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H καταγρα&ή της Aικατερίνης
Mακρυνικ/λα καλύπτει ε3ήντα έ3ι
5ρ/νια πνευµατικής παρ6υσίας τ6υ
Γιάννη Pίτσ6υ στα γράµµατα µας,
απ/ τ/τε π6υ πρωτ6εµ&ανίσθηκε
τ6 1924 στη «∆ιάπλαση των Παί-
δων» µε τ6 πε?/ «Eνα µάθηµα» και
τ6 ψευδώνυµ6 «Iδανικ/ Oραµα»,
ως τις εκδ/σεις και τις δηµ6σιεύ-
σεις π6υ είδαν τ6 &ως µε α&6ρµή
τα 805ρ6να τ6υ π6ιητή τ6 1989. 

Oµως 6 6γκωδέστατ6ς και αι-
σθητικά άψ6γ6ς αυτ/ς τ/µ6ς µε τις
ελληνικές εκδ/σεις των έργων τ6υ
Pίτσ6υ, τις πρώτες δηµ6σιεύσεις σε
ελληνικά έντυπα, τις 3ένες εκδ/-
σεις, τις µελέτες, τις κρίσεις και τα
σ5/λια για τ6ν π6ιητή, τις παρα-
στάσεις και τη δισκ6γρα&ία τ6υ
δεν είναι µ/ν6ν µια επιστηµ6νικώς
6ργανωµένη πλήρης BιBλι6γρα&ία,
B6ήθηµα µ6ναδικ/ για κάθε µελε-
τητή. Eίναι ένα BιBλί6 π6υ καθώς
τ6 3ε&υλλί?εις –στην αρ5ή απλώς
διερευνητικά ή ακ/µα και κάπως
συγκαταBατικά, σαν ένα, σηµαντι-
κ/ µεν, αλλά /5ι κάτι περισσ/τερ6
απ/  έργ6 &ιλ6λ6γικής υπ6δ6µής–
στ6 τέλ6ς Bρίσκεις /τι σε συνεπαίρ-
νει µέσα στις σελίδες τ6υ απ6καλύ-
πτ6ντας µια τεράστια τ6ι56γρα&ία
της ελληνικής πνευµατικής ?ωής
π6λλών δεκαετιών: και ε3 αιτίας
τ6υ µεγέθ6υς και της σηµασίας τ6υ
έργ6υ τ6υ Γιάννη Pίτσ6υ και της α-
κτιν6B6λίας π6υ ε3έπεµπαν η πρ6-
σωπικ/τητα και 6ι αγώνες τ6υ π6ι-
ητή αλλά και λ/γω των κατατ6πι-
στικών πληρ6&6ριών π6υ παρέ5ει
η BιBλι6γρά&6ς, σε /λα τα κε&ά-
λαια και κυρίως στ6 «Mελέτες για
τ6 Pίτσ6, κρίσεις, σ5/λια».

Eτσι µέσα στ6ν τ6µέα αυτ/ν πα-
ρελαύν6υν δεκάδες, εκατ6ντάδες
6ν/µατα –τ6υλά5ιστ6ν δύ6 5ιλιά-
δες, ένας 6λ/κληρ6ς λα/ς– Eλλη-
νες ή 3έν6ι, άνθρωπ6ι π6υ κάπ6ια
στιγµή της ?ωής τ6υς ήρθαν σε ε-
πα&ή µε τ6 έργ6 ή µε τ6 πρ/σωπ6
τ6υ π6ιητή– λ6γ6τέ5νες, ?ωγρά-
&6ι, µ6υσικ6ί, ηθ6π6ι6ί, δηµ6σι6-
γρά&6ι, π6λιτικ6ί κ.ά., κ.ά.– αλλά
και άνθρωπ6ι π6υ 6 ίδι6ς 6 π6ιη-
τής έσκυψε κάπ6ια στιγµή της ?ω-
ής τ6υ απ/ πάνω τ6υς, ασ56λήθη-
κε µε τ6 έργ6 ή τη δράση τ6υς. Kα-
ταγρά&6νται εκατ6ντάδες εκδη-
λώσεις - 6µιλίες, συνεντεύ3εις, ρα-
δι6&ωνικές εκπ6µπές, θεατρικές
παραστάσεις, µ6υσικές συναυλίες,
συνέδρια, αλλά και δηλώσεις, αγω-
νιστικές κινητ6π6ιήσεις, διαµαρτυ-
ρίες, σ5/λια ή έντ6νη π6λεµική ε3
αιτίας σηµαντικών π6λιτικών γεγ6-
ν/των. Aνα&έρ6νται ε&ηµερίδες,
περι6δικά, εκδ6τικ6ί 6ίκ6ι, ελληνι-
κ6ί ή 3έν6ι, επιστ6λές, άρθρα, µε-
λέτες, κριτικές, δ6κίµια κ.λπ.

M/5θ6ς µιας εικ6σαετίας, τ6 Bι-
Bλί6 της Aικ. Mακρυνικ/λα δεν α-
π6τελεί µ/ν6ν υπ/δειγµα επιστη-
µ6νικής πρ6σέγγισης αλλά και
δείγµα αγάπης ή καλύτερα πάθ6υς
εν/ς µελετητή για τη δ6υλειά τ6υ.

O εργένης
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NEEΣ EK∆OΣEIΣ

Tης Eλισά%ετ K(τ)ιά

Bαγγέλης Pαπτ)π*υλ*ς «O εργέ-
νης», εκδ)σεις «Kέδρ*ς», Aθήνα
1993.

ENAΣ αναγνώστης π.υ γνωρί>ει τ.
πρ.ηγ.ύµεν. έργ. τ.υ Bαγγέλη Pα-
πτ+π.υλ.υ µένει κατάπληκτ.ς δια-
-ά>.ντας τ. νέ. τ.υ -ι-λί. δηµ.σι-
ευµέν. έναν µ+λις @ρ+ν. απ+ τ.ν
πρώτ. τ+µ. της πρ.αναγγελθείσης
τριλ.γίας «H αυτ.κρατ.ρική µνήµη
τ.υ αίµατ.ς». Oσ.ι έ@.υν αγαπήσει
τα «∆ι+δια» (1982)· +σ.ι -ρήκαν στ.
«Π.ι.ς είµαι κι απ+ π.ύ Bεκίνησαν +-
λα» (1992) τα στ.ι@εία πρ.κλητικής
µεν, αλλά σ.-αρής σύνθεσης· +σ.ι
πάντα εκτίµησαν τη σταθερ+τητα
στ.υς αραι.ύς ρυθµ.ύς των λ.γ.-
τε@νικών τ.υ εµ0ανίσεων (τέσσερα
-ι-λία µέσα σε δεκαπέντε @ρ+νια),
απ.ρ.ύν τώρα γιατί . πρ.ικισµέν.ς
αυτ+ς συγγρα0έας έ-γαλε τ.ύτ. τ.
πε>.γρά0ηµα: ένα κείµεν. µε έντ.-
να τα σηµάδια της παραλ.γ.τε@νίας,
των πρ.κατασκευασµένων, δηλαδή
πε>.γρα0ικών συνταγών .ι .π.ίες
θέλγ.υν τ. αναγνωστικ+ κ.ιν+ µε τ.
τυπ.π.ιηµέν. γ.ύστ. – και µε πρ.-
τίµηση κυρίως για τις σκηνές σεB και
την εκ>ήτηση.

Tι είναι «O εργένης»; Eνας νέ.ς
τραπε>ικ+ς υπάλληλ.ς -ρίσκεται σε
απελπισία +@ι τ+σ., γιατί η γυναίκα
τ.υ τ.ν εγκατέλειψε, πρ.σ@ωρώ-
ντας σε ένα παντ.δύναµ. κύκλωµα
πρ.σ0.ράς σεB.υαλικών υπηρε-
σιών π.λυτελείας +σ. γιατί . αρ@η-
γ+ς τ.υ κυκλώµατ.ς τ.ν πείθει +τι
τ. µέλλ.ν τ.υ πρ.διαγρά0εται α-
κ+µα µελαν+τερ.: δι+τι τ. π.ι+ν
τ.υ @αρακτήρα τ.υ θα τ.ν εBανα-
γκά>ει, +πως τ.υ εBηγεί, να επιλέ-
γει πάντα γυναίκες µε πρ.διάθεση
για την εκπ+ρνευση και γιατί τ.
σκ.τειν+ κύκλωµα θα τ.ν παρακ.-
λ.υθεί αδιάκ.πα ως π.λύτιµη πηγή
καιν.ύργι.υ έµψυ@.υ υλικ.ύ.

O Bαγγέλης Pαπτ+π.υλ.ς είναι έ-
νας έµπειρ.ς πε>.γρά0.ς π.υ δια-
θέτει εκ0ραστική άνεση. H εισαγωγή
λ.ιπ+ν στην απίθανη αυτή ιστ.ρία εί-
ναι κατ’ αρ@άς ελκυστική. ∆εν αργεί
ωστ+σ. κανείς να διαπιστώσει +τι η
υπ+θεση γίνεται, καθώς πρ.@ωράµε,
συνε@ώς πι. απλ.ϊκή (κι επ.µένως
πρ.-λέψιµη) ε0’ +σ.ν .λ+κληρ. τ.
-ι-λί. απ.τελείται απ+ µια συρρα0ή
σκηνών π.ρν+ µέσα σε µελ.δραµατι-
κές περιστάσεις.

T. στ.ι@εί. της παρωδίας εBάλλ.υ
π.υ θα µπ.ρ.ύσε να περισώ>ει τ.
σύν.λ., απ.υσιά>ει .λ.σ@ερώς απ+
τ. -ι-λί. δεδ.µέν.υ +τι .ύτε η
κραυγαλέα υπερ-.λή .ύτε η επιθυ-
µία πρ.κλητικ+τητας τ.υ α0ηγητή α-
π.τελ.ύν απ+ µ+νες τ.υς επαρκείς
πρ.ϋπ.θέσεις για τη γέννηση σαρ-
κασµ.ύ. Kαι εδώ ενν.ώ λ+γ.υ @άριν
τη σκηνή +π.υ η κ.πέλα τ.υ ήρωα α-
0ηγείται πώς είδε να @ύν.νται στ.ν
τ.ί@. τα µυαλά της µητέρας της, τη
σκηνή +π.υ . ήρωας αναπαριστά µε
τη 0αντασία τ.υ την αυτ.@ειρία της

κ.πέλας τ.υ ή +π.υ πιάνει κατσαρί-
δες και τις καίει µε .ιν+πνευµα µέσα
σε γυάλινα δ.@εία, σκ.πεύ.ντας να
αυτ.πυρπ.λυθεί και . ίδι.ς µε τρ+π.
παρ+µ.ι. για να µας δείBει π+σ. πα-
γιδευµέν.ς είναι.

Tα τελευταία δέκα @ρ+νια επικρά-
τησε και στην ελληνική αγ.ρά τ.
0αιν+µεν. των συγγρα0έων µπεστ-
σέλερ, των συγγρα0έων π.υ εκδί-
δ.υν κάθε ένα, δυ. ή τρία @ρ+νια έ-
να µυθιστ+ρηµα τ. .π.ί. γνωρί>ει υ-
ψηλ+τατη εµπ.ρική κυκλ.0.ρία και
απ.δίδει αστρ.ν.µικά, για τα δεδ.-
µένα µας, κέρδη. H επιτυ@ία αυτή
πρ.ϋπ.θέτει την ικαν+τητα τ.υ συγ-
γρα0έα να σαγηνεύει ένα ευρύτατ.
αναγνωστικ+ κ.ιν+, ταλέντ. καθ+-
λ.υ ευκατα0ρ+νητ., γιατί π+σ.ι
στην πραγµατικ+τητα τ. διαθέτ.υν;

T.ύτ. δεν σηµαίνει, ωστ+σ., +τι
δεν είµαστε σε θέση να Bε@ωρίσ.υµε
τα πράγµατα, τ. γεγ.ν+ς δηλαδή +τι
στις περισσ+τερες των περιπτώσε-
ων, τα -ι-λία αυτά είναι κάτι τ. δια-
0.ρετικ+ απ+ τη λ.γ.τε@νία, απ+
την απ+λαυση ενν.ώ εν+ς πε>.γρα-
0ήµατ.ς ως καλλιέργεια της γλωσσι-
κής έκ0ρασης, ως επίτευBη αισθητι-
κ.ύ απ.τελέσµατ.ς, ως εκδ.@ή καλ-
λιτε@νικής καταγρα0ής της πραγµα-
τικ+τητας, ως συντήρηση της παρά-
δ.σης και ταυτ+@ρ.νη ανανέωση
τ.υ είδ.υς κ.λπ.

Oταν ένας αδιαµ0ισ-ήτητ.ς λ.-
γ.τέ@νης, +πως . Bαγγέλης Pαπτ+-
π.υλ.ς, µπαίνει Bα0νικά στην τερά-
στια αγ.ρά της «τυπ.π.ιηµένης
γρα0ής» –στην .π.ία στηρί>.νται
τα περισσ+τερα µπεστ-σέλερ– τ+τε
αναγκαστικά, τ. πρ+-ληµα τ.υ πως
συνθήκες, +πως .ι µη@ανισµ.ί τ.υ
εµπ.ρί.υ, .ι π.λυπ.ίκιλες κ.ινωνι-
κές επιταγές ή η ισ.πεδωτικά εB.-
µ.ιωτική πρ.-.λή απ+ τα µα>ικά µέ-
σα, επηρεά>.υν την καλλιτε@νική
δηµι.υργία, τίθενται µε .Bύτητα επί
τάπητ.ς και απαιτ.ύν συ>ήτηση.

T" νέ" µυθιστ*ρηµα τ"υ Bαγγέλη Pαπτ*π"υλ"υ

Eλληνικ+ Kέντρ. Eυρωπαϊκών Mε-
λετών «Eλληνική Π.λιτισµική Tαυτ+-
τητα και Eυρωπαϊκή Eν.π.ίηση»,
«Bι-λι.πωλεί.ν της Eστίας», Aθήνα
1993, σ.σ. 141.

Π"ια είναι τα π"λιτισµικά στ"ι.εία
π"υ εισρέ"υν σήµερα στη .ώρα µας απ6
τη ∆υτική Eυρώπη; Kαι π"ια απ6 αυτά "
ελληνικ6ς π"λιτισµ6ς συγκρατεί και α-
9"µ"ιώνει; Kαι π"ια στ"ι.εία εκπέµπει η
νε"ελληνική καλλιτε.νική δηµι"υργία
πρ"ς τα έ;ω ή αλλιώς τι ενδια9έρει την
Eυρώπη και τι επιλέγει να γνωρίσει και
να υι"θετήσει απ6 τ" δικ6 µας π"λιτισµ6;
Στ"ν τ6µ" αυτ6 περιλαµ?άν"νται "ι πα-
ρεµ?άσεις π"υ πραγµατ"π"ιήθηκαν σε
εκδήλωση π"υ "ργάνωσε τ" Eλληνικ6
Kέντρ" Eυρωπαϊκών Mελετών για θέµα-
τα της γλώσσας, της λ"γ"τε.νίας, της αρ-

.ιτεκτ"νικής, των εικαστικών, τ"υ θεά-
τρ"υ και της µ"υσικής. Γρά9"υν "ι Nίκ"ς
Φωκάς, Aλέ;ης Zήρας, Mαρίνα Λα-
µπράκη - Πλάκα, ∆ηµήτρης Φιλιππίδης,
Kώστας Γεωργ"υσ6π"υλ"ς, Eλένη Bα-
ρ"π"ύλ"υ και Θ6δωρ"ς Aντωνί"υ.

Felic Sartiaux «H ελληνική Mικρα-
σία. Aπ+ την αρ@αι+τητα µέ@ρι τ.ν
20+ αιώνα», Nε.ελληνική Iστ.ρική
Bι-λι.θήκη, Aθήνα 1993, σ.σ. 210.

Oι αγώνες τ"υ ελληνισµ"ύ, καθώς και
τ" "ικ"ν"µικ6 και πνευµατικ6 θαύµα
π"υ πραγµατ"π"ίησε απ6 την αρ.αι6τη-
τα ως τις µέρες µας –ως τ" 1919 µετά τ"
τέλ"ς τ"υ A΄ Παγκ6σµι"υ Π"λέµ"υ – εί-
ναι τ" θέµα τ"υ Γάλλ"υ αρ.αι"λ6γ"υ
Felix Sartiaux (1876-1944). Λάτρης τ"υ
ιωνικ"ύ πνεύµατ"ς " Γάλλ"ς 9ιλέλληνας

έ9θασε τ" 1912 στη Mικρά Aσία για α-
νασκα9ές στις Φώκαιες και τ" 1914 υ-
πήρ;ε αυτ6πτης µάρτυς των διωγµών
των Φωκιανών.

Xάρης ∆.υ-ής «Πρ.ανάκρ.υσµα
Γ΄ Bαλκανικ.ύ Π.λέµ.υ;», Aθήνα
1993, σ.σ. 93.

Mήπως ?ρισκ6µαστε στις παραµ"νές
εν6ς Γ΄ Bαλκανικ"ύ Π"λέµ"υ; ∆ικηγ6-
ρ"ς, " συγγρα9έας Xάρης B. ∆"υ?ής
κάνει µια καταγρα9ή απ6ψεων και κρί-
σεων αρ.ίH"ντας απ6 τη γένεση των
?αλκανικών εθνών και τη µεταγενέστε-
ρη ίδρυση των νέων ?αλκανικών κρα-
τών, 9θάν"ντας µέ.ρι τ"υς ?αλκανικ"ύς
π"λέµ"υς αλλά και  στις µέρες µας µε την
π"λεµική σύγκρ"υση και τη διάλυση της
Γι"υγκ"σλα?ίας.

Bι)λι+γρα-ία
Γιάννη Pίτσ+υ


