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Το χρέος 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ∆ράµας 
Βασίλης Σταθάτος, φιλόλογος στο ΕΠΑΛ Προσοτσάνης 

 
Στη συλλογή διηγηµάτων «Να σ’ αγαπάει η ζωή» του συγγραφέα Βασίλη Τσιαµπούση, 

ξεχωρίζει ένα ιδιοφυές, κατά τη γνώµη µου, µε τον τίτλο «ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ». Είναι µια αλληγορία µε 
έντονα στοιχεία παρωδίας που έχει ως κεντρικό –φανερό και αφανή- ήρωα ένα γατάκι, το οποίο  
έχει αποκλειστεί στο µεγαλύτερο πλατάνι του κήπου της πόλης και δεν µπορεί να κατέβει. Ως δια 
µαγείας το µικρό ζώο γίνεται το αντικείµενο του ενδιαφέροντος όλων. Γίνεται ο πυρήνας γύρω 
από τον οποίο περιστρέφονται και περιπλέκονται η ιδιωτική και δηµόσια ζωή της πόλης, 
επώνυµων προσώπων αλλά και του ίδιου του αφηγητή, ο οποίος είναι «αντιδήµαρχος, υπεύθυνος 
για τεχνικά θέµατα». Όλοι προσπαθούν, µε το δικό του τρόπο ο καθένας, να δώσουν λύση στο 
πρόβληµα. Πυροσβεστική, Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, τύπος γραπτός και ηλεκτρονικός, 
µητροπολίτης, ζωόφιλοι, όλοι εκφέρουν το δικό τους λόγο, αναζητώντας ή νοµίζοντας ότι 
αναζητούν το γατάκι. Ο συγγραφέας δηµιουργεί, κατασκευάζει ένα παιχνίδι σηµασιών, οι 
οποίες όχι µόνο γεννώνται από το κείµενο και συγχρόνως το γεννούν, το αναπαράγουν δια της 
παρουσίας τους αλλά και δια της απουσίας τους, δηλαδή δια της ανάγνωσης. 

Παρόµοια κι εµείς εδώ -και όχι µόνο εµείς, όχι µόνο εδώ- µαζευτήκαµε αναζητώντας το 
δικό µας γατάκι. Αναζητούµε συζητώντας τη ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ψάχνουµε για τα ίχνη µιας 
παρουσίας νοηµατοδοτηµένης από την απουσία της.  

Ποιες είναι οι παρούσες σηµασίες, οι σηµασίες που παρουσιάζονται µέσα στον κειµενικό 
λόγο; Ποιες είναι οι απούσες σηµασίες, οι σηµασίες που απουσιάζουν από το κείµενο αλλά όµως 
γεννιούνται απ’ την ανάγνωση του κειµένου; 

Ένα τέτοιο παράδειγµα µάς δίνει η οικογενειακή κατάσταση του κειµενικού ήρωα, ο 
οποίος είναι σε διάσταση µε τη γυναίκα του. Εδώ νοηµατοδοτείται η έννοια οικογένεια και ως 
παρουσία και ως απουσία, ως µετωνυµία και ως µεταφορά.  Η µεταφορά οικογένεια, ο απών στο 
κείµενο µύθος της οικογενειακής ζωής µε όλους τους συµβολισµούς του, έχει εκπέσει σε µια 
σειρά µετωνυµίες, µετονοµασίες δηλαδή, που αποσυµβολοποιούν, αποµαγεύουν, υποβαθµίζουν 
σε τέτοιο βαθµό τον θεσµό «οικογένεια», ώστε να τον οδηγούν στην εκµηδένιση.  

 
Το γατάκι στο κείµενο τελικά εξαφανίζεται. Το µυθικό αντικείµενο, ίχνος της χαµένης 

βιωµατικής ενότητας µε τη φύση, εξορίζεται από τον προσοµοιωµένο σηµερινό κόσµο, 
αποσυµβολοποιείται, αποµυθοποιείται. Το ίδιο και η λογοτεχνία ως θεσµός.  

Γατάκι και λογοτεχνία σήµερα τείνουν να µετατραπούν σε απολίθωµα, αυτιστικό 
αξιοθέατο µεταξύ άλλων απολιθωµάτων. Έχουν µεταµορφωθεί σε είδωλα της απωλεσθείσης, 
ιερής, θεραπευτικής σχέσης µε τη φύση, µε τον κόσµο. Ο λόγος για τη λογοτεχνία όπως και ο 
λόγος για το γατάκι γίνεται εξουσιαστικός. Λόγος που στοχεύει να κυβερνήσει τα πράγµατα και 
όχι να ζωγραφίσει, κατά την έκφραση του Ε. Αρανίτση. Λόγος που αποκαλύπτει την έλλειψη 
γνήσιου δεσµού ανάµεσα στη γλώσσα και τον πραγµατικό κόσµο. Στο διήγηµα, µόνο ο λόγος 
της κυρα- Κατίνας, που έφερε στην αυλή τις τριάντα γάτες, έχει τη δύναµη να κατεβάσει το 
γατάκι από το δέντρο: «Άκουσε», µου λέει, «θα πας ν’ αγοράσεις µισό κιλό καπνιστό κοτόπουλο, 
να πάρεις το πιο φτηνό. Θα βρεις κι ένα µεγάλο καλάµι και θα βάλεις στην άκρη του κι ένα 
πηρούνι. Θα καρφώνεις στο πηρούνι φέτες απ’ το καπνιστό και θα τις δίνεις στο γατί. (…)Αν 
θέλεις, µπορείς να πάρεις και καµιά κουβέρτα, άµα έρθει χαµηλά, να το κουκουλώσεις!». Είναι 
λόγος ορθολογικός, χωρίς εισαγωγικά, όχι ορθολογιστικός, επειδή δεν αφίσταται, δεν 
αποκόβεται από την περιοχή της βιωµένης εµπειρίας, του µύθου. Η γλώσσα της κυρα- Κατίνας 
µοιάζει να προσπαθεί µάταια να ανακαλέσει τον χαµένο δεσµό του λόγου µε τον πραγµατικό 
κόσµο.  

Κατά τον Κ. Καστοριάδη, οι «αξίες» που τώρα προσανατολίζουν το ατοµικό και 
κοινωνικό πράττειν είναι η κατανάλωση, η δύναµη, το στάτους, το γόητρο, η απεριόριστη 
εξάπλωση της «ορθολογικής» κυριαρχίας. Αυτές οι αξίες δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και τη 
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λειτουργία της λογοτεχνίας: για παράδειγµα, «αυτό που στο σύγχρονο κόσµο εµφανίζεται σαν 
κριτική, είναι απλή προώθηση πωλήσεων… το επάγγελµα του σύγχρονου κριτικού είναι 
ταυτόσηµο µε το επάγγελµα του χρηµατιστή, που τόσο καλά όρισε ο Κέυνς. Μαντεύει αυτό που 
η µέση κοινή γνώµη σκέπτεται ότι η µέση κοινή γνώµη θα σκεφτεί». Μήπως δεν µαθαίνουµε και 
µεις τα παιδιά να κάνουν το ίδιο;  

Την ίδια κατάληξη όµως µε το «αντικείµενο» γατάκι έχει και το «υποκείµενο» αφηγητής. 
Σε ανύποπτο χρόνο, ο αφηγητής του διηγήµατος ταυτίζεται στο κείµενο δια της ειρωνείας µε το 
γατάκι. «Σ’ αυτήν την κοινωνία σε ταΐζουν µόνο για να σε ξεγελάσουν!», ειρωνεύεται. «Θες κι εσύ 
µια φέτα;», του προτείνω. « Να τη δώσεις σε κάνα πεινασµένο!», µ’ απαντάει. Επιδεικτικά παίρνω 
µία και τη βάζω στο στόµα µου». Μ’ αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η διαδικασία αποµυθοποίησης 
και του υποκειµένου, δηλαδή του αφηγητή, η οποία ενισχύει τη ταύτισή του µε το «µυθικό 
αντικείµενο», το γατάκι και οδηγεί στη συνειδητοποίηση της κοινής µοίρας και των δυο. Της 
ανεστιότητας η οποία συντελείται δια της εγκατάλειψης του αφηγητή από τους άλλους και την 
οικογένειά του και δια της εξαφάνισης του γατιού. Έτσι, ο αναγνώστης συµπάσχει και µε τους 
δυο κειµενικούς ήρωες που προσλαµβάνει ως ανυπεράσπιστους απέναντι στις ανεξέλεγκτες, 
χωρίς ειρµό και λογική δυνάµεις της Ιστορίας.  

Το ίδιο πάθος βιώνουµε και ως αναγνώστες. Το γατάκι γίνεται σύµβολο µιας φύσης, µιας 
λογοτεχνίας κενής από νόηµα, από σηµασίες. Γίνεται ένα απολιθωµένο αντικείµενο για τον 
σηµερινό εργαλειοκρατούµενο άνθρωπο, ένα εµπορευµατοποιηµένο εργαλείο κατάλληλο για 
οικονοµική εκµετάλλευση, εκεί όπου οι πρόγονοί του έβλεπαν ιερές παρουσίες.  

Σήµερα γινόµαστε µέτοχοι στη διαδικασία αποϊεροποίησης της φύσης, της λογοτεχνίας. Ο 
αφηγητής-συγγραφέας-αναγνώστης-εµείς, είµαστε οι µάρτυρες ενώπιον των οποίων συντελείται 
το δραµατικό συµβάν. Το γατάκι τελικά είναι ένα αληθινό αστείο. Ένα αληθινό αστείο  τελικά 
δεν είναι τόσο αστείο. Αν κάποιες αλήθειες λέγονται µε το αστείο, ίσως η κρυµµένη αλήθεια του 
κειµένου να είναι παρηγορητική, παραµυθιακή, για όσους ακόµα βρίσκουν τη δύναµη να 
παραµυθιάζονται. Το γατάκι, η λογοτεχνία, είναι σα να µας λένε µέσα στη σιωπή «Κούκου, εδώ 
είµαι, δε µπορείτε να µε πιάσετε!». Μια στάση υπονόµευσης της κάθε εξουσίας, όπου κι αν 
βρίσκεται αυτή. Μια υπενθύµιση ότι στην τέχνη, µε την τέχνη, ποτέ δε φτάνουµε κάπου.  

 
Αφού δε µπορούµε να πιάσουµε το γατάκι- λογοτεχνία, τι µπορούµε να κάνουµε; 
 
Το πρώτο πράγµα -προϊόν αυτοσυνειδησίας- φέρνει στην επιφάνεια την επίγνωση ότι  

καµιά «πρώτη αρχή», καµιά «αυθεντική πηγή» δεν µπορεί να βρεθεί, και είναι πάντα η 
αναβεβληµένη της αναπαράσταση εκείνη που καθιστά δυνατή τη σκέψη. Σύµφωνα λοιπόν µε τα 
παραπάνω, το γατάκι είναι «το ίχνος, το αποτύπωµα ενός «αντικειµένου», το οποίο δεν είναι 
πλέον παρόν, αλλά µέσω του οποίου γεννιέται σε µας η ιδέα της δυνητικής ύπαρξης του 
«αντικειµένου». Με τη συνειδητοποίηση της απώλειας εισερχόµαστε στην περιοχή του πένθους. 
Πενθούµε, όσοι πενθούµε, όλα αυτά που ανεπαισθήτως χάνονται, µικρά και µεγάλα. Ένα απ 
αυτά είναι η ιερή σχέση µε τη λογοτεχνία. Το σχολείο που κλείνει, οι βιβλιοθήκες που έκλεισαν, 
το πανεπιστήµιο που ιδιωτικοποιείται, η γνώση που γίνεται εµπόρευµα, ο δηµόσιος χώρος που 
συρρικνώνεται, ο δηµόσιος λόγος που γίνεται εξουσιαστικός, η ελευθερία που έγινε ανάπηρη, 
είναι σηµάδια ενός απολεσθέντος νοήµατος του παρελθόντος. Έτσι, µπαίνουµε σε µια 
διαδικασία πενθητική. Τι σηµαίνει «πενθητική»; Είναι η «ειρηναία αποδοχή του θανάτου» κατά 
τον Χρ. Γιανναρά. Είναι η συµφιλίωση µε τον πεπερασµένο χαρακτήρα των όντων και των 
πραγµάτων. Χαρά και λύπη µαζί.  

Το παράδοξο όµως είναι ότι πενθώντας δεν ανοιγόµαστε µονάχα στο χαµένο παρελθόν. 
Ταυτόχρονα ανοιγόµαστε, αρχίζουµε να ψάχνουµε το ανεύρετο µέλλον. Μόνο αν πενθήσουµε 
τον χαµένο ιερό δεσµό µε τη ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, µε την ΤΕΧΝΗ, αν συνειδητοποιήσουµε την 
αδυναµία επιστροφής του, ίσως µπορέσουµε να εγκαταστήσουµε στο ακρωτηριασµένο παρόν 
µας, ένα δυναµικό µέλλον, επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις του πολιτισµού µας µε τη φύση, 
του σώµατός µας µε τις αισθήσεις.  
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Η λογοτεχνία, ως ΑΠΟΥΣΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑ, µοιάζει µε τα κοµµάτια ενός σπασµένου 
καθρέφτη, κατ’ εικόνα του διαµελισµένου από τις Βάκχες Ορφέα, που τον πήραν τα κύµατα του 
Έβρου. Αυτή την ΑΠΟΥΣΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑ οφείλουµε να ανακαλύπτουµε ξανά και ξανά. Μια 
καθαρή, ακατάλυτη παρουσία, που µένει εκεί, αδιάφορη για το πέρασµα του χρόνου, ανέπαφη 
από το χρόνο, σα να ήταν «πάντα έτοιµη για ένα καινούριο ξεκίνηµα του κόσµου». Χωρίς 
σκοπούς, χωρίς ιεραρχήσεις, χωρίς αξιολογήσεις, χωρίς τέλος. 

Ζώντας στην εποχή ενός εικονικού χρέους, που δεν ξεπληρώνεται ποτέ, και µας 
εγκλωβίζει, ίσως συνειδητοποιήσουµε ότι το µοναδικό, πραγµατικό,  ανεξόφλητο χρέος που µας 
απελευθερώνει, είναι τούτο: το ξαναζωντάνεµα της φωνής της λογοτεχνίας.   

Μια τέτοια φωνή θ’ ακούσουµε από µαθητές και µαθήτριες του ΕΠΑΛ Προσοτσάνης που 
αναζήτησαν, όχι αυτή τη φορά ένα χαµένο γατάκι, αλλά ένα… κοµµένο δέντρο. Μια µεγάλη 
φλαµουριά, η οποία δέσποζε απέναντι από την είσοδο του σχολείου για πάνω από 50 χρόνια. 
Την έκοψε ο ∆ήµος.  

Θα δούµε ένα απόσπασµα από ταινία µικρού µήκους που φτιάξαµε µε αφορµή το αιφνίδιο 
αυτό γεγονός. Το σενάριό της βασίστηκε σ’ ένα ποίηµα και ένα τραγούδι που φτιάξαν µαθητές. 

Ακούγονται λόγια γραµµένα από µια µαθήτρια, τώρα απόφοιτη, που δεν ήξερε µέχρι που 
τελείωσε το σχολείο, να γράφει σύµφωνα µε τις επίσηµες νόρµες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος.  

 
 

 


