Νά, κ᾽ἐγὼ πόσα ὑποφέρω…» λέει ξεκινώντας να απαριθμεί τις υλικές
φθορές στη θεια-Σκεύω, η οποία διφορούμενα θα απαντήσει: «Ἁμαρτίες εἴχαμε ὅλοι, ἐδῶ
ποὺ φτάσαμε»(ΒΣ99). Μέσα από τα διαδοχικά πλήγματα που δέχεται η ιερατική του
περιουσία, ο νεαρός μοναχός αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει τον πραγματικό του στόχο και
έχει συνδεθεί με υλικά αγαθά, αντί με τον Θεό. Έτσι, αποφασίζει να παραχωρήσει
οικειοθελώς ό,τι του απέμεινε και να πάει να ζήσει σαν βοσκός στα όρη του μικρού νησιού.
Με την εμφάνιση της χολέρας άλλωστε συμπίπτει και η εξαφάνιση της αγαπημένης του
γάτας, της Μπαμπής (ΒΣ99), η οποία δεν εμφανίζεται παρά μόνο τη στιγμή που ο πάτερ
Νικόδημος σφάζει και τοτελευταίο κατσίκι από το κοπάδι, την ίδια στιγμή δηλαδή που
απεκδύεται κάθε υλικό αγαθό, αλλά και που αποχωρούν οι σπορκιασμένοι απ’ το νησί
(ΒΣ143).
Η σύναξη των λεπρών στην Εκκλησία της Άρρωστης Πολιτείας θυμίζει περισσότερο
καρναβάλι παρά εκκλησιασμό. Η αφηγήτρια είναι αυτή που με την αμφίεσή της δημιουργεί
την τραγικοκωμική ατμόσφαιρα, επειδή αντιμετωπίζει τη λειτουργία σαν ένα κοινωνικού
τύπου γεγονός, βάφεται έντονα και φοράει τα καλά της ρούχα, τα οποία όμως είναι
τσαλακωμένα (ΑΠ30-31). Η αμφίεσή της αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με την έντονη
δυσωδία στον μικρό χώρο της εκκλησίας λόγω των κοκοφορμισμένων πληγών στα σώματα
των λεπρών (ΑΠ31). Η τραγικότητα εντείνεται, επειδή η ίδια της πιστεύει ότι οι λεπροί την
παρατηρούν έντονα από θαυμασμό, κάτι που ωστόσο συμβαίνει λόγω της γκροτέσκας
ενδυμασίας της (ΑΠ32).
Ο εκκλησιασμός στο νησί γίνεται από έναν μοναχό που έρχεται εκτός της νήσου,
καθώς η Πολιτεία αξιολόγησε ως περιττό έξοδο τον παπά του νησιού και «τράβηξε και
υποχρέωσε κάποιο μοναστήρι»(ΑΠ32). Η αφηγήτρια μαθαίνει από τον καλόγερο πως οι
άλλοι μοναχοί στη μονή του «είναι κατεργάρηδες και παλιάνθρωποι» και ότι «ο Ηγούμενος
θησαυρίζει και πως κυνηγά τις γυναίκες», καταλήγοντας ωστόσο στο συμπέρασμα πως όλος
ο κόσμος έχει αμαρτήματα και ειδικότερα οι λεπροί (ΑΠ33).Η γερή γυναίκα αποκαλύπτει κι
αυτή με τη σειρά της στην αφηγήτρια πως όχι μόνο οι μοναχοί «δεν αφήνουν μήτε δαμάλα
ακυνήγητη» αλλά και ότι ο συγκεκριμένος μοναχός δυσανασχετεί που δεν πληρώνεται για τις
υπηρεσίες του (ΑΠ34). Μέσα από αυτές τις πληροφορίες αλλάζει σταδιακά και η στάση της
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αφηγήτριας, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η καταφορά τους εναντίον του γέρου
αυτού, που ερχόταν να μας συνετίσει με υποκρισίες και ψευτιές, ήταν πολύ σωστή»(ΑΠ34).
Ανάλογα φιλάργυρος παρουσιάζεται και ο παπάς στο παζάρι που πραγματοποιείται
έξω από τα τείχη, στο Σπιναλόγκα: ad vitam. Ο παπάς αυτός ενδύεται και μια δεύτερη
ιδιότητα, αυτή του εμπόρου ελιάς. Όταν μια τυφλή γριά του λέει πως οι ελιές είναι
χαλασμένες, αυτός όχι μόνο φαίνεται να θυμώνει μαζί της, αλλά λίγο αργότερα,
εκμεταλλευόμενος την απώλεια της όρασής της, την προσεγγίζει και της πουλάει τις ίδιες
ελιές προσποιούμενος πως είναι άλλο πρόσωπο (Σ134-135). Η εικόνα αυτή του αναίσχυντου
ιερέα συνάδει και με το γενικό πλαίσιο το οποίο θέτει ο Κορνάρος στον πρόλογο του
διηγήματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την άποψη πως την άποψη πως η Σπιναλόγκα
αποτελεί στο σύνολό της την απόδειξη πως δεν υπάρχει ουσιαστική χριστιανική αγάπη και
φιλανθρωπία στην κοινωνία (Σ92-93).
Ο Μιτροφάν, ο μοναχός της Σπίνα-Λόγγαστο Γη και Νερό, οδηγήθηκε στο νησί λόγω
του παρελθόντος του. Έχοντας εγκαταλείψει σε νεαρή ηλικία τις φιλοδοξίες που είχε λόγω
του χαρακτήρα και της φυσικής του διάπλασης, επέλεξε να κλειστεί σε μοναστήρι. Επειδή
δεν κατάφερε να βρει ψυχική ηρεμία στην «ψεύτικια ατμόσφαιρα του μοναστηριού»,
υπεξαίρεσε το παγκάρι και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να πάει στο «Ρουσικό» μοναστήρι
στο Άγιο Όρος (ΓΝ93). Αφού έζησε εκεί ως ερημίτης για πολλά χρόνια, θα πάρει την
απόφαση να πάει εθελοντικά στη Σπίνα-Λόγγα. Η απόφασή του αυτή θα εγκριθεί από τους
υπεύθυνους του μοναστηριού με άξονα εθνικά και πολιτικά κριτήρια (ΓΝ94).
Πέρα από την πνευματική αδυναμία που τον χαρακτηρίζει, ο Μιτροφάν διάγει έναν
βίο αντίθετο προς το λειτούργημά του. Ο μοναχός αποδεικνύεται ότι ενδίδει στην ανθρώπινη
φύση του, τόσο με τις σκέψεις που κάνει την ώρα της κηδείας που οργανώνουν με σκοπό να
τον προϋπαντήσουν στο μοναστήρι (ΓΝ95-104), όσο και εντός της Σπίνα-Λόγγας. Οταν ένας
λεπρός πεθαίνει από τύφο στα χέρια του,ο Μιτροφάν θα επιτρέψει στο φόβο και την αηδία
για το λεπρό σώμα να τον κυριέψουν. Ενώ αρχικά αρνείται να συνεργήσει στην απόδραση
μιας ομάδας λεπρών από το νησί, στην πορεία θα αποδειχθεί πως απώτερος σκοπός του ήταν
να ζητήσει χρηματικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του, προκειμένου να μπορέσει να
εισάγει «το φάρμακό» του στο νησί (ΓΝ115-117). Το ιατρικό στο οποίο αναφέρεται ο
μοναχός από τις περιγραφές συνάγεται ότι είναι κάποιου είδους ενέσιμη ναρκωτική ουσία,
την οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να καταφέρνει να βρίσκει ηρεμία στην βαθιά
υπαρξιακή του ανησυχία που αδυνατεί να κατευνάσει η πίστη του (ΓΝ122-125).
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Στον Λοιμό,τη θέση του διαμεσολαβητή ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θείο έχει
πάρει το μεγάφωνο, το οποίο συνοδεύει αυτούς που έχουν μπει στο δρόμο «τῆς μετάνοιας ἢ
τῆς ὑποκρισίας» στην προσπάθειά τους να ζητήσουν συγχώρεση «Τον ἱκετεύουμε να δεχτεῖ
τήν παράκλησή μας!...»(Λ71). Η απουσία των ιερέων και των θρησκευτικών συμβόλων από
το νησί μπορεί να δικαιολογηθεί από τη θεοκρατική διάσταση την οποία έχει προσλάβει η
εξουσία. Έτσι, κανείς από όσους ζουν μέσα στο νησί δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ιατρική ή και
θρησκευτική καθοδήγηση. Οι φορείς της εξουσίας εποπτεύουν κάθε τους κίνηση και
παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται, κατηχώντας τους αποτελεσματικά μέσω των μεγαφώνων.
Στο Graffito η «Ἐθνική Ἐκκλησιαστική Ὁμοσπονδία Θρησκευμάτων» στέλνει
επιστολή προς τα Ανάκτορα προκειμένου να ενημερώσει πως, λόγω της «περιφερόμενης
ἀσθένειας», η οποία δεν είναι έργο Θεού αλλά ανθρώπων, η εορτή των Χριστουγέννων
αναβάλλεται (G30-31). Παράλληλα, αρνείται να βοηθήσει με τον λοιμό, δηλώνοντας πως
τελεί «κηδεῖες γιά κομπλέ σώματα»(G51). Προσπαθώντας να διατηρήσει άσπιλο το ηθικό
της προφίλ και την αγιοσύνη της, η Εκκλησιαστική Ομοσπονδία αρνείται πως έχει πεθάνει
κάποιο μέλος της από τον λοιμό, καθώς «ἡ θρησκεία δέν παράγει ἀνομήματα και οἱ
λειτουργοί της ἀπέχουν ἀπό τά τοιαῦτα, ἂσπιλοι και σωματικῶς πλήρεις»(G51),
αποκρύπτοντας από τον κόσμο τους θανάτους επισκόπων και διακόνων.
Η συμπεριφορά των ενοριτών, οι οποίοι ανοίγουν τις ομπρέλες τους όταν αρχίζουν να
ανησυχούν ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, αναδεικνύει την προβληματική της
χρησιμοθηρίας με την οποία αντιμετωπίζουν πολλοί την πίστη τους: «Γιατί γαμῶτο μου στη
δική μας ἐνορία ἡ Δευτέρα Παρουσία;[…]Ἐμεῖς τον ὀβολό μας στόν δίσκο σας τόν ρίχνουμε
τάκα-τάκα.»(G54). Τελος, όταν πέφτουν τα Χερουβείμ από τον ουρανό, οι διάφοροι πιστοί
αρχίζουν να τα κοροϊδεύουν και να αμφισβητούν την αγιότητά τους, ενώ κάποιες νοικοκυρές
μαδάνε τα φτερά τουςγια να τα χρησιμοποιήσουν σαν φυλαχτό (G55-57).
Η έντονη σύνδεση του λοιμού τόσο με την πολιτική ηγεσία όσο και με την
θρησκευτική πίστη και τους φορείς της, ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε ένα
μυθιστόρημα που φέρει τον τίτλο Graffito, το μοναδικό graffito που αναφέρεται είναι αυτό
που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Υπουργείο Εκκλησιών με το μήνυμά του: «Ὂχι ἂλλη
Ἐκκλησία. Ἀπαιτοῦμε τον ἀπό μηχανῆς Χριστό!»(G58). Ακόμα, η σειρά καλογέρων-ρομπότ
την οποία βγάζει στην αγορά συνεταιρικά ο Ερυθρός Σταυρός μαζί με τη Siemens,
καυτηριάζει τόσο την ηθική των καλογέρων, όσο και την μηχανιστική σχέση που έχουν οι
πιστοί με τα μυστήρια της Εκκλησίας: «δέχονται ἐξομολογήσεις, δεν τίς βγάζουν βούκινο
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μετά, σερβίρουν θεία κοινωνία – το τελευταῖο ἀντί σχετικῆς ἀμοιβῆς»(G59). Παράλληλα,
ακολουθεί μια σειρά θανάτων θρησκευτικών λειτουργών, αυτή του επισκόπου, του οποίου το
πνεύμα «περιέλαβαν οἱ κότες» κατά την ανάληψή του στους ουρανούς, και της ηγουμένης
Θεοτέκνης, της μονής Τεκνοπαιδίου (G60-61). Το μοναστήρι όπου πέθανε η ηγουμένη
Θεοτέκνη είναι ο τόπος όπου ζει και η μοναχή Πανσέμνη, η οποία προκειμένου να
αγιοποιηθεί και να «καταστεῖ ὁσιομάρτυρας» αποφασίζει να βγει εκτός του μοναστηριού και
να προσπαθήσει να κολλήσει την ασθένεια, συγκεκριμένα μέσω σεξουαλικής επαφής (G6164).
Θα περίμενε κανείς η ύπαρξη επιδημιών να ενισχύει σε αυτές τις λογοτεχνικές
αφηγήσεις το στοιχείο της πίστης σε μια ανώτερη δύναμη. Στην Ιστορία της τρέλας ο Φουκώ
με αφορμή τη λέπρα αναφέρει ότι:
«Τον λεπρό μπορεί να τον απομακρύνουν απ’ τον κόσμο και την κοινότητα της
ορατής Εκκλησίας, ωστόσο η ύπαρξή του πάντα μαρτυρά τη θεϊκή παρουσία, αφού
ολόκληρη δεν κάνει τίποτ’ άλλο απ’ το να δείχνει τόσο την οργή του Θεού όσο και
την καλοσύνη του».55
Αντιθέτως, τα έργα αυτά όχι μόνο έχουν περιορισμένες αναφορές στο ρόλο που
διαδραματίζει το Θείο και σατιρίζουν τους λειτουργούς του, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να
ενισχύουν και να αναδεικνύουν την πίστη που αναπτύσσουν τα μεμονωμένα άτομα στον
εαυτό τους. Συγκεκριμένα στα έργα με θέμα τη λέπρα η φιγούρα του λεπρού δεν
απεικονίζεται ως υπόμνηση μιας θεϊκής παρουσίας, αλλά ως επικύρωση της ανθρώπινης
αδυναμίας. Οι λεπροί συστήνουν νέες κοινωνίες εντός της καραντίνας, κοινωνίες καθρέφτες
των υγιών κοινωνιών, μέσα στις οποίες η ζωή συνεχίζεται όπως και πριν με μόνη διαφορά τη
μεγάλη ταχύτητα της σωματικής τους σήψης.
Αυτό που επιτονίζεται μέσα από την αβεβαιότητα και τη διεφθαρμένη φύση των
λειτουργών του θεού στα έργα αυτά είναι η απουσία της θεϊκής παρέμβασης και η
τρυφηλότητα της ανθρώπινης φύσης. Οι επιδημίες αυτές είναι βαθιά σωματικές και
ανθρωποκεντρικές, καμία λιτανία και κανένα τρισάγιο δεν μπορεί να τις αναστρέψει,
αντίθετα οι πράξεις των ιερωμένων αφαιρούν ακόμα και την ελάχιστη ελπίδα των πιστών για
σωτηρία στη μετέπειτα ζωή. Τα θρησκευτικά τυπικά συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο
παύουν να εμπνέουν κατανυξη και ελπίδα.
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2.2.3 Οι νόμοι και τα μιασμένα ρούχα του αυτοκράτορα

Όπως επισημάνθηκε και στο πρώτο μέρος της εργασίας, οι ηγέτες οι οποίοι
λαμβάνουν τις αποφάσεις εκ μέρους του συνόλου στην Ιλιάδα, στον Οιδίποδα τύραννο καθώς
και στην Ιστορία του Θουκυδίδη, φαίνεται να αποτελούν την πηγή του μιάσματος και της
επιδημίας. Το βασιλικό σώμα αποτελεί σημείο αναφοράς των επιδημικών αφηγήσεων,
ειδικότερα όταν αυτό πλήττεται όπως τα σώματα των κοινών θνητών-πολιτών.56 Όπως το
απρόσβλητο του βασιλικού σώματος τίθεται υπό αμφισβήτηση στις επιδημικές αφηγήσεις,
κατ’ ανάλογο τρόπο πλήττεται και το σώμα των Νόμων, ενώ γίνονται όλο και πιο
δυσδιάκριτα τα όρια του των κοινωνιών που αυτοί ρυθμίζουν. Έτσι εντός των έργων αυτών
τα όρια σωστού και λάθους, ηθικού και ανήθικου, υγιούς και νοσηρού αμφισβητούνται,
καθώς μαζί με τις Αρχές και τους Νόμους μιας κοινωνίας πλήττεται και η ως τότε παγιωμένη
της ταυτότητα.
Ο Εμμανουήλ Λιμενίτης αναφέρει εμβόλιμα στο Θανατικό της Ρόδου το χωρίο της
Βίβλου, όπου ο βασιλιάς Δαβίδ, όταν ο λαός του αποδεκατίζεται, για να τον σώσει,
απεκδύεται τα βασιλικά του ρούχα και περιφέρεται στην έρημο ζητώντας από τον Θεό να
σκοτώσει εκείνον και όχι τον λαό (ΘΡ83). Η θυσία ή η καθαίρεση του ηγέτη προκειμένου να
παύσει ο λοιμός, αποτελεί κεντρικό θέμα στην Ασπασία, όπου το ζήτημα του θανάτου του
Περικλή φαίνεται να «απορροφά» όλα τα περιφερειακά γεγονότα και να αποτελεί τη μόνη
έγνοια όλων των προσώπων της τραγωδίας. Ο Περικλής ενσαρκώνει στο πρόσωπό του τον
λοιμό και φεύγοντας από τη ζωή τον παίρνει μαζί του. Αντίστοιχα, ο βασιλιάς Όθωνας στην
Ξένη του 1854 παρουσιάζεται να υπερβαίνει και αυτός τη θέση του και να προσπαθεί να
δράσει ενάντια στην χολέρα, παρέχοντας βοήθεια στα θύματά της και χρησιμοποιώντας τον
ίδιο του το μανδύα προκειμένου να σκεπάσει έναν άρρωστο (Ξ62).Στην πόλη των Αθηνών,
το μόνο που προσφέρει παρηγοριά μετά το χαμό του Περικλή στους Αθηναίους είναι η
νομική πρόβλεψη της ανέγερσης ανδριάντα για να τον μνημονεύουν παντοτινά (Α308). Η
κοινωνία μετά το θάνατο του Περικλή βρίσκεται να στηρίζεται μόνο στους νόμους της, τους
οποίους ο Κτησίας υμνεί για την προνοητικότητά τους.
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Οι ίδιοι αυτοί νόμοι επικρίνονται από την Ασπασία πριν την αυτοκτονία της, η οποία
επισημαίνει πως οι νόμοι της πολιτείας υπερβαίνουν αυτούς της φύσεως, και εγκλωβίζουν τη
βούληση του ανθρώπου στη ζωή και στο θάνατο (Α306). Το σημαντικότερο όμως είναι πως η
ύπαρξη των νόμων εμφανίζεται μόνο μετά το θάνατο του Περικλή, καθώς στο υπόλοιπο έργο
τα πρόσωπα περιγράφουν μια κατάσταση ανομίας, με τον Κτησία να μιλάει για κακούς οι
οποίοι «παρανομοῦν μ’ ὁρμήν καί μ’ ἀφοβία[...]τόν θάνατον προσμένοντες τούς νόμους δεν
φοβοῦνται.»(Α270). Την κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει και ο Αστυνόμος, όταν συγκρίνει την
έκπτωτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον η Αθήνα, με την κατάσταση πριν τον λοιμό:
«Ὁποίαν εἶχεν ἡ πατρίς και δόξαν κ’ εὐτυχίαν,[…]Οἱ μέν νόμοι βασίλευον. Το δε κοινόν
εὐτύχει,/ πολίτης ἦτον σπάνιον τότε κακός να τύχῃ.»(Α293). Η διαβρωτική δύναμη του
φόβου που γεννά ο θάνατος στις ψυχές τον ανθρώπων και η οποία τους οδηγεί στο να ζουν
αντίθετα στους νόμους, εντοπίζεται και στη Ξένη του 1854: «ἡ ἐπίσημη ἐξουσία τοῦ
Θανάτου παράλυσε και ἐνσάρκωσε καί νόμους και ἀσφάλεια καί κάθε ἀνθρώπινη Ἐξουσία
και ἐξεθάρρεψε ὃλα τά κακοῦργα ἒνστικτα, ὃσο ὣς τότε ἒκρυβε τοῦ Νόμου ὁ φόβος.»(Ξ82).
Στον Βαρδιάνο στα Σπόρκα όταν οι υγιείς έρχονται αντιμέτωποι με τους οργισμένους
σπορκιασμένους στο τέλος του διηγήματος, προσπαθώντας να τους κατευνάσουν τους
εξηγούν πως ο λαός, δηλαδή οι κάτοικοι του νησιού, δεν ευθύνεται για την κατάσταση τους,
αντίθετα η Κυβέρνηση είναι αυτή που αδιαφορεί και τους αφήνει να πεθάνουν από ασιτία
(ΒΣ134). Ο νόμος των υγιών είναι αυτός που έρχεται να επιβληθεί επί των ασθενών, μια
συνθήκη η οποία δικαιολογεί και την έλλειψη αναφοράς του νόμου στα έργα που
πραγματεύονται την λέπρα. Τα νησιά λεπροκομεία αποτελούν έναν χώρο εκτός κοινωνίας.
Πρόκειται για αυτόνομες μικρές κοινωνίες που νοσούν εκτός της υγιούς κοινωνίας, οι οποίες
διέπονται από ένα δικό τους εσωτερικό δίκαιο το οποίο βασίζεται στη διαρκή υπόμνηση του
θανάτου. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα τυπικά τα οποία συνδέονται με την ύπαρξη της
κοινότητας, ωστόσο ο σωφρονιστικός χαρακτήρας των νόμων δεν φαίνεται να έχει καμιά
ισχύ στα πρόσωπα των λεπρών. Οι ελάχιστοι φύλακες τους οποίους συναντάμε στις
αφηγήσεις αυτές, στόχο έχουν να διασφαλίζουν την παραμονή των λεπρών εντός του νησιού,
προκειμένου να προστατέψουν τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός αυτού.
Στο Λοιμό η εξουσία του Νόμου είναι πανταχού παρούσα και δεν αφήνει κανένα
περιθώριο αμφισβήτησής του. Πρόκειται ωστόσο για έναν νόμο ο οποίος δεν είναι προς
όφελος των ανθρώπων, ούτε πηγάζει από τη δικαιοσύνη, αλλά για ένα παράλογο
συνονθύλευμα εντολών, οι οποίες προέρχονται τόσο από τον τόπο του μαρτυρίου αλλά και
από τα «περίεργα πλάσματα» τα οποία επιβλέπουν την κατάσταση που επικρατεί (Λ37). Στον
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αντίποδα αυτού, οι νόμοι είναι το πρώτο που καταργείται και στην νέα πολιτεία η οποία
εγκαθιδρύεται μετά το πέρας του αστικού λοιμού στο Graffito, καθώς πλέον η φύση αρχίζει
να υποσκελίζει την αστική ανάπτυξη: «Νόμοι, ἐθνικές ἐορτές, δοξολογίες, ἐθνικές σημαῖες,
πρεσβεῖες

ἀλλοδαπῶν[…]ἐκλογικά

βιβλιάρια,

ἡ

φαιδρότατη

Βουλή

ἡ

φουκαριάρα[…]παρενοχλοῦσαν τον ἡμιυπαίθριο βίο τους.» (G150). Η καταπίεση την οποία
ασκεί το σύστημα των Νόμων δεν φαίνεται να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών αλλά
αντίθετα ως προς το συμφέρον των Αρχών, με αποτέλεσμα να ενοχοποιείται για την
εμφάνιση και τη συντήρηση των λοιμών.
Συνεπώς, οι έννοιες της εξουσίας, των νόμων και του ηγέτη λειτουργούν ως φορείς
της επιδημίας, εκφράζουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αυτή επιβάλλεται πάνω στους
ανθρώπους. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που η αλληγορία της επιδημίας συχνά
αντικατοπτρίζει ανελεύθερες συνθήκες και καθεστώτα. 57 Παρ’ ότι φαινομενικά οι νόμοι
καταλύονται με το ξέσπασμα της επιδημίας, πρόκειται απλά για μια σχέση υποκατάστασης,
όπου η επιδημία ενδύεται τις βασικές τους λειτουργίες. Η επιδημία τρέπεται σε ηγεσία του
τόπου, συγκεντρώνει στα χέρια της όλες τις εξουσίες, καθιστά άχρηστους τους γιατρούς,
τους βασιλείς και τους ιερείς. Η επιδημική νόσος λειτουργεί ως μεταφορά για κάθε τι
παθογόνο εντός της ανθρώπινης κοινωνίας το οποίο δεν μπορεί να ανασταλεί με κανέναν
τρόπο πέρα από τον θάνατο.
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2.3. Οι τόποι της επιδημίας: άστυ και νήσος

Η πόλη και η νήσος, σώματα που νοσούν, μοιάζουν να «απορροφούν» τα πρόσωπα
και τους χαρακτήρες των έργων. Η Λίζυ Τσιριμώκου στο δοκίμιό της για τις πόλεις της
λογοτεχνίας και τη λογοτεχνία της πόλης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:
«Εξαφανίζονται, θα λέγαμε, τα πρόσωπα και αποκτούν «προσωπικότητα» οι
πλατείες, οι δρόμοι και οι γειτονιές. Με άλλα λόγια, ψάχνουμε κείμενα, τα οποία στη
στερεότυπη ερώτηση: ποιος μιλά; μπορούν ν’ απαντήσουν: η πόλη».58
Κατ’ αναλογία, η ερώτηση που τίθεται στα κείμενα της επιδημικής λογοτεχνίας είναι: ποιος
νοσεί; Και η απάντηση είναι συνήθως: ο τόπος. Ο τόπος της επιδημίας ταυτίζεται με την
έννοια του περιορισμού. Τα όρια του είναι σαφή, όχι όμως πάντοτε αδιαπέραστα. Η πόλη, οι
δρόμοι και οι γειτονιές της, νοσούν μαζί με τους κατοίκους, ενώ οι δρόμοι της ταυτίζονται με
τα νοητά όρια μιας καραντίνας. Στο νησί η έννοια του περιορισμού προκύπτει από το
γεγονός ότι η θάλασσα το χωρίζει διακριτά σαν φυσικό σύνορο από τον υπόλοιπο κόσμο.
Τα νησιά σε βάθος χρόνου έχουν λειτουργήσει ως τόποι εξορίας, όπως βλέπουμε
στην περίπτωση της Σπιναλόγκας, των Σπόρκων και στο απροσδιόριστο νησί του Λοιμού.
Στο Θανατικό της Ρόδου, η πόλη της Ρόδου νοσεί μαζί με τους κατοίκους της, ενώ στην
Ασπασία, όταν η ομώνυμη ηρωίδα φτάνει στην Αθήνα και παρατηρεί την ερημωμένη πόλη,
την αναγνωρίζει ως τόπο και παράλληλα πηγή θανάτου. Η ασθένεια της πόλης
αντικατοπτρίζεται στους άδειους της δρόμους και ανάγεται σε μεγαλύτερη συμφορά από το
να είχε καταστραφεί ολόκληρη (Α247-248). Λίγο αργότερα η Λευκίππη θα αναφερθεί πάλι
στη συμφορά λέγοντας «ἡ Ἀττική παντάπασιν ἐσβύσθη,/ κι ανεξιλέωτος θεός την πόλιν σας
ὠργίσθη»(Α258). Φαίνεται ο λοιμός να αφορά περισσότερο την ίδια την πόλη στα έργα αυτά,
παρά τους ίδιους τους κατοίκους της. Η πόλη μοιάζει να αποτελεί ένα απέραντο σώμα, του
οποίου οι πολίτες είναι τα κύτταρα, μικρές ψηφίδες οι οποίες φαίνεται από μόνες τους να μην
έχουν σημασία, ενώ τον ρόλο του κεφαλιού αναλαμβάνουν οι πολιτικοί ή θρησκευτικοί
ηγέτες.
Στο Γη και Νερό, πέρα από το νησί Σπίνα-Λόγγα ως χώρο της αφήγησης, συναντάμε
και την πόλη της Αθήνας, εκεί που ζει και εργάζεται ο ιατρός Πάντου. Η Σπίνα-Λόγγα και η
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Αθήνα εξισώνονται κάτω από το βλέμμα του γιατρού, ο οποίος παρατηρώντας την πόλη από
το παράθυρο αναγνωρίζει πως η Αθήνα νοσεί ανίατη νόσο μαζί με τους κατοίκους της: «η
καρδιά

του

σφιγγόταν

όπως

σφιγγόταν

τις

φορές

που

ήταν

ανήμπορος

να

θεραπεύσει.»(ΓΝ206).
Στο Λοιμό το νησί αποτελεί στο σύνολό του την άρρωστη πολιτεία. Ο τόπος νοσεί
μαζί με τους κατοίκους του, τα σώματα των ανθρώπων παραλληλίζονται με τα κτήρια, τους
δρόμους και τις γειτονιές της πόλης. Παρ’ ότι ωστόσο φαίνεται να υπάρχει ένα πολεοδομικό
σχήμα, η επονομαζόμενη «Πολιτεία» είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, το οποίο δεν
μπορεί κανείς να διακρίνει πού αρχίζει και πού τελειώνει, με αποτέλεσμα τα όριά του να
ταυτίζονται με αυτά του νησιού.59 Η μεγάλη σημασία η οποία δίνεται στην κατασκευή των
έργων έρχεται σε αντιδιαστολή με τη μικρή σημασία που έχουν οι ζωές των ανθρώπων. Τα
όμορφα λαξευμένα κτίρια ανάγονται σε παράγοντα απαραίτητο για την αρμονική ύπαρξη:
«Γιατί, πῶς θά ζήσεις χωρίς δρόμους[…]Μια κανονική κοινωνία χρειάζεται καί θέατρα και
ἐκκλησίες[…]»(Λ66). Ταυτόχρονα, η αίσθηση του περιορισμού η οποία είναι σύμφυτη με
τον τόπο αυτό ολοένα και εντείνεται, μέρα με τη μέρα το παράλογο καταλαμβάνει κάθε
σπιθαμή ξυπνώντας τα πιο πρωτόγονα ένστικτα: «Σὲ τοῦτο τὸν τόπο, ἡ ἄγρια φύση
προχωρεῖ, κερδίζει ἔδαφος καὶ περισφίγγει ἀπὸ παντοῦ ὅλο καὶ σὲ στενώτερο χῶρο» (Λ128).
Η πιο ιδιαίτερη σύνδεση του λοιμού με το άστυ εντοπίζεται στο Graffito, όπου τα
κτήρια της πόλης πλήττονται και αυτά από τον «αστικό λοιμό». Στην «πάσχουσα πόλη», στο
σκηνικό ενός μεταφυσικού λοιμού, η «πραγματική» τοπιογραφία της πόλης εμπλέκεται με
την «φαντασιακή», αυτή δηλαδή που γεννάται μετά το ξέσπασμα της μεταφυσικής
επιδημίας.60 Μετά το πέρας του αστικού λοιμού, ο οποίος ξεκίνησε από το κτήριο της
Βουλής και σταδιακά έφτασε να προσβάλει ακόμα και τα κτήρια, η πρωτεύουσα παύει να
είναι πρωτεύουσα και είναι πλέον απλά μια πόλη. Αυτό είναι το κομβικό σημείο, η μεγάλη
διαφορά με το πριν το ξέσπασμα του λοιμού, πως «οι κάτοικοι της πόλης – δεν ήταν τώρα
πρωτεύουσα κανενός – ζούσαν άνετα και απλόχερα και χαμογελαστά.». Ουσιαστικά, η
απέκδυση των αστικών ηθών και της αστικής ταυτότητας του κέντρου είναι αυτή που
λειτουργεί ως φάρμακο για τον αστικό λοιμό.
Το εντός των ορίων της πόλης ή της νήσου φαίνεται να ταυτίζεται με την ασθένεια
ενώ το εκτός με την υγεία. Αναλογικά το ίδιο ισχύει και για τα νησιά της καραντίνας.
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Ειδικότερα στον Βαρδιάνο στα Σπόρκα παρατηρούμε τη σκηνή της σύγκρουσης των υγιών
πολιτών της Σκιάθου με τους χολεριασμένους κατοίκους των Σπόρκων. Εδώ η διάκριση
εικονοποιείται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, καθώς οι σπορκιασμένοι βρίσκονται πάνω
στις βάρκες μέσα στη θάλασσα και η κύρια έγνοια των κατοίκων είναι να μην πατήσουν στο
νησί και τους φέρουν τη χολέρα. Έτσι, οι ασθενείς παραμένουν τελικά παρά το σχέδιο τους
πάνω στις βάρκες και αναχαιτίζονται πίσω στα Σπόρκα, με αποτέλεσμα η καθαρότητα και τα
όρια του νησιού να παραμείνουν αδιασάλευτα (ΒΣ120-135). Ο χώρος είναι αυτός ο οποίος
φέρει την ασθένεια ή ο τόπος μέσα στου οποίου τα όρια αυτή κινείται, οι ασθενείς δεν
μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το απαράβατο όριο, ειδικότερα στις περιπτώσεις των νησιών
που τους χωρίζει η θάλασσα από τον τόπο των υγιών. Κατ’ αναλογία με τον Βαρδιάνο στα
Σπόρκα και στο Γη και Νερό,οι λεπροί προσπαθούν σε όλη την έκταση του μυθιστορήματος
να οργανώσουν την απόδρασή τους από το νησί. Οι προσπάθειες τους να πάρουν την
κατάσταση στα χέρια τους και να γίνουν κύριοι των εαυτών τους ναυαγούν διαρκώς, όπως
ακριβώς απορροφά κάθε κραδασμό και απόπειρα φυγής από τη ζωή του νησιού και η
θάλασσα στον Λοιμό, σαν δηλαδή ο χώρος να συνεργεί στην καταπίεση και την οριοθέτηση
των αρρώστων.
Η σχέση του τόπου με την ασθένεια είναι αμφίδρομη: η επιδημία πλήττει την πόλη,
την ίδια στιγμή που η πόλη γεννά την επιδημία.61 Ο χώρος αποτελεί οργανικό συστατικό της
επιδημικής λογοτεχνίας, τα όρια της αφήγησης ταυτίζονται με αυτά της νόσου και του τόπου
στον οποίο αυτή ξεσπά και εξαπλώνεται. Ωστόσο, ενώ οι επιδημίες αυτές θέτουν σαφή όρια
στον χώρο γεννώντας καραντίνες και λοιμοκαθαρτήρια, την ίδια στιγμή είναι υπερτοπικές
καθώς γίνεται σαφές πως αντικατοπτρίζουν μια γενικευμένη κατάσταση η οποία αφορά την
ανθρώπινη φύση και δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί μέσα σε γεωγραφικές συντεταγμένες.
Η έννοια της εισόδου ή της εξόδου από τον τόπο της επιδημίας αποδεικνύεται μια σύμβαση
χωρίς λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς οι διακρίσεις εντός-εκτός, υγιές-μη υγιές αναιρούνται,
με αποτέλεσμα τα πραγματικά όρια της επιδημίας να ταυτίζονται με τα όρια της επιδημικής
αφήγησης.

61

Munro (2000) 253.

52

Επίλογος: Χρόνια ασθένεια ή παροδικές εξάρσεις; Απολογισμός του
ελληνικού δείγματος της plagueliterature

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των κειμένων, η νεοελληνική λογοτεχνία έχει και
αυτή τη δική της «επιδημική λογοτεχνία». Τα κείμενα του corpus, άλλα σε μεγαλύτερο και
άλλα σε μικρότερο βαθμό, εμφανίζουν τις βασικές λειτουργίες και τα κεντρικά μοτίβα της
plague literature. Στόχος της εργασίας υπήρξε η προσέγγιση των έργων μέσα από ένα κοινό
ερμηνευτικό πρίσμα, αυτό της επιδημίας ως μεταφοράς, μέσω του οποίου αναδεικνύονται
νέες πτυχές τους. Τα έργα του corpus προέρχονται από διαφορετικά ρεύματα, συγγραφείς και
χρονικές περιόδους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι η κοινή τους
θεματική δομεί μία αίσθηση συνέχειας, αποτελώντας τελικά ένα επαρκές κριτήριο με άξονα
το οποίο τα έργα αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συνεξεταστούν.
Στα κείμενα τα οποία εξετάσαμε στο δεύτερο μέρος παρατηρήθηκε μια σειρά από
κοινούς τόπους. Αρχικά, ανιχνεύθηκε η σύνδεση της επιδημίας με την έλλειψη ηθικής ή την
εμφάνιση νέων ηθών, τα οποία αξιολογούνται αρνητικά.Τα ήθη αυτά παρουσιάζονται να
προϋπάρχουν της εμφάνισης της επιδημίας στα κείμενα και απλά να ενισχύονται από αυτήν.
Το πιο σύνηθες μοτίβο είναι η ερμηνεία της επιδημίας ως θεϊκή οργή για τα αμαρτήματα των
ανθρώπων, το οποίο σταδιακά εντός της αφήγησης απορρίπτεται με τον άνθρωπο να
αναδεικνύεται σε βασική αιτία όλων των προβληματικών που συναντάμε. Ταυτόχρονα όλα
τα κείμενα ενέχουν ―σε διαφορετικό βαθμό το καθένα― τη διπλή λειτουργία της
μεταφοράς. Αφενός,η επιδημία εμφανίζεται ως ιατρικό γεγονός, μια ασθένεια με ευρεία
διάδοση η οποία εμφανίζεται στα σώματα των νοσούντων οδηγώντας τους σταδιακά στο
θάνατο. Αφετέρου, απαντάται η επιδημία η οποία συμβολίζει τη σήψη που επικρατεί στο
σώμα της κοινωνίας εντός της οποίας εμφανίζεται η ασθένεια.
Επιπρόσθετα, η φύση των επιδημιών είναι καθολική. Τα έργα αναφέρονται είτε σε
πραγματικές επιδημίες, είτε δομούνται καθ’ όλα σ’ ένα αλληγορικό επίπεδο. Όσοι άνθρωποι
βρίσκονται εντός των τόπων της επιδημίας ―αν δεν καταφέρουν να το σκάσουν κατά το
ξέσπασμά της― νοσούν ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις
ατόμων τα οποία φαίνεται να εμφανίζουν ανοσία, υπερτονίζουν τη δυσμενή κατάσταση που
επικρατεί, επιτείνοντας τη δυστυχία των μη υγιών.
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Άλλο ένα στοιχείο που εντοπίστηκε στα κέιμενα αυτά είναι η ανεπάρκεια των
αρμόδιων αρχών να διαχειριστούν επιτυχώς την επιδημία. Η ιατρική επιστήμη και οι
λειτουργοί της παρουσιάζονται ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί απέναντι στις επιδημικές
ασθένειες. Αντίστοιχα, οι λειτουργοί της θρησκείας αδυνατούν να προσφέρουν την
πνευματική θεραπεία και να δώσουν ελπίδα στους πιστού, ενώ η κυβερνητική εξουσία
παρουσιάζεται να μην μπορεί να επιβάλλει τους νόμους στο πλήθος των ανθρώπων που
νοσεί. Η ανεπάρκεια αυτή που εμφανίζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης των κοινωνιών που
νοσούν, συνδέεται και αυτή με τη σειρά της με την ηθική διαφθορά των λειτουργών της, οι
οποίοι δεν ασκούν τα λειτουργήματά τους με άξονα το κοινό καλό αλλά αντίθετα πράττουν
ιδιοτελώς.
Κλείνοντας, δύο ειδών τόποι φαίνεται να φιλοξενούν τις επιδημίες της νεοελληνικής
λογοτεχνίας: η πόλη, και πιο συγκεκριμένα η Αθήνα και το νησί, ένας κατεξοχήν χώρος
εξορίας και εγκλεισμού. Τα όρια αυτών των τόπων ταυτίζονται με αυτά της αφήγησης, ενώ ο
χώρος «νοσεί» εξίσου με τα υποκείμενα. Συχνά από αυτόν φαίνεται να πηγάζει και η ίδια η
επιδημία, καθώς οι πολίτες ή οι κάτοικοί του αποτελούν μια οργανική προέκτασή του.
Τα έργα αυτά χρησιμοποιούν το θέμα της νόσου προκειμένου να ασκήσουν κριτικό
λόγο στην κοινωνική και πολιτική κατάσταση της εποχής τους. Μάλιστα σε κάποια από αυτά
η κριτική αυτή μέσω του καυστικού λόγου των συγγραφέων φτάνει να αγγίζει τα όρια της
σάτιρας. Σάτιρες ηθών εντός των οποίων η μεταφορά της επιδημίας δίνει το κατάλληλο
πλαίσιο αναφοράς, μια ικανοποιητική αφορμή ώστε να μπορούν οι συγγραφείς
προστατευμένα να μιλήσουν για τα κακώς κείμενα της εποχής τους.
Η εργασία αυτή αποτελεί μια ερμηνευτική πρόταση κατ’ αναλογία της διεθνούς
βιβλιογραφίας, οι εφαρμογές της οποίας θα μπορούσαν να επεκταθούν. Το corpus της
νεοελληνικής plague literature δυνητικά θα μπορούσε να περιέχει όχι μόνο τα πεζά και
θεατρικά έργα που πραγματεύονται σε όλη την έκταση τους το θέμα της επιδημίας, αλλά και
αυτά στα οποία το θέμα απαντάται σαν μεμονωμένη αναφορά, καθώς και ποίηση με την
αντίστοιχη θεματική.
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Παράρτημα – Περιλήψεις κειμένων


Το θανατικόν της Ρόδου – Εμμανουήλ Λιμενίτης

Το έμμετρο αυτό έργο αναφέρεται στην επιδημία πανούκλας που ξέσπασε στην πόλη της
Ρόδου τον Οκτώβριο του 1498. Ο ποιητής παρουσιάζει την εξάπλωση της πανούκλας, τα
μέτρα που λήφθηκαν και θρηνεί για τα θύματά της, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται
τόσο τα οικεία του άτομα, όσο και οι ιερείς αλλά και οι όμορφες Ροδίτισσες. Το θανατικό
αποδίδεται κατά την άποψή του σε θεϊκή οργή, ενώ πέρα από παρακλήσεις
συμπεριλαμβάνεται στο έργο και μια περιγραφή του Χάρου. Το δεύτερο μέρος του έργου
περιέχει μια σειρά από ηθικοδιδακτικές παραινέσεις, προκειμένου η ηθική διαφθορά των
ανθρώπων, η οποία προκάλεσε την πανώλη, να μην επαναληφθεί.


Ασπασία – Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός

Θέμα της τραγωδίας αυτής αποτελεί η άφιξη της Ασπασίας στην Αθήνα, προκειμένου να
συναντήσει για μια τελευταία φορά τον Περικλή προτού τον σκοτώσει ο λοιμός. Το έργο
αρθρώνεται γύρω από την προσπάθειά της αυτή κατά την οποία συναντά μια σειρά από
πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Σωκράτης και ο Ιπποκράτης, με τα οποία συζητά τόσο την τύχη
του Περικλέους, όσο και αυτή του πολιτικού πεδίου στην Αθήνα. Η αναζήτησή της δε θα
στεφθεί επιτυχώς, με αποτέλεσμα, όταν της ανακοινωθεί πως δεν μπορεί, σύμφωνα με όσα
ορίζει ο Νόμος, να παρευρεθεί στην κηδεία του, να πιει κώνειο ακολουθώντας τον στον
τάφο.


Η ξένη του 1854 – Εμμανουήλ Λυκούδης

Στο διήγημα αυτό περιγράφεται η επιδημία Χολέρας η οποία χτύπησε την Αθήνα το 1854.
Πέρα από την περιγραφή τής εξάπλωσής της, σχολιάζεται εκτενώς και η ζωή μέσα στην
νοσούσα πόλη. Στο τελευταίο τμήμα του έργου, παρακολουθούμε την επιστροφή ενός γέρου
Αθηναίου στην πόλη, ο οποίος αγνοεί τα όσα έχουν συμβεί σ’ αυτήν.


Η Επιδημία – Γεώργιος Σουρής

Το μονόπρακτο αυτό Κωμικό Παίγνιο διαδραματίζεται στο σαλόνι του γέρου
Καραβοτσακισμένου. Με αφορμή την επιδημία κοιλιακού τύφου, ο γέρος θέλει να φύγει από
την Αθήνα, προκαλώντας έτσι μια σειρά από προβλήματα στον κύκλο των οικείων του, οι
οποίοι εποφθαλμιούντην περιουσία του. Προκειμένου να ξεπεράσουν το εμπόδιο που τους
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παρουσιάζεται, η υπηρέτριά του Ζαμπέτα, μαζί με την ανιψιά του Αφροδίτη, προσπαθούν να
τον πείσουν πως ήδη έχει αρρωστήσει και έτσι δεν υπάρχει νόημα να πάνε στην εξοχή.


Βαρδιάνος στα Σπόρκα – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Το διήγημα αυτό διαδραματίζεται στη Σκιάθο, ακολουθώντας την γριά Σκεύω στην
προσπάθειά της να περάσει παράνομα προκειμένου να συναντήσει τον γιο της στα Σπόρκα,
τα νησιά όπου βάζανε για καραντίνα χολέρας τους ναυτικούς. Στο ριψοκίνδυνό της αυτό
σχέδιο θα συναντήσει μια σειρά από πρόσωπα της σκιαθίτικης κοινωνίας, τον καφετζή, το
γιατρό, το ναυτικό και τον ιερέα. Παράλληλα, μέσα από την ιστορία της ερχόμαστε σε επαφή
και με την υπόλοιπη κοινωνία της Σκιάθου αλλά και των Σπόρκων.


Η άρρωστη πολιτεία – Γαλάτεια Καζαντζάκη

Η νουβέλα, γραμμένη σε ημερολογιακό ύφος, παρουσιάζει την είσοδο μιας λεπρής στο νησί
της Σπιναλόγκας και την ζωή της εκεί. Μέσα από τα μάτια της αφηγήτριας δίνονται η
καθημερινότητα στο νησί με άξονα διάφορα περιστατικά και τελετουργικά της, παράλληλα
με στοχασμούς της για την κατάσταση που επικρατεί, αλλά και για την προσωπική της τύχη
μέσα στη νέα αυτή πραγματικότητα.


Σπιναλόγκα: ad vitam– Θέμος Κορνάρος

Ένα μικρό αφήγημα δοκιμιακού χαρακτήρα, που θυμίζει έντονα ταξιδιωτικό χρονικό. Μέσα
από τις ημερολογιακές καταγραφές ενός λεπρού, ο συγγραφέας παρουσιάζει τη ζωή στη
Σπιναλόγκα. Το έργο μοιράζεται κοινή έκδοση και πρόλογο με ένα χρονικό για το Άγιο
Όρος, με το οποίο ο αναγνώστης καλείται να το προσεγγίσει κατοπτρικά.


Γη και νερό – Γ.Ν. Άμποτ

Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στο νησί Σπίνα-Λόγγα, όπου παρακολουθούμε τις
προσπάθειες του Κοσμά και του Νικόλα να αποδράσουν από το νησί, με σκοπό να έρθουν σε
επαφή με την έξω κοινωνία. Ωστόσο, το παρελθόν τους, η νέα ζωή που έχουν αρχίσει στο
νησί, αλλά και διάφοροι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες, θα τους εμπλέξουν σε μια
σειρά καταστάσεων οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με ζητήματα ηθικής.


Λοιμός – Ανδρέας Φραγκιάς

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα νησί, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται υπό ένα απολυταρχικό
καθεστώς. Οι στόχοι τους θέτονται από τις φωνές στα μεγάφωνα και ορίζονται από τους
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φύλακες, και απώτερος σκοπός τους είναι να καθαρίσουν το νησί από διάφορες παρασιτικές
μορφές που το μολύνουν, όπως μύγες και ποντίκια. Οι έγκλειστοι προσπαθούν να
επιβιώσουν μέσα σε αυτό το παράλογο κλίμα που επικρατεί, κινδυνεύοντας να χάσουν
ακόμα και το τελευταίο ψήγμα ανθρωπιάς που τους έχει απομείνει.


Graffito – Παύλος Μάτεσις

Σε μια ανώνυμη πόλη, η οποία μοιάζει να είναι η Αθήνα, κάπου στην Ελλάδα, ξεσπά ένας
«αστικός λοιμός» με κέντρο την Βουλή. Η ασθένεια αυτή εμφανίζει σταδιακά μια σειρά από
υπερρεαλιστικά συμπτώματα, πλήττοντας πέρα από ανθρώπους και ζώα, κτήρια, αγάλματα
αλλά και υπερφυσικά όντα, όπως Σεραφείμ. Όσοι καταφέρνουν να γλιτώσουν προσπαθούν
να διαφύγουν στην εξοχή, όπου δραστηριοποιείται η θεία Φωτούλα μαζί με τη γυναικεία
συντροφιά της.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία ως στόχο της έχει να προσεγγίσει ερμηνευτικά νεοελληνικά
λογοτεχνικά έργα με κεντρικό τους θέμα επιδημίες. Η προσέγγιση αυτή γίνεται με στόχο την
ένταξή τους σε ένα ευρύτερο corpus κειμένων με κοινή θεματική, αυτή της plague literature.
Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί μια εισαγωγή στην plague literature με εστίαση στα
βασικά της χαρακτηριστικά και παραδείγματα από έργα της Ευρωπαϊκής Γραμματείας. Με
άξονα τα χαρακτηριστικά αυτά, στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα επιχειρηθεί μια
προσέγγιση σε έργα από όλο το φάσμα της νέας ελληνικής λογοτεχνίας με θέμα την
επιδημία. Τα έργα αυτά προέρχονται από όλο το χρονικό άνυσμα της νεοελληνικής
λογοτεχνίας. Κεντρικό κριτήριο επιλογής τους, το οποίο συνέχει το corpus, είναι η θεματική
της επιδημίας. Στόχος είναι να αναδειχθεί τόσο η μεταφορική διάσταση των επιδημικών
νόσων, όσο και μια ποιητική συνέχεια μεταξύ των επιδημικών κειμένων της ελληνικής
γραμματείας με την υπόλοιπη plague literature.
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Abstract
This paper aims to provide an interpretative approach to Modern Greek texts whose main
theme is epidemic illness. Accordingly, the paper will attempt to gather all these texts under
the diverse body of plague literature. The first part of the paper works as an introduction to
plague literature, focusing on its basic characteristics, while providing examples from the
Western literature. With that in mind, the second part of the paper will focus on a variety of
Modern greek texts that have plagues as their main theme. The timespan of these texts covers
the entire period of the Modern Greek literature. The main purpose is to not only bring out
and study the metaphorical use of infectious diseases in literature, but also to demonstrate a
poetic continuity among the greek plague texts with the rest of plague literature.
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