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Σ την είσοδο του ΣKOΠΕUτήριoυ ιης 
Καισαριανής 

Η ματωμένη 

Πρωτομαγιά 
Η εκτέλεση που δεν έγlνΕ 

Η είδηση κάνει το γύρο των φυλακών Χατζηκώστα. Οι 
Γερμανοί θα εκτελέσουν 200 πατριώτες. Στιγμές αγωνίας 
και περισυλλογής, ηρωισμού και αυτοθυσίας ζωντανεύονται 
από τους κρατούμενους μέσα στους θαλάμους των φυ

λακών. Αργά τη νύκτα μπαίνει στο προαύλιο μια μοτοσυκλέ
τα. Η αγωνία κορυφώνεται. Λίγο αργότερα κατεβαίνει ο 
διοικητής και λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει η εκτέλεση. Οι 
κρατούμενοι δεν τον πιστεύουν και τον διώχνουν με περι

φρόνηση. Την αυγή, 200 παλικάρια από το στρατόπεδο 

Χαϊδαρίου, εκτελούνται στην Καισαριανή. Η νύχτα της εκτέ
λεσης όμως υπάρχει στη μνήμη των Φυλακισμένων και στις 

φυλακές Χατζηκώστα. Είναι μια νύκτα αλλιώτικη από τις 
άλλες γεμάτη ένταση, αγωνία και ηρωισμό. Τη νύκτα αυτή 
μας ζωντανεύουν οι φυλακισμένοι Θόδωρος Πασχάκης 63 
χρονών, Παναγιώτης Χελιώτης 63 χρονών, Μιχάλης Γούλιος 
58 χρονών και lωσήφ Λεovτίδης 66 χρονών. Είναι μια 
προσφορά στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης και ένας 
Φόρος τιμής για τους 200 της Καισαριανής. 

«Η 
είδηση βγήκε από το θάλαμο 

Νο 4, λένε. βρίσκεται δίπλα 
σπό τα ουρητήρια. Εκεί πηγαίο 

ναμε μια φορά την ημέρα και 

ανταλλάσσαμε τα τελευταία νέα που έρχονταν 

από τον έξω κόσμο. Λίγες μέρες πριν την 

Πρωτομαγιά του '44, μάθαμε ότι οι Γερμανοί 

θα ειιτελούσαν πατριώτες για αντίποινα. Η 

είδηαη αυτή επιβεβαιώθηκε από τους ίδιους 
τους Ι<.ατακτητε.;. Μας εϊπα" όπ θα τουφεl<.ί{,ον

ταν 200 άτομα την 1 Μάη. Ο αριθμός "τανε 
πpωτoφανή~. Την παραμονή της ΠρωτομσΥΙάς, 

όσοι άκουγαν Τ' όνομά τους κατέβαιναν στο 

υπόγειο του κ"ρίου. Παλιότερα ήταν τα λουτρά 
και τώρα έγινε ο θάλαμος των μελλοθανάτων. 
ψηλά στους τοίχους ήταν σφηνωμένα μακρό
στενα παράθυρα που έβλεπαν στην αυλή. Εκεί 
συγκεντρωθήκαμε την παραμονή της Πρωτο
μαγιάς για να ζήσουμε τις τελευταίες, όπως 
πιστεύαμε, στιγμές της ζωής μας». 

Ανάμεσο στους μελλοθάνοτους υπήρχαν ι<αι 
δεκαέξι άτομα που οδηγήθηκαν εκεί από την 
Ε1δική ΑσΦάλειο. Ο ι άλλοι ήταν κρατούμενοι 
των Φυλακών Χατζηκώστα. Σύνολο 220-230 
ποτριώτες. Νέα παιδιά και ώριμοι άντρες που 
θα μοιράζονταν τη νύκτα. Την τελευταίο νύκτο 
της ζωής τους. 

«Στη μάχη υπήρχε πάντα η ελπίδα της επι· 

βίωσης. Μια ελπίδα που τρέφονταν από το 

άγνωστο, λένε σήμερα οι κρατούμενοι. Ελπίζεις 

ότι η σφαίρα θα περάσει από δίπλα σου. Εκεί 
όμως γνωρί~αμε ότι η νύκτα αυτή θα ήτανε η 

τελευταία. Ξέραμε ότι ο αγώνας μας τελειώνει 

την αυγή». 

«Κατάρα στους προδότες ... » 
- Μπορείτε να θυμηθείτε τη νύκτα αυτή 

στις φυλακές Χατζηκώστο; Ποιες ήτανε οι τε

λευταίες OTlγμές της ζωής οος; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓογΛIΟΣ: Είναι πολύ δύσκολο να 
περιγράψεις αυτές τις στιγμές. Ιδιαίτερα όταν 
~έρεις ότι θα πεθάνεις. θυμάμαι ότι κάπνιζα 
συνέχεια και σιιεφτόμουνα τη μόνα μου. Ο 
πατέρας μου είχε πεθάνει και έμεινα από μι

κρός ορφανός. Τα χρόνια της περασμένης ζωής 

μου ήρθανε στο μυαλό μου. 

ΙΩΣΗΦ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ: Εγραψα δυα γράμματα. 
Ενα για το σπίη μου και ένα για το Κόμμο. Πριν 
με συλλάβουν ήμουνα Γραμματέας του 80υ 
τομέα της ΕΠΟΝ. Ενιωθα την ανάγκη να επικοι

νωνήσω τις τελευταίες στιγμές με ό,τι αΥαπού
σα πιο πολύ στη ζωή μου. Στους δικούς μου 
έγραφα να μην ανησυχούν και στο Κόμμα ότι 
στάθηκα πιστός στα καθήκοντα που μου είχε 
αναθέσει. Κατέληγα, θυμάμαι, ότι στη θέση 
μου θα βρεθούν να την πάρουν δεκάδες άλλα 
άτομα ... 

ΠΑΝ. ΧΕΛΙΩΤΗΣ: Ο κάθε κρατούμενος έγρα· 
ψΕ τις TeAeUTaleo; ΕΠιθυμίες του στον τοίχο. 
Εκεί διάβαζες ' φράσεις που έδειχναν όλο τον 
ψυχικό κόσμο των κρατουμένων. Πήραμε τη 
μεταλλική άκρη του κορδανιού από το παπούτσι 
μου και γράψαμε και εμείς «Κατάρα στους 
προδότες». Αυτή ήταν η υποθήκη μας. 

Αυτό το χώμα, ποτίστηκε με το αιμα 
των ηρώων της Πρωτομαγιάς 

Πώ~ οι κρατούμΕνοι 

στι~ φυλαKE~ 
Χατζηκώστα 

περίμεναν να 

εκτελεστούν 

την 1 Μάη 
του 1944 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΧΑΚΗΣ: Μας συνέλαβαν με 

προδοσία. Ημασταν περιφρούρηση σε συνερ

γείο που ενημέρωνε τον κόσμο για την κυβέρ
νηση του βουνού. Στη διασταύρωση των οδών 
Kρέσvας και Ευβοίας μα έπιασαν. Σ' αυτούς 
που μας συνέλαβαν ήταν και ο πρώην ληστής 
Παντολόγλου. Μας πήγαν στο 50 αστυνομικό 
τμήμα και από εκεί στην Ειδική ΑσΦάλεια. Μας 
βασάνιζαν για να αποκαλύψουμε τους συνεργά· 
τες μας. Τελικά στις 30 Απρίλη μας πήγανε στις 
Φυλακές γιο να μας εκτελέσουν την επόμενη 
μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους. Τις 
στιγμές αυτές σκεφτόμασταν τη νύκτα της σύλ
ληψης μας. Γι' αυτό γράψαμε στον τοίχο: «Κα
τάρα στους προδότες». 

Στιγμές περισυλλογής 

- Ποια ήταν η ατμόσφαιρα που επικρατούσε 
τη νύκτα αυτή στο θάλαμο των μελλοθανάτων; 
-Στα «λουτρά» συναντήθηκαν φίλοι και συ

νσΥωνιστές που πιάστηκαν από τις αρχές κατο

χής σε διαφορετικές στιγμές. Ο ιιαθένας δι
ηγούνταν στον άλλον την προσωπική του ιστο
ρία. ΕσΦΙΥΥαν τα χέρια, αγκαλιάζονταν και 

δάκρυζαν. Με το πέρασμα της ώρας στήθηκαν 
χοροlκαι οι κρατούμενοι ΤΡαΥουδούσαν αντάρ
τικα και δημοτικά ΤραΥούδια. Μέσα στο θάλα
μο. είδαμε. ένα Imό τα καλύτερα θεατρικά 
έργα. Κρατούμενοι παίζανε θέατρο προκαλών-

τας το θάνατο. Σε κάποιο σκετς ο ήρωας τρα· 

γoυδώv:τας, δειχνει με τα δάκτυλο τον ουρανό 

υπονοώντος ότι την αυγή μας περίμενε μακρινό 

ταξίδι ... Πολλοί κατάψΕραν να φάνε τα τρόφιμα 
του Ερυθρού Σταυρού. Οι περισσότεροι κάπνι
ζαν ασταμάτητα. Κάποιος θα ξέψΕυγε από τη 

γενική παραζάλη. θα πήγαινε αε μια Υωνία, θα 

κολουριαζονταν κοι θα σκέφτονταν. Ητανε οι 

στΙΥμές της πεΡ1συλλογής. Οι στιγμε.; της από
λυτης μονα\ιάς που τα μΙΙΠα θα σιιύψοuν σε 
μια ΦtιJ ..... oyραφίια KOI τα 6iuc:ruAo θα σημειώ
σουν μερικές λέξε,ς σ' ένσ άσπρο χαρτί. Αλλοl 

προσπαθούν να Koιμηθoiιν. Ο ύπνος όμως είναι 

εφιαλτικός. 

Πόσα λεπτά; 

Πόσα λεπτά είναι τα σύνορα ανάμεσα στη 
ζωή και το θάνατο: Κανένας δεν ξέρει με βε

βαιότητα. Στο θάλαμο των μελλοθανάτων όμως 
στις φυλακές _Χατζηκώστα 200 άτομα τα 

δρασκέλισαν. Ο χρόνος έχασε τη σημασία του 
και η ζωή μετριούνταν μόνο με τη σκέψη. Τη 

σl<έψη της ζωής. που πέρασε, αλλά δεν επρό

κειτο να ξανάρθει . 
«Ανάμεσά μας, λέει ο Ιωσήφ Λεοντίδης, ήτα

νε δυο αδέλφια. Είναι μια εικόνα που δεν θα 
την ξεχάσω. Σης 3 τα ξημερώματα από τους 
ΦεΥΥίτες, μας είπαν ότι όσοι ακούσουν τα ονό
ματά τους θα παραμείνουν. Στο άκουσμα του 
ονόματος Νέρος, βγήκε ένα παλικάρι και είπε 
να πάρετε εμένα και ν' αφήσετε τον αδελφό 
μου. Εγώ είμαι φυματικός και η ζωή για μένα 
δεν έχει νόημα. Ο αδελφός του δεν δέχτηκΕ. Η 
εικόνα αυτή θα μείνει για πάντα στη μνήμη 

μου». 

Ποιος ήταν ο επίλογος όμως αυτής της τρα

γωδίας που nai)(Tl1KE τη νύκτα της 30 Απρίλη 
1944 στι ς φυλακές Χατζηκώστα; 

«Τα ξημερώματα, λένε οι συνομιλητές μας. 
μπήκε στην αυλή των φυλακών μια μοτοσυκλέ
τα. Λίγο αργότερα κατέβηκε ο διοικητής των 
φυλακών και μας ανάγγειλε ότι δεν πρόκειται 
να γίνουν εκτελέσεις. Θα εκτελεστούν άλλοι 
κρατούμενοι. συμπλήρωσε. Δεν τον πιστέψαμε. 
Τον διώξαμε με περιφρόνηση. Την αυγή ήρθαν 
τα φορτηγά. Ημοσταν έτοιμοι. Μας φόρτωσαν 
στις καρότσες. Από τα κάγκελα των αυτοl<ινή
των ρίχναμε στο δρόμο σημειώματα τυλιγμένα 
με χρήματα. Ηταν οι τελευταίες μας σκέψεις για 
τη ζωή που θο έφευγε σε λίγο» . 
Τα φορτηγά όμως δεν κατειιθύνθηκαν στον 

τόπο της εκτέλεσης. Οδήγησαν τους κρατούμε
νους στο στοθμό του ΡουΦ. Κλειδώθηκαν μέσα 
σε δυο βαγόνια «Iπnoι 8 έγραφαν, άνδρες 55». 
Σε κάθε ένα όμως στριμωχθήκαμε 115 άτομα. 
Το τρένο ξεκίνησε προς άγνωστη κατεύθυνση. 
Ο κόσμος μέσο από τα κάγκελα των βαγονιών. 
σε κάθε σταθμό όπου σταματούσε το τρένα. 
πετούσε στους κρατούμεναυς τρόΦιμα. γστερα 
από δυο μερόνυκτα. πεινασμένοι ι<αl KσTbKOITaI 
παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές ταυ στρα
τοπέδου Δομοκού. Εδώ αρχίζει μια άλλη ιστο

ρία ... 
Δ.Ν. 

ΙΑΚΟΣΙΟΙ ήρωες αγωνιστές 

Δ εκτελούνται στο Σκοπευτήριο. 
Μια τραγική ημερομηνία στο 
ματωμένο ημερολόγιο της τ~
τράχρονης Εθνικής μας Αντι

στασης μας θυμίζει η πρωτομαγιά του 
1944. Τη μέρα αυτή οι Χιτλερικοί δήμιοι 
άρπαξαν απ' το ΧαΤδάρι και εκτέλεσαν 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 200 
αγωνιστές. 

Πολύ πριν από την τριπλή φασιστική κατο
χή αρχίζει η ιστορία αυτών των θυμάτων. 
Ξεκινάει απ' την Ανάφη και τη Φολέγανδρο, 
περνά από την Ακροναυπλία, συνδέεται με 
τα μαρτύρια' του πολύπαθου λαού μας και 
κλείνει στο θυσιαστήριο της Καισαριανής. 
Ο Γερμανός πρίγκηψ Γεώργιος Γλύξμ

πουργκ - Χοεντζόλλερν, Βασιλεύς των Ελλή
νων Γεώργιος Β', οΙ Μανιαδάκηδες, Τσολά
κογλοι, Ρόλληδες, όλη η φασιστική ελληνι

κή και μοναρχική φαυλοιφατlα, πιστή στη 
συμφωνία συνεργασίας με το γερμανικό Γ 
Ράιχ παρέδοσε τους κομμουνιστές κρατού
μενους το 1941 στα στρατεύματα κατοχής 
σαν ομήρους. Ηθελε ν' αφήσει το λαό ακέ
φαλο, χωρίς ηγέτες για να μην μπορεί να 
σηκώσει κεφάλι κατά της κατοχής για λευ
τεριά και δημοκρατία. Το χειμώνα 1942-43 
οι κουίσλινγκς της Αθήνας παρέδοσαν και 

τυπικά στους κατακτητές τους 500 κομ

μουνιστές κρατούμενους στην Ακροναυ
πλία. Απ' αυτούς άλλοι μεταφέρθηκαν στα 

στρατόπεδα Κατούνας, Βόνιτσας και Κέρ
κυρας. Αλλοι στάλθηκαν στο στρατόπεδο 
της Λάρισας. Τον Ιούνη 1943, 54 απ' τους 
τελευταίους οδηγήθηκαν στο Κούρνοβο και 

εκτελέστηκαν σαν αντίποινα για την ανατί
ναξη απ τον ΕΛΑΣ της αμαξοστοιχίας του 

Κούρνοβου. Με τη συνθηκολόγηση των 
Ιταλών το Σεπτεμβρη του ίδιου χρόνου οι 
Ακροναυπλιώτες από τη Λάρισα μεταφέρ
θηκαν στο Χαϊδάρι. Την άνοιξη του 1944 ο 
πόλεμος λυσσομανούσε και ο ι Γερμανοί 
και ταγματασφαλίτες με ομαδικές εκτελέ-

, σεις εκδικούνταν για τις απώλειές τους. Το 
"'ΧαΤδάρι ήταν ο «Κρανίου Τόπος». την πα

ραμονή της Πρωτομαγιάς οι κρατούμενοι 

είχαν πληροφορηθεί το σκοτωμό ενός Γερ' 
μανού στρατηγού στους ΜΟλάους σε μάχη 
Γερμανών με τμήματα του ΕΛΑΣ Πελοπον· 
νήσου καθώς κα ι τις συγκρούσεις του 
ΕΜΣ της Αθήνας με ταγματασφαλίτες στο 
Παγκράτι και τη Ζωοδόχο Πηγή. Και κατά 
το απόγευμα ο διερμηνέας του στρατοπέ
δου Ναπολέοντας Σουκατζlδης είχε αντιλη
φθεί από κάτι υπονοούμενα το φοβερό 
μαντάτο. Το πρωί στο γενικό προσκλητήριο 
άρχισε να διαβάζεται ο μακάβριος κατάλο
γος: Αηβατζίδης μάγειρας από τα Σέρβια -
Κοζάνης, Βαλασόπουλος ιδιωτικός υπόλλη
λος από την Αθήνα, Καλαφατάκης αγρότης 
από το Μάλεμε - Κρήτης, Μανιέδος κα· 
πνεργάτης από την Καβάλα, Πλακοπίτης 
οικοδόμος από Κοζάνη, Χυτή ρης δάσκαλος 
από την Κέρκυρα, Νίκος Μαριακάκης γεω

πόνος από τα Χανιά, Σαντομοίρης μουσικός 
από τις Σέρρες Κ.ά. Μακρύς ο κατάλογος. 
Πέρασε τους 100, τους 150 ... Καθενας που 
άκουε το όνομά του έβγαινε από τη σειρά 
του, χαιρετούσε βιαστικά τους άλλους συν
τρόφους του (3.000 ήταν τότε οι κρατούμε
νοι στο Χαϊδάρι) και περνούσε στη γραμμή 

των μελλοθανάτων ενώ η ατμόσφαιρα δο
νούνταν από τις ζητωκραυγές ΕΑΜ - ΕΜΣ -
ΚΚΕ. Καθώς ο κατάλογος συνέχιζε, αίφνης 

μια νεκρική σιγή απλώνεταL Ο Γερμανός 
είχε φωνάξει το όνομα του Ναπολέοντα 
Σουκατζίδη, αλλά αμέσως βιαστικά πρόσθε
σε: Οχι, εσύ, όχι εσύ Ναπολέων! 

"Δέχομαι, κύριε διοικητά, είπε με στα. 
θερή φωνή ο Σουκατζlδης, μόνο υπό 

τον όρο πως δεν πρόκειται να εκτελε. 
στεί στη θέση μου άλλος κρατούμε
νος, αν η θέση μου μείνει κενή! ... .,. 

θύελλα χειροκροτημότων κάλυψαν τα τε· 
λευταία λόγια του Ναπολέοντα. Μάταια 
προσπάθησε ο Γερμανός διοικητής νο 
τον πείσει, για να τον αντικαταστήσει με 
κάποιον άλλον. Ο κατάλΟΥος εlχε κλείσει 
στους 200. Τους φόρτωσαν με έξι μεγά. 
λα μαύρα αυτοκlνητα και τους οδήγησαν 

στο Σκοπευτήριο. Στη διαδρομή κοι στον 
τόπο της εκτέλεσης ακούγονταν τραγαύ. 

δια και οι τελευταίοι αποχαιρετισμοl. 
.ιΑ,κροναυπλlα , Ακροναυπλlα δε σε λύγισε 
η βΙα .... ». Οι τσολιάδες με τους Γερμα. 
νούς έταιμοι «επl σκοπδΥ». Κατά ομάδες 
οδηγούνται για εκτέλεση. 

Κ. 

του θαυμασμού παραχωρούν τη θέση τους σε 

μια πιο σιωπηλή περίσκεψη. "Φτιάχνω τις 
φράσεις σtο πρότυιιο των κραυγών», είχε πει 

ο Μαγιακόφσκι. Οι σημερινοί ποιητέι; θα μπο
ρούσαν να πουν πως φτιάχνουν τις φράσεις 

πάνω στο πρότυπο της απλής συνομιλίας, της 
εμπιστειιτικής, ίσως από φόβο πως αuτό που 

18ν6 ακουστεί ή δεν ακουστεί. θάθελα να πω, 
μ' όλο τον κίνδυνο της φιλολογικότητας ou
τής της έκφρασης, πως "'φτιάχνουν τις φρά
σεις ΤOuι; πάνω στο πρότυπο της σιωπής"' ,>. 

Ο ιδανικός εκφραmής 

ΚΙ αλλού στον πρόλογό του στα «Συντροφι

κά ΤραγοΟΟια» (1981), όπου συγκεντρώθηκαν 
ποι ήματά του, που δημοσιεύτηκαν κατά και
ρούς σ' εφημερίδες και που τα θεωρούσε ευ
KαιριαΙCά , περιστασιακά, τονίζει πάλι, ότι δεν 
είναι αρκετό εφόδιο της αισθητικής «το αίσθη
μα, η' πηγαιότητα, η ειλικρίνεια, οι μεγάλες 
ιδέες, οι ηθικές αξίες». "Η αισθητική περνά 
απ' άλλες μεταμορφώσεις»! 

Αυτές οι μεταμορφώσεις βρήκαν στον Ρίτσο 
έναν ιδανικό εκφραστή. Εγινε ο ποιητής των 
απλών πραγμάτων. Λέει: "Πίσω από απλά 

πράγματα κρύβομαι για να με βρείτε/ αν δεν 
με βρείτε θα βρείτε τα πράγματα». 

Εκεί όπου άλλοι ακολουθούσαν την αντί
στροφη πορεία προς τις αφηρημένες έννοιες 
και προς τους ακροβατιομούς στον χώρο του 

ονείρου και του παράλογου, ο Ρίτσος έπαιρνε 

το δρόμο πούφεΡνε κατ' ευθείαν οτ' απλά, τα 
περιφρονημένα πράγματα και τ' αντικείμενα , 

στις ρίζες. Στο «Καπνισμένο Τσουκάλι» που 
γράφτηκε στην εξορία το 1948 λέει: 

"Και να αδελφέ μου που μάθαμε να καυ· 
βεντιά~oυμεl ήσυχα . ήσυχα κι απλάl Κα
ταλαβαινόμασtε τώρα - δε χρειάζονται 
1ΙΕρισσότερα! Κι αύριο λέω θα γίνουμε 
ακόμα πιο απλσίj θα βρούμε αυτά τα 
λόγια που παίρνουν/ το ίδιο βάρος σ' όλες 
τις καρδιέι; σ' όλα τα χείλη». 
Και πιο κάτω: 

.. Ομως εσύ, αδερφέ μου, ~έρεις/ πως από 
τούτα τ' απλά λόγια! από τούτες τις απλές 
πρά~εις, από τούτα/ τα απλά τραγούδια/ 
μεΥαλώνει το μιιόι! της ~ωής, μεγαλώνει ο 
κόσμος; μεΥαλώνουμε». 
Κι ακόμα: 

«Κι όχι να πείτε πούκανα και τίπστα σπου

δαίο/ μόνο ιιου πέρασα κι ακούμπησα στον 

ίδιο τοίχο ιιου ακουμιιήσατε, συντρόφια 

μου; ... μόνο που φόρεσα τις ίδιες χειροπέ
δες που φορέσατε/ μόνο που πόνεσα μα~ί 
σας ια ονειρεύτηκα μαζί σαι;! μόνο που σε 
βρήκα και με βρήκες, σύντροφε», 

Διαλεκτική ενότητα 

Με πόση ορμή αναδύονται εδώ τ' απλά 

πράγματα, οι απλές ανεπιτήδευ~ες αλήθειες, 

πώς αρχίζουν να ζοω .. μια δική τους ζωή τα 
ιcαθημερινά και τα «ασήμαντα» , πώς αποκτούν 

τ' απλά λΘγια κι οι απλές πράξεις μια μεγαλο
πρέπεια που επιβάλλεται με τη λιτή αυστηρό· 

τητά της. 

Η πορεία προς τ' απλά πράγματα οδήγησε 

νομοτελειακά τον ποιητή και προς το αλφαβη· 

τάριο, την αρχή ... 
Λέει στο ΑΒΓ. 

«Απ' την αρχή μαθαίνουμε το αλφάβητο/ 
Απ' την αρχή μαθαίνουμε το φόβο και τον 

πόνο/ 
Απ' την αρχή μαθαίνουμε τη ~ωή και τον 
θάνατοΙ 
... Μια και μάθαμε, σύντροφοι, να 7!εθαίνου· 

. ι ' ι 

με/ 
μάθαμε και να ~oύμε σύντροφοι! 
Η λευτl!pιά ει ναι κοντά». 
Πόση κινητικότητα υπάρχει μέσα σ' αυτούς 

τους στίχους, πώς λειτουργεί το νυστέρι έτσι 
όπως κόβει δεξιά κι αριστερά φτάνοντας μέχρι 
το κόκαλο, πόσο αριστουργηματικά προβάλλε· 
ται η διαλεκτική ενότητα της ζωής και του 

θανάτου, πώς μια ήρεμη κουβέντα ξετινάζεται 
κι απογειώνεται αποκαλύπτοντας μια άλλη 
συγκλονιστική όψη της ζωής. 

Το θέμα Ρίτοος είναι απέραντο. Απ ' όποιο 
νήμα και v' αρπαχτείς θ' ανακαλύψεις, ότι δυο 
βήματα πιο πέρα ο δρόμος αρχίζει να σε 
παίρνει κάπου αλλού, σε δίστρατα και τρί

στρατα. Η απλότητα λ.χ. οε οδηγεί στην αρχή 

κι απ ' εκεί βλέπεις ν' ανοίγει η πόρτα προς τη 
φιλοσοφία του Ρίτσου, τον κόσμο του Ρίτσου , 
που'ναι ένα σύμπλεγμα πλανητικών συστημά· 
των. Διαβάζεις έτσι στην τύχη τον ατέλειωτο 
κατάλογο των τίτλων βιβλίων του, που 'ναι 
πάνω από εκατό: «Αγρύπνια», "Ρωμιοσόνη>', 
" Σονάτα του Σεληνόφωτος», ιιΑνυπόταχτη 

Πολιτεία» , "Ορέστης» , "Χρυοόθεμις», "Φιλο
κτήτης» , «Η κυρά των αμπελιών», «Θυρω· 
ρείο», «Το χορικό των σφουγγαράδων,), «Τει· 

ρεσίας» , "γμνος και θρήνος στην ΚύπΡο», για 
να φτάσουμε στο πιο τελευταίο που έχουμε 
στα χέρια μας, το μυθιστόρημά του μ' ερωτη
ματικό (δικό του το ερωτηματικό) "Τι παράξε
να πράγματα» ένα ποίημα με κεφαλαίο, ιδιόρ
ρυθμο είναι αλήθεια, προκληΤΙΚό όπου ο Ρί
τσος γίνεται ακόμη πιο γήινος, αλλά και πιο 

φιλόσοφος. 

lluptYη ρομφαία 
της επανάστασης 

Αυτός όμως είναι ο Γιάννης Ρίτσος πάντα 

καινοτόμος, πάντα στην κορφή του φουσκωμέ
νου κύματος που επελαύνΕΙ μια ολοζώντανη, 
ανάΎλυφη προσωποποίηση της οιαλεκτής o1Cf.
Ι\Ιης, μια πύρινη ΡO\1~ία. "ης Επα.νάστασης 
ttOI) άλλαζε\ ",ον -.::(>σμa. Ενας • .ξ""ηελ\ομός 
του θανάτου! 

«Ψαιμάι; του κόσμου, όλος πιτσιλισμέ
νος! απ' τ' σλεiιρι των άστρων, κι αιι' 
το αίμα των ανθρώπων, ζυμώνω την 

Kαρδιάl μου μες στη σκάφη του ήλwυ 
και /φτιάχνω τα φαρδιά ψωμιά του τρα· 
γουδιού μου/ να μη πεινάσει φως ο 

κόσμος». 
Σ' ένα σχετικά πρόσ<,>ατο κείμενο ο Ρίτοος 

λέει : 
«Με το πέρααμα του χρόνου διακρίνω 
όλο και καθαρότερα πως η δουλιά μου 
στην &ξδλι~η και στην άσκησή της τεί
νει να Kατaλή~ει (όχι εμπρόθεσμα και 
ΠΡΟΥραμματlσμένα) σε μιο κωμικοποίη· 
ση, σ' ί:vα ε~εuτελισμό και εκμετάλλευ
ση του κάθε νυχτερινού και ημερινού 
εφιάλτη και γενικότερα του θανάτου». 

.. * * 
... Οταν έγραφα το άρθρο αυτό πήρα 

την πληροφορία ότι ο Ρίτσος τέλειωσε 
τους τελευταίους μονάχα δυο μήνες 
δυο μυθιστορήματα το «Ισως νάναι Κ1 

έτσι» και τον «Γέροντα με τους χαρταε· 

τούς». Ενα τρίτο, το "Σκούντημα με 
τον αγκώνα», κυκλοφορεί αυτές τις μέ· 
ρες. Και δεν σταματά να γράφει οότε 
και στις στιγμές που τον προδίδει η 
υγεία του (και δεν είναι σπάνιες αυτές), 
μια συνήθεια πούρχεται από τα χρόνια 
των οτρατοπέδων συγκέντρωσης, όταν 

σε θάλαμο . των 40 κι άρρωοτος με 
πυρετό ανέβαζε την ελληνική ποίηση 

ένα μπόι πιο ψηλά. 
Τώρα που παντού όχι μονάχα οτην 

Ελλάδα, που τιμώνται τα 75χρονα (1 
Μάη) του Γιάννη Ρίτσου θα θέλαμε και 
μεις από το ανεμοδαρμένο νησί της 
KύπρoιJ να του στείλουμε τις ευχές 
μας. Τα 8Οχρονα του Αραγκόν ο Ρί· 
τσος τα χαιρέτισε μ' ένα λιγόστιχο 
ποίημα που όσο αυθαίρετο και να'ναι 
νιώθω τον πειρασμό να το αντιστρέψω 

προς τον ίδιο: 
«Ρίτσο/Εσύ ο αιώνιος έφηβoι:j πώς 
μπορεί να'σαι 7~ χρονώ/ και πώς μιιο· 
ρείΙνα'σαι μόνο 75 χρονώ/ Εσύ που 
βiωσες κι' έnρα~ες/ την αιωνιότητα;» 

Π. ΠΑΙΟΝΙΔΗΙ 

.. 
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