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«ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΜΑΣΚΑ», ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΛΟΓΑΡΑ

θημερινότητας
Οχι, όχι! Δεν το αξιολογώ ως κακό ή καλό,
απλώς μου φαίνεται πως είσαστε συνέχεια μέσα σ’ αυτό.
Δηλαδή τι περιμένετε από έναν συγγραφέα, να
μπαινοβγαίνει στη δουλειά, τύπου οχτάωρο; Δε γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξυπνάς, κοιμάσαι με τις
ιστορίες σου, με τα παραμύθια σου και στα υπάρχοντα, τα στριμωγμένα στο μυαλό και στην ψυχή,
καθημερινά προστίθενται κι
άλλα κι άλλα κ.ο.κ. Αυτό είναι
ωραίο, πολύ ωραίο! Αναζητάς
κι εντοπίζεις, σχεδόν αυτοματοποιημένα το κάνεις, ακόμα
και στο πιο ταπεινό σκηνικό,
ακόμα και στην πλέον συνηθισμένη κατάσταση, μια φαντασμαγορία, πρόσφορη για
αξιοποίηση.
Φαντασμαγορία;
Ναι, φαντασμαγορία. Χωρίς
αυτή τη συνθήκη ή τη συνήθεια, όπως θέλετε πείτε το, η
ζωή μού φαίνεται βαρετή, για
τούτο και χρησιμοποιώ τη λέξη φαντασμαγορία. Το μόνο
αντίδοτο στην πλήξη, κατ’ εμέ
τουλάχιστον. Θα σας θυμίσω
κάτι που έλεγε ο Τζόις. Τα όρια
ανάμεσα στη ζωή και τη λογοτεχνία μού φαίνονται ακατανόητα, κάπως έτσι το έλεγε.
Δηλαδή καταργείς συνειδητά
τον διαχωρισμό ανάμεσα στη
ζωή και τη λογοτεχνία, αν δεχτούμε πως τίθεται θέμα ορίων. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει
η απάντηση.
Σας αρέσει αυτή η κατάργηση;
Δεν νομίζω πως μπορώ να
κάνω αλλιώς.
Σε τι συνίσταται και σε τι βοηθάει αυτή η κατάργηση;
Είναι μια βολική και απαραίτητη συνθήκη για να μπορείς
να γράφεις. Τώρα είμαστε σε
μια παραλία έτσι; Εχει ελάχιστο κόσμο. Φθινοπώριασε,
εξάλλου. Ας υποθέσουμε
λοιπόν πως ξαφνικά ακούμε
φωνές, ένας από τους ελάχιστους λουόμενους κινδυνεύει, κάποιος βουτάει να τον
σώσει. Στη μνήμη ενός συγγραφέα όλο αυτό, αν
καταγραφεί, θα καταγραφεί σαν ένα σόου, σαν μια
φαντασμαγορική σκηνή και η συμπόνια του γι’ αυτόν που κινδύνευσε θα χαρακτηριζόταν ύποπτη, αν
ο συγγραφέας δεχόταν τα όρια ανάμεσα στη ζωή
και στη δουλειά του.
Κρατάτε σημειώσεις για όσα συμβαίνουν γύρω
σας;
Καμιά φορά, ναι. Κρατώ για όσα συμβαίνουν γύρω μου, για όσα συμβαίνουν μέσα μου και κυρίως
για όσα συμβαίνουν σε βιβλία άλλων.
Σε βιβλία άλλων; Με σκοπό να γράψετε κριτικά
κείμενα;
Ούτε κατά διάνοια. Δεν έχω ούτε τη σκευή ούτε
την όρεξη να κάνω τέτοια δουλειά. Εξάλλου είμαι
ολιγογράφος.
Τότε για ποιον λόγο κρατάτε σημειώσεις για βι-

βλία άλλων;
Η ανάγνωση είναι μια εμπειρία κι ως εμπειρία σε
προκαλεί για αξιοποίηση. Τα βιβλία, δηλαδή, είναι
υλικό για άλλα βιβλία και δεν εννοώ τη βοήθεια,
πώς δηλαδή θα βρεις λύση ή θα παραδειγματιστείς
από τα λαμπερά έργα, μα να είναι τα ίδια τα έργα, οι
ήρωες και οι συγγραφείς τους εν δυνάμει ήρωες,
υλικό για μυθοπλασία. Εχω δύο τέτοια στα σκαριά.
Θέλετε να μας μιλήσετε για
αυτά;
Ναι. Το πρώτο είναι μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Τα
ξένα λόγια» και στα διηγήματα
αυτά πρωταγωνιστούν συγγραφείς και αναγνωρίσιμοι
λογοτεχνικοί ήρωες. Ο Κουμανταρέας, ο Ιωάννου, η Αξιώτη,
ο Ταχτσής, ο Ροΐδης, ο Σταύρος
Αντωνίου, η Καίη Τσιτσέλη, η
Λούλα Αναγνωστάκη, γίνονται
μαζί με τους ήρωες τους ήρωες διηγημάτων. Ενα από τα διηγήματα αυτά, με ηρωίδα τη
Νίνα του Ταχτσή δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη lifo.
Και το δεύτερο;
Το δεύτερο είναι η αρχειοθέτηση των συναισθημάτων
μου για τον Παπαδιαμάντη.
Το έχω στον νου σαν γκράφικ
νόβελ. Η ιστορία πάνω κάτω
είναι η εξής. Τη βραδιά που
τον περίμεναν στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός»,
για να τον τιμήσουν, ο Παπαδιαμάντης δεν εμφανίστηκε.
Εδώ σταματά η αλήθεια κι αρχίζει η επινόηση. Κρύφτηκε
λοιπόν στο σπίτι ενός θαυμαστή του. Ο θαυμαστής αυτός
τον φρόντισε, του μαγείρεψε,
του έβαλε κρασί, του έδειξε το
μπάνιο να πλυθεί, να χαλαρώσει, του πήρε την παλαιά πατατούκα τη βαριά, την κρέμασε
απ’ το χαλασμένο φωτιστικό
της οροφής και την τίναζε να
ξεσκονιστεί, την τίναζε με αγάπη κι από τη σκισμένη φόδρα
έπεφταν στο παρκέ, κάνοντας
οξύ θόρυβο, ρήματα αιχμηρά
κι αντωνυμίες αιμάσσουσες.
Κάπως έτσι ο θαυμαστής φρόντισε τον συγγραφέα-ίνδαλμα κι ο συγγραφέας,
για να τον ευχαριστήσει, τον πήρε από το χέρι και
του έδειξε τα σκηνικά, δρόμους, σπίτια, καπηλειά,
φυσικά τοπία, εντός των οποίων διαδραματίζονται
οι περίφημες ιστορίες του Σκιαθίτη συγγραφέα. Ε,
όλο αυτό το φαντάζομαι σαν έναν τόμο με κείμενο
και εικόνες που προκύπτουν από τα λόγια.
Τίτλος σε αυτό;
Τα άψυχα του Παπαδιαμάντη.
Σας ευχαριστώ.
Καλό χειμώνα.
Ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης γεννήθηκε στο Γλυκορρίζι
Μεσσηνίας. Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα
βιβλία του «Ο βυθός είναι δίπλα» και «Καϊάφας». Παράλληλα, δημοσιεύει σε site για βιβλία, ενώ διηγήματά του
έχουν εκδοθεί σε εφημερίδες και περιοδικά.

Το κοινωνικό πρόσωπο
της Πάτρας
Του Θανάση Τοτόμη*

Η ΑΝΑΝΕΏΤΊΚΗ ΓΡΑΦΗ στο θεατρικό έργο του Κώστα Λογαρά,
αναδύεται στην «Τελευταία μάσκα». Μέσα από το έργο, που κυκλοφορεί τους τελευταίους μήνες
από τις εκδόσεις «Πικραμένος»,
επιχειρείται η υπέρβαση στα σημερινά αδιέξοδα της Πάτρας στην
πορεία της προς το μέλλον και η
ανάδειξη του νέου της προσώπου.
Ο συγγραφέας, με τα δραματουργικά του μοτίβα, συμβάλλει
στη διαμόρφωση του κοινωνικού
θεάτρου, καθρεφτίζοντας στους
ήρωές του μύθους της Αχαΐας και
γεγονότα τού χθες στο σήμερα.
Ο Κώστας Λογαράς, μέσα απ’
το βιβλίο του-περιπλάνηση στα
ίχνη της ιστορίας της Πάτρας, με
κείμενο έντονα πολιτικό, σμιλεύει με τη γραφίδα του το σώμα της
πόλης. Στην «Τελευταία μάσκα»
ανιχνεύεται η συλλογική της συνείδηση.
Τα μοτίβα και οι χαρακτήρες
στο έργο, η Βακχική Αγαύη ή η
αρχαία Αρτέμιδα Τρικλαρία, η
ηρωίδα Μαρία του Μανζάρ ή η
μυθική θεά Πατρινέλα, γυναίκες - σύμβολα του πάθους, συνδέουν το παρελθόν με το παρόν,
και τα μέλη του Χορού μιλούν
για την Πάτρα, ιχνηλατούν την
ψυχολογία των ανθρώπων της,
υφαίνουν τον μύθο της και αναδεικνύουν επιμέρους εσωτερικά
τοπία της: την πόλη της σαγήνης,
του πάθους, της εκδίκησης, της
τιμωρίας, της κάθαρσης και της
αυτοσυνείδησης.
Η θεματική του έχει αφορμή
ένα σύγχρονο γεγονός που έχει
διασωθεί στη συλλογική μνήμη,
ένα έγκλημα πάθους, που η τραγικότητα του είχε συγκλονίσει την
αχαϊκή κοινωνία τη δεκαετία του
’60.
Αντίστοιχο μοτίβο είχε εμπνεύσει τον Ζυλ Ντασσέν στην ταινία
«Κραυγή γυναικών», το 1978, με
τη Μελίνα Μερκούρη.
Η θεατρική παράσταση της
«Τελευταίας μάσκας», σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, ανέβηκε στην Πάτρα το Φεβρουάριο του 2006, στο πλαίσιο
της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας», στο Θέατρο Αττις στην Αθήνα και στο Φεστιβάλ New Plays
from Europe του Βισμπάντεν, τον
Ιούνιο του 2006.
Ο Κώστας Λογαράς, με τη γραφή του διεκδικεί «η πόλη (Πάτρα)
ν’ ανοιχτεί σαλπάροντας στο πέλαγος και να φύγει μακριά», θυμίζοντας το έργο του Γιάννη Σκαρίμπα «Φυγή προς τα εμπρός», ενώ
παράλληλα σημειώνει, ότι «δεν

Κώστας Λογαράς

έχει ξοφλήσει τους προσωπικούς
λογαριασμούς του με την πόλη και
πάντα θέλει να ξαναγυρνάει εδώ».
Στα έργα του έχει αναδειχθεί η
Πάτρα της δεκαετίας του ’50, οι διαδρομές της, οι λαϊκές γειτονιές,
το φως και οι σκιές της, οι ήχοι της
και οι ψίθυροι, το παρελθόν της
και οι εφηβικές μνήμες.
Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς, ανανεωτές της γλώσσας, της Πάτρας.
Γράφει επιφυλ λίδες σ το
protagon.gr. Ηταν ιδρυτικό μέλος της λογοτεχνικής ομάδας
Οστρακα της Πάτρας, του περιοδικού Υδρία, κι ένας από τους
πρωταγωνιστές στα συμπόσια
ποίησης της δεκαετίας του 1980,
στο πανεπιστήμιο Πάτρας.
Εργα του στην ποίηση, «Στιγμές», Οστρακα, 1972, «Ομηρία»,
1974, «Το Σώμα», 1982, «Ο άλλος
Ιούλιος», 1984. Εχει εκδώσει δώδεκα διηγήματα, «Αμπάριζα»,
Οστρακα, 1982, «Υποπτοι δρόμοι», εκδ. Οδός Πανός|Σιγαρέττα,
1986, «Παλιές αμαρτίες», Καστανιώτης, 1993, «Ο ήλιος στον Υδροχόο», αφήγημα, Οδυσσέας, 1984,
«Ιστορίες του δρόμου», εκδόσεις
Γαβριηλίδη, 2013, «Σάββατα δίχως
μύθο», εκδόσεις «Το Δόντι», 2016,
Ρόπτρο, 1990, «Σπίτια της μνήμης,
Σπίτια της σιωπής», έκδ. Τέχνη και
Λόγος, 1988, μυθιστορήματα, «Να
έρχεσαι όποτε θες», Μεταίχμιο,
2004, «Ερημιά στο βλέμμα τους»,
Μεταίχμιο, 2008, «Στη χώρα του
Νεντίμ μύριζε πεύκο», Μεταίχμιο, 2003, δοκίμια, λιμπρέτα, και
το θεατρικό έργο «Η τελευταία
μάσκα», εκδόσεις Πικραμένος,
2020. Εργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
* Συγγραφέας

