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Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι το καταλαβαίνουµε σα µια µάχη, µια συζήτηση σα
λογοµαχία, το φλερτ σαν πολιορκία, τη ζωή σαν ένα συνεχή αγώνα. Αυτά τα
µεταφορικά ίχνη του πολέµου ανακαλύπτουµε ξεχασµένα στην «κοινή γλώσσα».

Ο πόλεµος εν ειρήνη*
Του Σπύρου Α. Μοσχονά

«ούτε λέει ούτε κρύβει - επισηµαίνει»
(Ηράκλειτος 93)
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Πολλές εκφράσεις που αφορούν τον πόλεµο λέγονται µεταφορικά για να
περιγράψουν ή να χαρακτηρίσουν δραστηριότητες καθηµερινές. Σαν «πολεµικές»
διαδικασίες καταλαβαίνουµε πολλά από τ’ ανθρώπινα παιχνίδια (µια παρτίδα σκάκι ή
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα), κάθε λογής ανταγωνιστικές - εν µέρει, τουλάχιστον δραστηριότητες (όπως την πολιτική, τον έρωτα, το σεξ), µια µεγάλη ποικιλία τρόπων
διαλεκτικής ή λεκτικής συναλλαγής (τσακωµούς, φαγωµάρα, κουτσοµπολιά,
τηλεοπτικές ή «θεωρητικές» συζητήσεις), ακόµα και την ίδια τη διαδικασία έκφρασης
ιδεών ή επιχειρηµάτων. Ας δούµε πρώτα λίγα γλωσσικά παραδείγµατα στα οποία
αποτυπώνονται οι εννοιολογικές αυτές µεταφορές1.
To ποδόσφαιρο είναι πόλεµος: Τακτική. Μια οµάδα ρίχνει το βάρος στην
άµυνα ή στην επίθεση· σφυροκοπά (ή βοµβαρδίζει) τη µεγάλη περιοχή από τα
πλάγια· προσπαθεί ν’ ανοίξει διαδρόµους («παραθυράκια») στις γραµµές του
αντιπάλου· φροντίζει η άµυνα να µην έχει κενά ή τρύπες κ.λπ. Οι ποδοσφαιριστές
εισβάλλουν στην αντίπαλη περιοχή µε συχνές επιθέσεις και αντεπιθέσεις. Η
αλληλοκάλυψη ε ίναι απαραίτητη. Οι παίκτες πρέπει να δείχνουν πειθαρχία και
αγωνιστικότητα, αρετές των εµπολέµων που συχνά επαινούν οι προπονητές τους.
Για τους παίκτες, ιδιαίτερα τους κυνηγούς, τις επιθετικές αιχµές, η λέξη φονιάς
θεωρείται ευφηµισµός. Ιδού και ένα σχόλιο από αθλητική εφηµερίδα: «από το
αντίπαλο στρατόπεδο διασώθηκαν» (δηλ. έπαιξαν καλά) «µόνο ο τάδε και ο δείνα
ποδοσφαιριστής.» κ.ο.κ.
Ο έρωτας είναι πόλεµος: Πολιορκία. Λόγοι κοσµιότητας επιβάλλουν ν’
αναφέρονται τα πιο αθώα παραδείγµατα. Πολιορκούµε για καιρό τους ή τις
υποψήφιες ερωτικές µας συντρόφους. Ριχνόµαστε, µας ρίχνονται, µας
αντιστέκονται. Ακόµα κι όταν πέφτουν, όταν κατακτώνται, δεν παραδίνονται στον
έρωτά µας αµέσως, χωρίς όρους ή αµαχητί. Μερικές γυναίκες, σεξοβόµβες ή
βραδυφλεγείς, δεν κερδίζονται εύκολα, αλλ’ όταν τις υποτάξει κανείς... Άλλες
καταφέρνουν να σε κρατάνε µια ζωή αιχµάλωτο κ.ο.κ.
Οι ιδέες είναι πόλεµος: Πολεµική. Με τον όρο πολεµική µπορεί κανείς ν’
αναφέρεται σε µια ιδιαίτερη τεχνοτροπία του διαλόγου καθώς και στα πολιτιστικά της
συµφραζόµενα. Ιδιαίτερα οι διανοούµενοι κυριεύονται από την ιδέα ότι πολεµούν,
αγωνίζονται, µάχονται «γύρω από»2 τις ιδέες τους, τις οποίες προασπίζονται από
αντίθετα επιχειρήµατα. Συµπαρατάσσονται κι εκστρατεύουν γι’ αυτές,

επιστρατεύοντας όλα τα µέσα. Όλοι υπηρετούµε ιδέες και υπό ιδέες. Ανήκουµε σε
στρατόπεδα, σε παρατάξεις. Οι φίλοι µας, οι συναγωνιστές µας, οι οµοϊδεάτες µας,
η κλίκα µας θα µας καλύψουν, δε θα µας αφήσουν έκθετους στο πεδίο των
προσωπικών µας µαχών, στις επιπλήξεις και στις προσβολές. Προσπαθούµε ν’
αντιµετωπίσουµε τους συνοµιλητές µας, να τους κατατροπώσουµε. Οι άλλοι είναι
συνήθως βλήµατα. Τους θάβουµε, όταν δεν είναι παρόντες. Συχνά ξεσπαθώνουµε κι
εµπλεκόµαστε σε διαξιφισµούς. Οι λογοµαχίες είναι λογχοµαχίες, γεµάτες
προσωπικές αιχµές και δηλητήριο. Η παράταξη κι η ανάπτυξη των επιχειρηµάτων
έχει σηµασία διότι µπορεί κάποιος να τ’ αντικρούσει ή να τ’ αποκρούσει. Πολλά απ’
αυτά είναι εύστοχα κι ευθύβολα, άλλα ευπρόσβλητα και τρωτά - στρέφονται
εναντίον µας. Οι σκοποί είναι στόχοι. Άλλωστε, καλές οι ιδέες αλλά να χτυπήσουµε
και καµιά θέση. Για να επιτύχουµε, καταστρέφουµε τα οικοδοµήµατα των
αντιπάλων: καταρρίπτουµε, υποσκάπτουµε, υπονοµεύουµε, ανατρέπουµε θεωρίες,
πρόσωπα, αξίες κ.ο.κ.
Η ζωή είναι πόλεµος: Επιβίωση. Με όλα αυτά κατορθώνουµε κι επιβιώνουµε. Η
ζωή είναι ένας συνεχής πόλεµος µε στρατιώτες βιοπαλαιστές, µε οικογενειάρχες
µαχητές που αγωνίζονται για τα παιδιά τους. - Τι κάνεις; - Ε, στον αγώνα, στη
βιοπάλη, σκοτώνοµαι στη δουλειά, Σπύρο µου. Τα προσόντα είναι όπλα. Οι γονείς
και οι δάσκαλοι θέλουν να µας δώσουν εφόδια από το ιδεολογικό, κοινωνικό, ηθικό
τους οπλοστάσιο. Βρισκόµαστε µέσα σε µια κοινωνική παλαίστρα και
προσπαθούµε να µην τεθούµε εκτός µάχης. Οι συνταξιοδοτούµενοι λένε
αστειευόµενοι: αποστρατεύτηκα, οι άνεργοι: σε εφεδρεία. Σε ορισµένα
συµφραζόµενα, π.χ. στην «πολιτική των δεινοσαύρων», είµαι µάχιµος σηµαίνει,
καθώς θα θυµάστε, «ζω» κ.ο.κ.
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Kάθε µεταφορά, από τη στιγµή που θα προταθεί, οφείλει να µας ξενίζει µε την
κυριολεξία της. Όταν ακούµε ότι «οι ρίζες του έθνους απλώνονται βαθιά στην
ιστορία» δεν εννοούµε, βέβαια, ρίζες φυτικές. Οι «ρίζες του έθνους» είναι µια
µεταφορική διατύπωση που οφείλει, για να γίνει κατανοητή, να σκιάσει την «αρχική»
κυριολεκτική σηµασία: για να καταλάβουµε µια µεταφορά πρέπει πρώτα ν’
αναγνωρίσουµε - κι αµέσως µετά να ξεχάσουµε - ότι θα ήταν απλώς εσφαλµένη,
ψευδής ή αδόκιµη εάν επρόκειτο να νοηθεί κυριολεκτικά. Είναι σα να πρέπει κάποια
στιγµή να πεταχτούµε από το σηµα σιολογικό µας ύπνο αναφωνώντας: «µα τα έθνη
δεν έχουν ρίζες!» Και τότε µόνο αρχίζει να µας γίνεται κατανοητό πώς τα έθνη
εξαπλώνονται στο χρόνο σα να είχαν ρίζες3.
Kάθε µεταφορά λοιπόν εκπροσωπείται από µια διαψεύσιµη κυριολεξία - µέσα από
την οποία διαφεύγει. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας δεν είναι, βέβαια, ένας πόλεµος
τακτικής, µια λογοµαχία δεν είναι πραγµατική µάχη, το φλερτ δεν είναι πραγµατική
πολιορκία. Η παραδοχή αυτή είναι απαραίτητη για να µας γίνει αντιληπτό όχι αυτό
που η µεταφορά σηµαίνει (η «κυριολεξία» της) αλλά αυτό που πραγµατικά «θέλει να
µας πει» - αυτό που επισηµαίνει. Οι µεταφορές του πολέµου επισηµαίνουν ότι το
ποδόσφαιρο πράγµατι είναι ένας πόλεµος τακτικής, το φλέρτ πολιορκία, µια
λογοµαχία µάχη.
Ας προσπαθήσουµε τώρα να φανταστούµε, όπως µας προτείνουν οι G. Lakoff και
M. Johnson, «έναν πολιτισµό όπου η επιχειρηµατολογία θεωρείται χορός, αυτοί που
επιχειρηµατολογούν είναι χορευτές και σκοπός τους είναι να χορεύουν µε τον πιο

ισορροπηµένο κι αισθητικά ευχάριστο τρόπο. Σ’ έναν τέτοιο πολιτισµό οι άνθρωποι
όχι µόνο θα είχαν διαφορετικές ιδέες για την επιχειρηµατολογία, αλλά θα
επιχειρηµατολογούσαν και διαφορετικά. Εµείς όµως, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα
θεωρούσαµε καν ότι επιχειρηµατολογούν, θα λέγαµε απλώς ότι κάνουν κάτι
διαφορετικό.»4 Να λοιπόν ποια είναι η πραγµατική αξία αυτού του νοητικού
πειράµατος: στο κείµενο που µόλις παραθέσαµε δεν έχουµε πια δύο περιγραφές (µία
«πολεµική» και µία «ειρηνική») για το ίδιο πράγµα αλλά δύο περιγραφές για δύο
διαφορετικά πράγµατα - την επιχειρηµατολογία-χορό και την επιχειρηµατολογίαπόλεµο. Ό,τι έµοιαζε µε κοινό σηµείο, µε «κοινό τόπο», ανεπίστρεπτα µετα-τοπίζεται.
Αυτή την αποκλειστική σχέση που η µεταφορά διεκδικεί προς τα πράγµατα που
επισηµαίνει, µπορούµε, νοµίζω, και αυτή, να την αποκαλούµε κυριολεκτική.
Αν και δεν είναι όλες οι µεταφορές εξίσου αποδεκτές, στη γλώσσα δεν
καταγράφονται µόνο «πολεµικές» µεταφορές. Ο έρωτας, π.χ., µπορεί επίσης να είναι
µεθύσι ή αρρώστια («άρρωστος ή τρελός από έρωτα») ή ανταλλαγή µε σκοπό την
ωφέλεια («ο ένας δίνει κι ο άλλος παίρνει») ή ένα ταξίδι («πού θα µας βγάλει αυτή η
σχέση;», «είναι αργά να γυρίσουµε πίσω»). Ταξίδι είναι επίσης η ζωή («και εις τον
τάφον φέρνει», λέει ο Κάλβος).
Είτε πρόκειται για «πολεµική» είτε για «ειρηνική» µεταφορά, το τίµηµα που
πρέπει να καταβληθεί στη γλώσσα είναι το ίδιο: για να γίνει δεκτή µια µεταφορά
πρέπει να νεκρωθεί.5 Οι γλωσσολόγοι ονοµάζουν νεκρές τις µεταφορές που
σηµαίνουν αποκλειστικά (δηλ. κυριολεκτικά) ο,τι άλλοτε επεσήµαιναν - φθαρµένες
από τη χρήση και τη συνήθεια έχουν πια γίνει τόσο αυτονόητες που ούτε καν τους
«δίνουµε σηµασία».
Ό,τι κι ο πόλεµος αφήνει στη γλώσσα είναι αυτές οι νεκρές µεταφορές που,
αφοπλισµένες, διατηρούν τη δύναµη να µας πιάνουν στον ύπνο.
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