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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Αντί προλόγου 

 

Όταν μου προτάθηκε πέρυσι τον Σεπτέμβριο από τον κ. Τ.Η. Κωτόπουλο, Επίκουρο 

Καθηγητή του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και 

επόπτη της παρούσας διπλωματικής εργασίας να ασχοληθώ με το αρχείο του Γ.Θ. 

Βαφόπουλου, οφείλω να ομολογήσω πως ούτε φανταζόμουν την πραγματική υπόσταση 

αλλά και το εύρος ενός προσωπικού αρχείου, όπως αυτό του Γ.Θ. Βαφόπουλου. 

Άμεσα προσανατολιστήκαμε στην αλληλογραφία του, που το υλικό της ήταν 

αφενός πλούσιο και με συνέχεια και αφετέρου υπαρκτό και φυλαγμένο υπό την σκέπη 

του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, έργο ζωής για το ζεύγος Βαφοπούλου.  

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί, πως το αρχείο του δεν περιορίζεται μόνο στην 

αλληλογραφία, παρόλο που υπήρξε συνεπής υποστηρικτής της, όπως αποδεικνύουν τα 

ευρισκόμενα τεκμήρια, με αλληλογραφία προς δεκάδες παραλήπτες από τα πρώτα 

χρόνια της νεότητάς του έως το τέλος σχεδόν της ζωής του. Παράλληλα περιλαμβάνει 

εφημερίδες, συνεντεύξεις, χειρόγραφα και μια πλουσιότατη προσωπική Βιβλιοθήκη 

εκατοντάδων τόμων. Πολλά από τα βιβλία αποτελούν πρώτες εκδόσεις και είναι 

χαρισμένα με αφιερώσεις από τους ίδιους τους συγγραφείς στον Γ.Θ.Βαφόπουλο, ας 

μου επιτραπεί η έκφραση, πιστό «υπηρέτη» του βιβλίου, από την νεότητα ως το γήρας – 

σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο – έμπρακτα και ιδεαλιστικά.  

Μέσα στην προσωπική του Βιβλιοθήκη δεσπόζει η παρουσία των χιλιάδων 

τευχών της «Alma Mater» του, όπως συνήθιζε να αποκαλεί τη Νέα Εστία, το 

μακροβιότερο, έγκριτο λογοτεχνικό περιοδικό της Ελλάδας, από το οποίο φιλοξενήθηκε 

επανειλημμένα ο ίδιος, και του οποίου υπήρξε προσηλωμένος αναγνώστης μια 

ολόκληρη ζωή. 
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Ως δεύτερη σκέψη, αφού μας αποκρυσταλλώθηκε η ιδέα της ενασχόλησης με 

την αλληλογραφία του προέκυψε το κριτήριο με το οποίο θα επέλεγα τον επιστολικό 

συνομιλητή του Γ.Θ. Βαφόπουλου ανάμεσα σε δεκάδες. 

Πέρα από το πλήθος των επιστολών, το οποίο έπρεπε να είναι επαρκές και 

ικανό, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα μέσω της συνέπειας των ανταποκρίσεων, 

οφείλαμε να επιλέξουμε αλληλογραφία, όχι αμιγώς προσωπική, καθώς επρόκειτο να 

μελετηθεί στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας, με σαφή φιλολογικό και ερευνητικό 

προσανατολισμό. 

Από τη συστηματική αλληλογραφία του προέκυψαν δυο διλημματικές  επιλογές, 

κατάλληλες για το είδος της μελέτης, που θα υπόκεινταν. Ήταν η αλληλογραφία του 

Γ.Θ. Βαφόπουλου με τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, δοκιμιογράφο, κριτικό, εκπαιδευτικό 

και ακαδημαϊκό, και από την άλλη πλευρά η αλληλογραφία του Γ.Θ. Βαφόπουλου με 

τον Π. Χάρη διηγηματογράφο, κριτικό αλλά και διευθυντή της Νέας  Εστίας από το 

1935 έως και το 1987. 

Ο καταλύτης για την επιλογή ήταν η εμπλοκή του Βαφόπουλου με την Νέα 

Εστία, γεγονός που θεωρήσαμε ότι παρείχε κατάλληλο υλικό και πλήθος δεδομένων για 

να οδηγήσει ασφαλώς μια διπλωματική εργασία. Η αλληλογραφία του με τον Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλο κινούνταν περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, καθώς ξεκίνησε εντός 

φιλικού πλαισίου, χωρίς βέβαια να λείπουν οι φιλολογικές σημάνσεις. Η αλληλογραφία 

με τον Π. Χάρη οφείλει τις αρχές της στην εμπλοκή και των δυο συνομιλητών με το 

περιοδικό  της Νέας Εστίας. 

Επομένως, διαγράφει τα πρώτα βήματα της σε ένα δεδομένο, αρχικά 

τουλάχιστον, επαγγελματικό πλαίσιο που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ανάμεσα σ’ έναν 

διευθυντή λογοτεχνικού περιοδικού και κριτικό λογοτεχνίας με παράλληλη συγγραφική 

ιδιότητα και ανάμεσα σ’ ένα λογοτέχνη που επιδιώκει να προβληθεί από τις σελίδες του, 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται σ’ αυτό το επίπεδο. 

Η αλληλογραφία τους είναι δυναμική. Είναι ένα ζωντανό σώμα που εξελίσσεται. 

Δεν πρόκειται για προϊόν στατικό τυπικό και δεδομένο. 

Αιτία για να προκύψει και να αναπτύχθει η αλληλογραφία μεταξύ των δυο 

ανδρών, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, ήταν η Νέα Εστία 
.
 αποτελεί πάντα τον 
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δίαυλο της επικοινωνίας. Είναι ελάχιστες οι επιστολές, στις οποίες δεν αναφέρεται. 

Παράλληλα καθίσταται γενεσιουργός δύναμη, μιας δυνατής φιλίας ανεξάρτητης από 

σκοπιμότητες και επαγγελματικές εξαρτήσεις. 

 

1.2 Το υλικό. 

 

Το υλικό που ανευρέθηκε στο φυλασσόμενο αρχείο του Γ.Θ. Βαφόπουλου αποτελείται 

από 111 συνολικά τεκμήρια, που αποτελούνται σχεδόν στο σύνολό τους από επιστολές, 

σημειώματα, ταχυδρομικά δελτάρια και ένα και μοναδικό χειρόγραφο ποίημα στα 

πλαίσια επιστολής του Γ.Θ. Βαφόπουλου. 

Οι 57 επιστολές ανήκουν στον Γ.Θ. Βαφόπουλο και είναι περισσότερες σε 

σχέση με τις  54 του Π. Χάρη. 

Ασφαλώς δε διατείνομαι σε καμία περίπτωση πως τα 111 τεκμήρια είναι τα μόνα 

που στάλθηκαν από τους δυο πνευματικούς άνδρες. Υπάρχουν σαφείς και πολλαπλές 

αναφορές, ενδείξεις, αποδείξεις ότι το σύνολο της αλληλογραφίας ήταν 

πολυπληθέστερο, ωστόσο για λόγους που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν 

απαντούν. Φυσικά, η επαλήθευση για το πλήθος των τεκμηρίων που ενδεχομένως 

ξεπερνά τα 111,  θα μπορούσε να συμβεί στα πλαίσια συνέχισης της εργασίας, οπότε 

και θα ελέγχονταν ενδελεχώς και τα αντίστοιχα αρχεία του Π. Χάρη που ασφαλώς θα 

έδιναν σαφείς απαντήσεις σε τωρινές εικασίες. 

Βέβαια, ακόμα και τα 111 τεκμήρια που ανευρίσκονται είναι απορίας άξιο πώς 

κατόρθωσαν να διατηρηθούν, δεδομένων των συνθηκών και των ελλείψεων μέσων, 

ώστε σήμερα όχι μόνο να υφίστανται αλλά να μπορούν να γίνουν και αντικείμενο 

μελέτης. 

Κατά το μεγαλύτερο μέρος θεωρώ ότι οφείλεται στη σχολαστικότητα και 

υπευθυνότητα του Γ.Θ. Βαφόπουλου, που με συνέπεια κατόρθωσε να διαφυλάξει ως 

πνευματική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το υπερμέγεθες αρχείο. 
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Αξίζει να επισημανθεί ότι οι 57 επιστολές του Γ.Θ. Βαφόπουλου είναι 

ουσιαστικά προσχέδια εκείνων που στη συνέχεια καθαρόγραφε και απέστελε στον Π. 

Χάρη. 

Γενικά, οι επιστολές του στο σύνολό τους, για τον λόγο που προαναφέρθηκε, 

είναι δυσανάγνωστες. Έγιναν εκ μέρους μου προσπάθειες να αποδοθούν με 

υπευθυνότητα και πίστη, χωρίς παρεκκλίσεις από το γραπτό κείμενο. Αρκετές ήταν οι 

φορές που τα σημεία ήταν τόσο δυσδιάκριτα που το κείμενο καθίστατο ακατανόητο. Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις παραλείπεται το σημείο και δηλώνεται με αποσιωπητικά η 

παράλειψη της λέξης ή της περιόδου και υπάρχει ασφαλώς και αντίστοιχη παραπομπή 

που το επισημαίνει. 

Άριστη είναι η κατάσταση των επιστολών του Π. Χάρη που απαντούν στον 

αρχείο. Πρόκειται για ευκρινέστατες καθαρογραμμένες και άρτια επιμελημένες 

επιστολές. Ασφαλώς, σ’ αυτό συνέβαλλε και το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή 

μελετώνται πρωτότυπες επιστολές σε σχέση με τις προσχεδιασμένες του Γ.Θ. 

Βαφόπουλου, αλλά και ο ίδιος ο προσωπικός του γραφικός χαρακτήρας. 

Σχεδόν όλες οι επιστολές είναι χειρόγραφες με στυλό ή πένα, εκτός από 

ορισμένες μεταγενέστερες του Π. Χάρη, που είναι δακτυλογραφημένες στη 

γραφομηχανή. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος χρησιμοποιεί λευκό επιστολόχαρτο, όταν σχεδιάζει 

τις επιστολές του, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όταν επιλέγει υπόλευκο επιστολόχαρτο 

μετρίου μεγέθους ή επίσης ελάχιστες φορές, όταν επιλέγει για την γραφή του κόλλες 

αναφοράς. Δυστυχώς εξαιτίας του ότι δε μελετήθηκαν τα αρχεία του Π. Χάρη, δεν είμαι 

σε θέση να τοποθετηθώ αναφορικά με την τελική μορφή των επιστολών του Γ.Θ. 

Βαφόπουλου, που αντίστοιχα φυλάσσονται εκεί. 

Οι επιστολές του Π. Χάρη, καθώς πρόκειται για τις απεσταλμένες, πέρα από την 

επιμελημένη μορφή τους, είναι καθαρογραμμένες σε ειδικό επιστολόχαρτο που φέρει 

στο επάνω αριστερό τμήμα, το λογότυπο με την επωνυμία της Νέας Εστίας. Αντίστοιχα 

και τα σύντομα ή βιαστικά σημειώματα αναγράφονται σε μικρές επαγγελματικές κάρτες 

με την επωνυμία του περιοδικού. 

Σε κάθε περίπτωση αυτό που με ειλικρίνεια θέλω να εξάρω είναι η 

υπευθυνότητα και η συνέπεια και των δυο συνομιλητών, που ανεξάρτητα από την 
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κατάσταση των επιστολών αλλά και τη δυσκολία διατήρησής τους κατόρθωσαν να τις 

διαφυλάξουν ανέπαφες παρόλο το μεγάλο διάστημα που παρήλθε και να τις 

καταστήσουν πνευματικές παρακαταθήκες, στη διάθεση του κάθε μελετητή. 

Επομένως, αν και το πρωτογενές υλικό είναι η προσωπική αλληλογραφία δύο 

ανθρώπων, το παραγόμενο αποτέλεσμα της ανάδειξης των επιστολών, συνιστά ένα 

δημιουργικό σύνολο φιλολογικού, ιστορικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος. 

 

1.3 Η συστηματικότητα των επιστολών. 

 

Προαναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα ότι το αντικείμενο μελέτης, 

αποτελείται από 111 τεκμήρια, που σχεδόν στο σύνολο πρόκειται για επιστολές αλλά 

και ορισμένα σημειώματα. 

Η πρώτη επιστολή που απαντά στο αρχείο, ανήκει στον Π. Χάρη και αναγράφει 

ως ημερομηνία την 15
η
 Ιανουαρίου του 1942, ενώ  η τελευταία που σηματοδοτεί και τη 

λήξη της αλληλογραφίας είναι επιστολή γραμμένη από τον Γ.Θ. Βαφόπουλο τον 

Απρίλιο του 1989. 

Πρόκειται για μια αλληλογραφία συστηματική και αδιάλειπτη ανάμεσά στους 

δυο άνδρες, γεγονός το οποίο ενισχύεται από μία απλή περιδιάβαση στις ημερομηνίες 

και επικυρώνεται μέσα από την ενδελεχή μελέτη τους. 

Οι επιστολές που απαντούν πιστοποιούν ότι η αλληλογραφία τους διαρκεί 

τουλάχιστον 47 χρόνια. Ωστόσο υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι προϋπήρχε του 1942, 

πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται από τα συμφραζόμενα της πρώτης επιστολής του Π. 

Χάρη και της τρίτης του Γ.Θ. Βαφόπουλου.  

Η αμέσως επόμενη επιστολή που εντοπίζεται στο αρχείο  φέρει ως ημερομηνία 

8/5/47. Για πέντε ολόκληρα χρόνια που χωρίζουν την πρώτη από τη δεύτερη επιστολή 

δεν ανευρίσκονται άλλες. Αξίζει φυσικά να λάβουμε με υπόψη και το ιστορικό πλαίσιο 

της εποχής που ενδεχομένως καθιστούσε δυσκολότερη την επικοινωνία. 
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Από το 1947 έως το 1950 συνεχίζεται  συστηματικά. Ας σημειωθεί ότι μεταξύ 

αυτού του διαστήματος, διάρκειας τεσσάρων ετών ανταλλάσσονται 25 επιστολές. 

Από το 1951 έως και την 25
η
 Φεβρουαρίου του  1958, για επτά και πλέον έτη, οι 

επιστολές που ανευρίσκονται φέρουν την υπογραφή του Π. Χάρη. Δεν απαντά καμία 

του Γ.Θ. Βαφόπουλου, που πιθανότατα δεν είχε φυλάξει τα προσχέδια επιστολών, που 

έστελνε στον Π. Χάρη, καθώς είμαστε πεπεισμένοι πως σε καμία περίπτωση η 

αλληλογραφία δεν ήταν μονομερής. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις επιστολές του 

Π. Χάρη,  που έρχονται ως αποκρίσεις σε αντίστοιχες του Γ.Θ. Βαφόπουλου, που για 

λόγους που αγνοούμε δεν διατίθενται. 

Στη συνέχεια, από το 1958 έως το 1960, η αλληλογραφία τους θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί από αδιάλειπτη έως εντατική. Σε διάστημα τριών σχεδόν ετών , 

εντοπίζονται 25 επιστολές. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των τριών 

αυτών ετών, η αλληλογραφία πέρα από συστηματική είναι και ιδιαίτερα αναλυτική, 

καλύπτοντας ένα μεγάλο όγκο της συνολικής. 

Για το έτος 1961 δεν υπάρχει κάποιο τεκμήριο. 

Η επόμενη επιστολή είναι του 1962 και προέρχεται από τον Π. Χάρη. όλες οι 

επιστολές από το 1962 έως τον Οκτώβριο του 1964 ανήκουν στον ίδιο. Παρατηρείται 

κάτι αντίστοιχο που επαναλήφθηκε στο παρελθόν. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις για 

παρουσία επιστολών του Βαφόπουλου, παρόλα αυτά δεν ανιχνεύονται στο αρχείο. 

Από το 1964 ως το 1970 ακολουθεί επίσης συστηματική αλληλογραφία. Κατά το 

έτος 1966, απαντούν επιστολές μόνο του Γ.Θ. Βαφόπουλου, ενώ σίγουρα υπήρχαν και 

αντίστοιχες του Π. Χάρη, που για λόγους άγνωστους δεν διατηρήθηκαν. Την επόμενη 

χρονιά δεν απάντα καμία επιστολή. Αντιθέτως, τα επόμενα τρία χρόνια που 

ακολουθούν, η αλληλογραφία συνεχίζεται συστηματικά ως και το 1970, όταν και 

παρατίθεται η τελευταία του Π. Χάρη. 

Για το έτος 1971 δεν ανευρίσκεται καμία επιστολή. 

Για τα έτη 1972-1974 , απαντούν τέσσερις στον αριθμό. Ενώ από το 1975 ως το 

1978, οι επιστολές του Γ.Θ. Βαφόπουλου είναι αρκετές, χωρίς να διατίθενται οι 

αποκρίσεις του Π. Χάρη. Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εν μέρει, από την 
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καθιέρωση του τηλεφώνου ως βασικού μέσου επικοινωνίας. Υπάρχουν συχνές 

αναφορές στις επιστολές για τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες.  

Τέλος οι τελευταίες επιστολές χαρακτηρίζονται από σποραδικότητα. 

Συγκεκριμένα εντοπίζονται, μία επιστολή του 1982, μία του 1986 και μία του 1989. 

 

1.4 Η «Νέα Εστία».  

 

Το περιοδικό της Νέας Εστίας αποτελεί τον πυρήνα ανάπτυξης της αλληλογραφίας αλλά 

και την γενεσιουργό δύναμη μιας δυνατής φιλίας μεταξύ των δύο ανδρών, του Γ.Θ 

Βαφόπουλου και του Π. Χάρη.  

    Όπως προαναφέρθηκε το έναυσμα της αρχής της επικοινωνίας τους δίνεται μέσω της 

Νέας Εστίας . Από τη μία πλευρά ο Γ.Θ. Βαφόπουλος είναι εντατικός αναγνώστης της, 

αλλά το 1928 χαίρει της τιμής να δημοσιευθούν ποιήματά του στο περιοδικό ύστερα 

από την παρέμβαση του Κ. Παλαμά και ουσιαστικά να ξεκινήσει μια περίοδος 

συνεργασίας και δημιουργίας. Από την άλλη ο Π. Χάρης, ο μακροβιότερος διευθυντής 

του μακροβιότερου περιοδικού. 

    Ο Γ. Ξενόπουλος το 1895 αναλαμβάνει τη διεύθυνση, την έκδοση και την ιδιοκτησία 

της παλιάς Εστίας. Όπως αναφέρει στα Άπαντά του, το ότι απέκτησε ένα περιοδικό που 

κατά κοινή ομολογία αποτελούσε τον στόχο και τον πόλο όλων των συγγραφέων, τον 

ενθουσίαζε. Ωστόσο ο ίδιος ήδη από το 1892 έφερε ενεργό ρόλο στην Εστία ως 

τακτικός συνεργάτης στη  αρχισυνταξία του περιοδικού με το ψευδώνυμο «Αντίλαλος». 

Εξάλλου στην Εστία έγιναν και πολλές δημοσιεύσεις πεζών κειμένων του και κριτικών. 

   Οικονομική δυσπραγία πλήττει την Εστία σύντομα με αποτέλεσμα να ανασταλεί η 

έκδοση της. Παρόλα αυτά τριάντα δύο χρόνια αργότερα προβαίνει σε ένα νέο εγχείρημα 

, την έκδοση του περιοδικού της Νέας Εστίας πλέον. Όντως την 15
η
 Απριλίου του 1927, 

αντί της 1
ης

 ,όπως αρχικά είχε υπολογιστεί, κυκλοφορεί το περιοδικό με την 

χρηματοδότηση του Ιω. Κολλάρου. 

     Το 1933 αναλαμβάνει ρόλο συνδιευθυντή, ο Πέτρος Χάρης, ενώ από το 1935 και 

ύστερα τη γενική διεύθυνση, έως και το 1987 οπότε και αποσύρεται. Για πενήντα δύο 
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συναπτά έτη στέκεται επάξια στις επάλξεις, φροντίζοντας συνολικά για θέματα 

αρχισυνταξίας και κυκλοφορίας. 

    Τόσο τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας της Νέας Εστίας, όσο και τα μετέπειτα, 

αποτελούν κρίσιμα  ιστορικά και πολιτικά χρόνια για την Ελλάδα. Ενώ λοιπόν το κοινό 

είναι περιορισμένο, αλλά και οι οικονομικές , πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες 

δεδομένης δυσκολίας, η Νέα Εστία κερδίζει το διακύβευμα να κυκλοφορεί ανελλιπώς 

χωρίς να διακόψει την κυκλοφορία της ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και 

του Εμφυλίου, παγιώνοντας τη θέση της. 

   Επρόκειτο για ένα περιοδικό γενικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χωρίς να 

περιορίζεται σε αμιγώς φιλολογικές αναφορές. Σε γενικές γραμμές χαρακτηρίστηκε 

παραδοσιακό
1
, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται από τις σελίδες της κείμενα πιο 

ρηξικέλευθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
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2. Η αλληλογραφία. Φιλολογικές σημάνσεις και πολιτισμικές 

διαστάσεις. 

 

2.1. Η αρχή της αλληλογραφίας. Η πικρία του Γ. Θ. Βαφόπουλου για τη μη 

δημοσίευση ποιημάτων του στη «Νέα Εστία» και η αταλάντευτη στάση του Π. Χάρη. 

Η πρώτη επιστολή του Π. Χάρη, απάντηση σε επιστολή του Βαφόπουλου η οποία δεν 

μας διασώζεται, συναντάται την 15
η
 Ιανουαρίου του 1942. Από τα συμφραζόμενα 

γίνεται αντιληπτή μια διαφωνία. Ο Π. Χάρης διατείνεται ότι ο ρόλος των λογοτεχνών 

στην περίοδο του πολέμου δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την εποχή και να την 

αποτυπώνει, καταδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο της λογοτεχνίας σε περιόδους κρίσης 

αλλά και τη στενή της σύνδεση με την καθημερινότητα.  Ακολουθεί ένα διάστημα πέντε 

ετών, από το 1942 μέχρι το 1947, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπάρχουν επιστολές 

στο αρχείο, μολονότι με σιγουριά θα μπορούσε να ειπωθεί πως η αλληλογραφία δεν είχε 

διακοπεί. Συντείνουν σ’ αυτή την άποψη αναφορές  που απαντούν στην επόμενη 

επιστολή, του Ιουλίου 1947. Η επιστολή που ουσιαστικά εγκαινιάζει τη συστηματική 

τους αλληλογραφία συναντάται στις 8/5/47 και σχετίζεται με δημοσίευση ποιήματος 

στη Νέα Εστία, με τη διαμεσολάβηση μάλιστα του Ι.Μ Παναγιωτόπουλου. Ο Γ. Θ. 

Βαφόπουλος παραδέχεται συγκινημένος ότι οφείλει την πρώτη του εμφάνιση  στο 

περιοδικό της Νέας Εστίας, όταν δημοσιεύτηκε εκεί ποίημα του και μάλιστα στην πρώτη 

σελίδα της. Στο υπόλοιπο της επιστολής αναρωτιέται, αν θα έχαιρε της ίδιας τιμής για 

ακόμα μία φορά. 

Τον Ιούλιο του 1947 ο Γ. Θ. Βαφόπουλος εκφράζει την πικρία του για τη μη 

δημοσίευση ποιημάτων του στη Νέα Εστία και μάλιστα χωρίς να λάβει κάποια 

απάντηση, που να δικαιολογεί μια τέτοια απόφαση. Παρόλη την απογοήτευσή του, 

διαβεβαιώνει τη βαθιά του πίστη, τόσο στην ποίηση, όσο και στον λόγο. Τονίζει 

παράλληλα την εκτίμηση που τρέφει για το έργο της Νέας Εστίας, ενώ αναγνωρίζει την 

υπεροχή της απέναντι στα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης. Αξίζει  σ’ αυτό το 

σημείο  να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε μια πολιτική αναφορά που συναντάται στην 

επιστολή, δεδομένης της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί εκείνο το 

διάστημα στη χώρα. Ειδικότερα ο Γ. Θ. Βαφόπουλος κάνει λόγο στον δριμύ αγώνα του 
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Π. Χάρη, ο οποίος  ορθογραφεί διαρκώς για την πνευματική ελευθερία. Μάλιστα 

αναφέρει χαρακτηριστικά «αληθινά δοκιμάζω ένα αίσθημα θαυμασμού, βλέποντάς σας 

να αντιμετωπίζετε με τόσο θάρρος τα αμφοτερόπλευρα  βλήματα των «στρατευμένων» 

λογοτεχνών», χωρίς όμως να επιδιώξει μια πιο εκτεταμένη ή και εμπεριστατωμένη μνεία 

για το εμφυλιακό κλίμα που επικρατούσε και δημιουργούσε πόλωση  και στο 

πνευματικό πεδίο. 

Ο Π. Χάρης σπεύδει να δικαιολογήσει τη μη δημοσίευση ποιημάτων του Γ.Θ 

Βαφόπουλου με την επιστολή της 17
ης

 Ιουλίου του 1947, στην οποία καθιστά σαφείς 

ορισμένες αρχές του περιοδικού, όπως η συγκεκριμένη έκταση των δημοσιευόμενων 

ποιημάτων, την οποία ξεπερνούσαν τα έργα του Γ.Θ Βαφόπουλου. Ωστόσο πέρα από τις 

διαδικαστικές αναφορές, δηλώνει ξεκάθαρα σε ζεστό τόνο την πίστη του στη μεταξύ 

τους σύμπνοια πεποιθήσεων.  

Ο Βαφόπουλος στην επιστολή της 27
ης

 του Ιουλίου του ίδιου έτους, που έρχεται ως 

απάντηση στον Π. Χάρη, ασκεί έμμεση κριτική στις αρχές της Νέας Εστίας σχετικά με 

την έκταση. Με ευθύτητα, ειλικρίνεια, χωρίς ίχνος δηκτικότητας, εκφράζει τις 

αμφιβολίες του για το αποτέλεσμα αυτής της αρχής. Αφήνει να εννοηθεί, ότι στο 

μέλλον είναι πιθανό, το συγκεκριμένο μέτρο, η έκταση, να αποβεί εις  βάρος της Νέας 

Εστίας, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να μη δοθεί η πρέπουσα σημασία σε πρόσωπα και 

έργα που  θα έπρεπε. Παράλληλα, διαβεβαιώνει πως οι όποιες διαφωνίες σχετικά με 

ζητήματα χειρισμού του περιοδικού, σε καμία περίπτωση δε θα υποδαυλίσουν την 

πνευματική ταύτιση  με τον Πέτρο Χάρη αλλά και με το σημαντικό έργο του 

περιοδικού.  

Ο Π. Χάρης με την επιστολή  στις 1/9/47 εμμένει  με σιγουριά στις αρχές της Νέας 

Εστίας, εξηγώντας πως ενδεχομένως θα παρέβλεπε την έκταση μόνο σε περίπτωση 

«έργου μοναδικού ή πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη πολλά υποσχόμενου», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει. Χωρίς να υποβιβάζει το  «τραγούδι»
2
 του Γ. Θ. Βαφόπουλου, 

θεωρεί πως δεν ανήκει σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Ωστόσο υπογραμμίζει για άλλη 

μια φορά τα αληθινά συναισθήματα που τρέφει για τον ποιητή Βαφόπουλο και τη φιλία 

του, προτρέποντας τον να συνταχθεί σύντομα ξανά με τη Νέα Εστία.  

                                            
2
 Ο Π. Χάρης αναφέρει κάθε φορά τα ποιήματα του Βαφόπουλου ως τραγούδια. 
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2.2. Πνευματική Θεσσαλονίκη (Δημοτική Βιβλιοθήκη, περιοδικό «Μορφές»). Η 

μεταστροφή του τυπικού σε οικείο και φιλικό ύφος. 

Στην επιστολή της 5
ης

 Οκτωβρίου του 1947 παρατίθενται από τον Γ.Θ Βαφόπουλο 

πληροφορίες σχετικές με ένα σπουδαίο πνευματικό γεγονός της μεταπολεμικής 

Θεσσαλονίκης, την αναδιοργάνωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος 

δηλώνει τον μεγάλο ενθουσιασμό του για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου από τον 

Δήμο Θεσσαλονίκης  και αναφέρεται στον ενεργό ρόλο του ίδιου στο εγχείρημα, ως 

διευθυντής της Βιβλιοθήκης.  

Οι φιλολογικές σημάνσεις αυτής της επιστολής περιορίζονται σε αναφορές σχετικές με 

το ποίημα προς δημοσίευση. Με αυτογνωσία παραδέχεται ότι δεν πρόκειται για 

αριστούργημα και εκφράζει την άποψή του για τη δυσκολία της συγγραφής ενός  έργου, 

που θα κατατάσσεται στα αριστουργήματα «χρόνια τώρα καρτερώ να απαντήσω στον 

ελληνικό τύπο ένα αριστούργημα», αποδεικνύοντας τη βαθιά γνώση των δυνατοτήτων 

του, χωρίς καμία δόση έπαρσης και υπερβολής. Ακολουθεί μια συναισθηματικά 

φορτισμένη επιστολή του Γ.Θ Βαφόπουλου, αυτή του Μαΐου του 1948 . Κυριαρχεί το 

πνεύμα ευγνωμοσύνης του ποιητή προς τη Νέα Εστία. Εξαίρει τον ρόλο της στο 

πνευματικό κόσμο της εποχής, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει έχει ως στόχο της να 

κρατήσει γνωστούς και αγνώστους κοντά στην πιο σημαντική εκδήλωση του 

νεοελληνικού ποιήματος, που είναι ο Λόγος.  

Ολόκληρη η επιστολή του Π. Χάρη της 30ής Αυγούστου του 1948 συνοψίζεται σε μια 

φράση, «Το δάπεδο, πολύ ωραίο!». Ο κριτικός και λογοτέχνης εκφράζει με 

λακωνικότητα και απλότητα τη φιλολογική του άποψη σχετικά με το φιλοσοφικό 

ποίημα του Γ.Θ. Βαφόπουλου «Το Δάπεδο»
3
. Παράλληλα δηλώνει ρητά πως επιθυμεί 

να διαγραφεί από τον κατάλογο των ομιλητών του λογοτεχνικού περιοδικού Μορφές, το 

οποίο συνέχισε μεταπολεμικά την εκδοτική του πορεία  Ο Βαφόπουλος με επιστολή 

τον Σεπτέμβριο του 1948 δικαιολογεί την απόφαση του Π. Χάρη να απόσχει από τη 

σειρά διαλέξεων των Μορφών. Δείχνει επίσης έντονο ενδιαφέρον για μια επικείμενη 

έλευση Αθηναίων λογοτεχνών, συμπεριλαμβανομένου και του Π. Χάρη στη 

                                            
3 
Γ.Θ. Βαφόπουλος, Άπαντα τα ποιητικά, Θεσσαλονίκη 1990, σ.165. 
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Θεσσαλονίκη. Διευκρινίζει ότι ο ίδιος σε συνεργασία με άλλους φίλους λογοτέχνες της 

Θεσσαλονίκης, πρόκειται εν ευθέτω χρόνω, να επιδιώξει κάτι τέτοιο. Επιπρόσθετα, με 

παρρησία κατακεραυνώνει τον Σπύρο Μελά που είχε κληθεί από τον Δεδούση να 

«ανοίξει» τον κύκλο διαλέξεων που διοργανώνεται από το περιοδικό Μορφές
4
. Σε 

σύγκριση των περιοδικών της Νέας Εστίας από τη μία του Π. Χάρη και της Ελληνικής 

δημιουργίας του Σπύρου Μελά από την άλλη δηλώνει ξεκάθαρα την υπεροχή της Νέας 

Εστίας, που έγκειται ακριβώς στο πνευματικό ύψος και ήθος, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει στην επιστολή. Ο Βαφόπουλος επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά τη 

δεσπόζουσα θέση του περιοδικού στα ελληνικά γράμματα.  

Και η επόμενη επιστολή έχει την ίδια θεματολογία με την προηγούμενη. Ο Γ. Θ. 

Βαφόπουλος στις 11/9/48 με μία αναλυτική επιστολή τοποθετείται ευθέως πάνω στο 

ζήτημα των διαλέξεων των Μορφών. Εκθέτει την κατάσταση της πνευματικής ζωής της 

Θεσσαλονίκης, που όπως αναφέρει «δεινοπαθεί κάτω από την ασυδοσία όχι ενός, 

συνομιλία που είχε άμεσα με τον Δεδούση, είχε εκφράσει την αντίθεσή του με την 

επιλογή του Σπύρου Μελά, ως εκείνου που θα εγκαινίαζε  τις εισηγήσεις των Μορφών. 

Αναφέρει στην επιστολή ότι «ο Μελάς ελέγχεται από την πλειονότητα των Ελλήνων 

Λογοτεχνών» και επιδοκιμάζει την απόφαση του Π. Χάρη να μη συμμετάσχει στις 

διαλέξεις
5
. 

                                            
4
 «Ο Δεδούσης είχε φιλοδοξήσει να καθιδρύσει μια πνευματική παντοκρατορία στη Θεσσαλονίκη, 

συγκεντρώνοντας ούτε δύο, μα πολλών απληροφόρητων ανθρώπων». Πληροφορούμαστε πως σε τους 

οπαδούς των Μορφών σε ένα σωματείο με κοινωνικές και κοσμικές προεκτάσεις που του έδωσε την 

επωνυμία ΟΣΥΜ. Και άρχισε μια εκστρατεία για την ανακάλυψη «Μαικηνών» για την αναγόρευση 

«μεγάλων δωρητών», για την επέκταση της δράσης του και στον εξωπνευματικό τομέα. Δε δίστασε ο 

Δεδούσης να βάλει στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΥΜ και εμπόρους και επαγγελματίες και 

πρακτικούς τεχνικούς, που το μόνο έντυπο που είχαν διαβάσει στη ζωή τους ήταν η καθημερινή τους 

Εφημερίδα. Φυσικά ο κύκλος των Μορφών δεν είχε ανησυχίες πνευματικές.» Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, 

Σελίδες, ό.π., τ. Β΄, σ. 307.  

 

 

 
5 
«Ο Μελάς αντιμαχόταν τον Π. Χάρη και δεν παρέλειπε ευκαιρία και να τον διασύρει ακόμα με φανερή 

κακοπιστία.» Βλ. ό.π., σ. 307. 
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Ο Βαφόπουλος την 30
η
 Οκτωβρίου, ενημερώνει τον Π. Χάρη πως και αρκετοί φίλοι 

του ήταν αντίθετοι με την επιλογή του Σπύρου Μελά για την εναρκτήρια ομιλία και πως 

αποτελεί κοινό τόπο η επιθυμία να οργανωθούν ομιλίες, στις οποίες θα κληθούν 

άνθρωποι του πνεύματος. Του γνωστοποιεί, μάλιστα, πως την προηγούμενη χρονιά το 

εκπαιδευτήριο Βαλαγιάννη και μάλιστα ο σύλλογος αποφοίτων, είχε δραστηριοποιηθεί 

παρομοίως καλώντας στη Θεσσαλονίκη εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες, όπως 

ο Α. Καραντώνης και ο Γ. Θεοτοκάς.  

Ο Π. Χάρης με την επιστολή του Ιανουαρίου του 1949 αποδέχεται τελικά την πρόταση 

να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να δώσει μία σειρά διαλέξεων. Δικαιολογείται για το 

ότι απέφευγε το τελευταίο διάστημα να αποφασίσει μια επίσκεψη εκεί, δηλώνοντας τις 

επιφυλάξεις που είχε ακόμα και τη δεδομένη στιγμή  μετά την άρνηση του για το 

περιοδικό Μορφές. Όπως δηλώνει, έχει αποφασίσει να κάνει δύο ομιλίες με  

διαφορετικά θέματα. Το πρώτο αφορά στον ρόλο του πνευματικού ανθρώπου για τη 

διαμόρφωση του νέου πολίτη με τίτλο «Έξω από τον σύγχρονο μεσαίωνα», ενώ το 

δεύτερο έχει ως θέμα το κήρυγμα της πνευματικής ελευθερίας  μέσα από την 

ανασύνθεση γνωστών κειμένων και την προβολή νέων αιτημάτων. Ζητά ευθέως τη 

γνώμη του Βαφόπουλου για την επιλογή των θεμάτων. Ένα ζήτημα φιλολογικού 

ενδιαφέροντος που ανακύπτει μέσω της επιστολής είναι η κριτική που ασκήθηκε στον 

Γ. Θ. Βαφόπουλο για τη συλλογή του Η Προσφορά και τα Αναστάσιμα
6
 από τον Αιμ. 

Χουρμούζιο, συνεργάτη της Νέας  Εστίας. Σχετικές πληροφορίες αντλούμε από τον Β΄ 

τόμο της αυτοβιογραφίας του Βαφόπουλου, όπου όπως αναφέρει, ο κριτικός επεσήμανε 

τα θετικά, κατά τη γνώμη του, σημεία του βιβλίου, όμως δεν παρέλειψε να του 

εξαπολύσει  μια έντονη και ανεξήγητη σχεδόν επίθεση, παίρνοντας αφορμή από τον 

πρόλογό του
7
. Ο Π. Χάρης σπεύδει να διαχωρίσει την άποψη του από αυτήν του Αιμ. 

Χουρμούζιου.  

Ο Βαφόπουλος στις 12 Ιανουαρίου 1949 συγχαίρει τον Π. Χάρη για την επιλογή της 

θεματολογίας με κοινωνικές προεκτάσεις, ακριβώς επειδή πρόκειται να παρουσιασθούν 

μπροστά σε κοινό και την απόφασή του να μην πραγματευτεί ζητήματα ειδικά που να 

περιορίζονται σε αναλύσεις έργων. Αναφερόμενος στην κριτική που δέχτηκε από τον 

                                            
6 
Γ.Θ. Βαφόπουλος, Άπαντα, ό.π., σσ. 109-158. 

7
 Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Β΄, ό.π,  σ. 297 
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Αιμ. Χουρμούζιο, τη θεωρεί στερούμενης καλόπιστου χαρακτήρα και κατάφωρα 

μεροληπτική εναντίον του. Είναι χαρακτηριστικό πάντως της ακεραιότητας τόσο του 

ίδιου όσο και του Π. Χάρη ότι σέβεται την αρχή της Νέας Εστίας να μην επεμβαίνει η 

διεύθυνση λογοκρίνοντας τους συνεργάτες. ακόμα και αν αυτοί ψέγουν ή ασκούν 

δριμεία κριτική σε λογοτέχνες, που συνδέονται φιλικά και υποστηρίζουν διαρκώς το 

περιοδικό.  

Η επιστολή του Π. Χάρη στις 26/3/49, η οποία έπεται της επίσκεψης του στη 

Θεσσαλονίκη, εκφράζει με εξομολογητικό τόνο τα ειλικρινή συναισθήματά του για τον 

ποιητή Γ. Θ. Βαφόπουλο, τον οποίο θεωρεί ανεκτίμητο παραστάτη. Αναφέρονται 

επίσης ο Π. Σπανδωνίδης, ο Γ. Θέμελης και ο Γ. Δέλιος, πνευματικές προσωπικότητες 

της Θεσσαλονίκης, που συνδέθηκαν με τις Μακεδονικές Ημέρες, ως εκλεκτοί 

συνάδελφοι και φίλοι. Στο Αρχείο δεν υπάρχει η απάντηση που στέλνει ο Βαφόπουλος 

μαζί με ένα νέο ποίημα. Ο Π. Χάρης με επιστολή στις 7/4/49, ισχυρίζεται ότι είναι ένα 

από τα καλύτερά του άρθρα. Από τα συμφραζόμενα γίνεται αντιληπτό πως ο ίδιος 

δημοσίευσε άρθρο για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως έλαβε δυσμενή κριτική από το 

φύλλο της Νέας Αλήθειας αλλά ευμενή από τη Μακεδονία.  

Η επιστολή της 4
ης

 Μαΐου του Γ.Θ Βαφόπουλου, αν και σύμφωνα με αυτό που 

τεκμηριώνει η ημερομηνία ακολουθεί την επιστολή του Π. Χάρη με ημερομηνία 7.4.49, 

από τα συμφραζόμενα προκύπτει πως μάλλον προηγείται. Υπάρχουν σαφείς αναφορές 

στο ποίημα που στάλθηκε με την επιστολή και το εγκωμιάζει ο Π. Χάρης αλλά και 

αναφορές σχετικά με δυσμενείς κριτικές για το άρθρο του Χάρη που δημοσιεύτηκε στη 

Νέα  Εστία και σχετιζόταν με τη Θεσσαλονίκη. Ο Βαφόπουλος επαινεί τον Π. Χάρη για 

τα δοκίμιά του Υπάρχουν Θεοί; και επιβεβαιώνει την ταύτιση απόψεων σε σχέση με τα 

πνευματικά και ηθικά προβλήματα της εποχής. Στη συνέχεια αναφέρεται στο άρθρο του 

Π. Χάρη για τη Θεσσαλονίκη. Όπως ο ίδιος αποφαίνεται η εντύπωση που αποκομίζει 

είναι η καλύτερη, καθώς το άρθρο διακρίνεται από αρετές που προσιδιάζουν σε κείμενο 

τέτοιου τύπου, «Τα άρθρο σας …μελετημένο, στοχαστικό, ευγενικό. Οι διαπιστώσεις σας 

ορθότατες κι ακόμα κ’ οι υποδείξεις σας». 
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2.3.Φιλολογικές αναζητήσεις και έριδες. 

Στην επιστολή του Βαφόπουλου με ημερομηνία 2/7/49 γίνεται εκτενής αναφορά στον 

Δ. Δήμου με αφορμή ένα κομμάτι που μετέφρασε και το οποίο αποστέλλει ο 

Βαφόπουλος στον Π. Χάρη για να το κρίνει. Ο Δήμου, ποιητής που τον κέρδισε η 

μετάφραση, όπως πληροφορούμαστε από την επιστολή αλλά και από την 

αυτοβιογραφία του Γ.Θ. Βαφόπουλου, ασχολήθηκε εντατικά με τη μετάφραση και 

κυρίως του Ρίλκε και του Κάφκα – ο πρώτος του μεταφραστής στα ελληνικά στα 

1935
8
.Στην ίδια επιστολή πληροφορεί τον Π. Χάρη ότι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με 

τίτλο The creative experiment που περιέχει δοκίμια για σύγχρονους ποιητές 

συμπεριλαμβανομένου και του Καβάφη («Constantine Kavafy and the Greekpast») και 

δηλώνει ότι η σύζυγός του, διατίθεται να το μεταφράσει για τη Νέα Εστία. 

Η επιστολή του Π. Χάρη στις 16/8/49 είναι διεκπεραιωτική και επιλύει ζητήματα 

διαδικαστικού χαρακτήρα που εκκρεμούν. Ωστόσο δεν παραλείπει να  τον διαβεβαιώσει 

για τη φιλία του «Σας έχω δώσει, ελπίζω αρκετά δείγματα αγάπης ώστε να μπορώ να μην 

ανησυχώ πολύ ότι είναι δυνατόν να παρεξηγήσετε τη σιωπή μου.». Εντοπίζεται αναφορά 

στον Π. Παπασιώπη και σε ένα πεζογράφημά του, για το οποίο παρατίθενται οι 

παρατηρήσεις του Π. Χάρη, «…έχει αρετές έχει και ελαττώματα». Η επιστολή του 

Βαφόπουλου το φθινόπωρο του 1949, εξηγεί τους λόγους που δεν επέτρεψαν να 

δημοσιευτεί η μετάφρασή  που επιμελήθηκε η σύζυγός του. Όπως σημειώνει, θέλησαν, 

πριν του στείλουν το μεταφρασμένο κείμενο, να λάβουν όλες τις απαραίτητες άδειες 

από τους συγγραφείς, με αποτέλεσμα ο Γ. Κατσίμπαλης να προλάβει και να 

δημοσιεύσει τη μετάφραση της μελέτης σχετικά με τον Καβάφη.  

Ο Βαφόπουλος πληροφορεί με την επιστολή της 4ης Μαΐου του 1949 τον Π. Χάρη για 

τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που δεν επιτρέπουν στο Επιμελητήριο να διαθέσει 

το παραμικρό ποσό, είτε για την έκδοση περιοδικού, είτε για την πρόσκληση 

πνευματικών ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την επιστολή του 

Αυγούστου του 1950, ο Γ.Θ Βαφόπουλος,  ευχαριστεί με έκπληξη  τον Π. Χάρη για τη 

δημοσίευση ενός άρθρου του σχετικά με την ηλικία του Κ. Παλαμά, «Δεν περίμενα να 

                                            
8
 Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες , τ. Β΄, ό.π., σσ. 30-32 

 



  

~ 21 ~ 

 

δω το τελευταίο μου άρθρο περί ηλικίας του Παλαμά στη Νέα Εστία». Το συγκεκριμένο 

άρθρο γίνεται η αιτία για να δεχτεί έντονη κριτική, όπως πληροφορούμαστε παρακάτω.  

Η επιστολή της 28
ης

 Οκτωβρίου 1950 του Βαφόπουλου, αναφέρεται στην απάντηση, 

που έρχεται από τον Σακελλαριάδη, στο άρθρο του Βαφόπουλου για την ηλικία του 

Παλαμά. Πρόκειται ουσιαστικά,  για μια υβριστική απάντηση που θίγει και στεναχωρεί 

τον Βαφόπουλο. Το 1950 σε τεύχος της Νέας Εστίας δημοσιεύτηκαν τα  σχολικά 

ενδεικτικά του Κ. Παλαμά. Από μια απλή αφαίρεση που έκανε ο Βαφόπουλος προέκυψε 

ως έτος γέννησης του ποιητή το 1857 και όχι το 1859, που ήταν και η γνωστή 

ημερομηνία γέννησης. Με αφορμή αυτό το γεγονός γράφει ένα άρθρο, με σκοπό να 

επισύρει την προσοχή των γραμματολόγων
9
. Η απάντηση έρχεται επιθετική από το 

περιοδικό του Σπύρου Μελά Ελληνική Δημιουργία και τον συνεργάτη του, 

Σακελλαριάδη, που με υποτιμητικά λόγια απαντά στον ποιητή
10
. Το γεγονός στεναχωρεί 

τον Βαφόπουλο και το συζητά με τον Π. Χάρη. 

Ο Π. Χάρης με την επιστολή της 7
ης

 Οκτωβρίου του 1951 ζητά πληροφορίες για το 

συνέδριο πνευματικών ανθρώπων της Β. Ελλάδας, που θα διεξαγόταν στη 

Θεσσαλονίκη. Δηλώνει, επίσης, ότι θα ενδιέφεραν τη Νέα Εστία και κρίσεις σχετικές με 

το συνέδριο. Η επόμενη επιστολή του στις 3/2/52 αφορά σε ζητήματα σχετικά με την 

κυκλοφορία της Νέας Εστίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Π. Χάρης για ακόμα μια φορά 

εκφράζει τη βαθιά φιλία του προς τον Γ.Θ. Βαφόπουλο και τονίζει πως τον θεωρεί 

αρωγό στη διάδοση του έργου του περιοδικού, αποδεικνύοντας τη στενή σύνδεση των 

δύο ανδρών. Ακολουθούν 4 μικρές επιστολές του Π. Χάρη από 19.6.52 ως 1.2.54. Στο 

αρχείο δεν απαντούν οι αντίστοιχες, που στάλθηκαν από τον Βαφόπουλο. Και οι 

τέσσερις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο φιλολογικό ενδιαφέρον καθώς, είτε είναι 

προσωπικές, είτε διαδικαστικές. 

Με την επιστολή του Φεβρουαρίου του 1954,  ο Γ.Θ Βαφόπουλος, απαντά στον Π. 

Χάρη, που τον προσκαλεί να γράψει κάτι για τον Ψυχάρη. Με αφορμή τον Ψυχάρη 
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γίνεται αναφορά στον Ελισαίο Γιαννίδη
11
, με τον οποίο συνδέθηκε στενά ο 

Βαφόπουλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Διατείνεται πως η πνευματική του 

προσωπικότητα δεν αναδείχθηκε ποτέ ιδιαίτερα, καθώς οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν 

να συλλάβουν ποτέ το μέγεθός του. Τέλος, απαντά πως θα απέφευγε να γράψει μερικές 

κοινοτοπίες για τον Ψυχάρη, καθώς, αν αποφάσιζε πραγματικά να γράψει φοβόταν 

μήπως παρασυρόταν από συναισθηματισμούς. Δεύτερο ζήτημα που θίγεται στην 

επιστολή και έχει σίγουρα φιλολογικό ενδιαφέρον είναι οι εντυπώσεις που αποκόμισε ο 

Βαφόπουλος ύστερα από το ταξίδι του στη Βρετανία, όπου είχε την ευκαιρία να 

γνωρίσει από κοντά το σύστημα των Βρετανικών Βιβλιοθηκών. Όπως γράφει στον 

Πέτρο Χάρη προτίθεται να εκπονήσει ένα άρθρο, ούτε αμιγώς ταξιδιωτικό, αλλά ούτε 

αυστηρά σχετικό μόνο με τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, ώστε «οι αναγνώστες να 

έρθουν σε επαφή με καταπληκτικά στοιχεία», όπως υπόσχεται μέσω της επιστολής. 

Ο Π. Χάρης στις 18/2/54 ευχαριστεί τον Γ. Θ. Βαφόπουλο για τη διεισδυτική και 

εύστοχη κριτική, που ασκεί στα μελετήματα και δοκίμιά του, γιατί αποδεικνύει πως 

γνωρίζει το έργο του σε βάθος και δεν περιορίζεται στον έπαινο, «Αισθάνθηκες 

ολόκληρη την προσπάθειά μου κ’ έτσι την καθόρισες με τον ασφαλέστερο τρόπο». Από 

το 1955 ως 1957 απαντώνται στο αρχείο μόνο επιστολές του Π. Χάρη. Οι αντίστοιχες 

του Γ. Θ. Βαφόπουλου δεν υπάρχουν. Οι επιστολές με ημερομηνίες 29/3/54, 21/2/55, 

31/10/55 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο φιλολογικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για σύντομες 

επιστολές, που στο σύνολο τους, αφορούν σε ζητήματα διεκπεραιωτικά της Νέας 

Εστίας. 

 

2.4.Κοινωνικές, πολιτικές και λογοτεχνικές ανησυχίες. 

Η επιστολή της 13
ης

 Ιανουαρίου του 1957 είναι μια έκκληση τόσο προς τον 

Βαφόπουλο, όσο και προς άλλες πνευματικές προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης, να 

                                            
11

 «Ο Ελισαίος Γιαννίδης ήταν ένα από τα πρωτοπαλλήκαρα του δημοτικισμού. Έγραψε το βιβλίο 

«Γλώσσα και ζωή», που ήταν μια απολογία και μια εμπράγματη καταξίωση του δημοτικισμού όπου 

προσέγγιζε ορθολογιστικά τους διαξιφισμούς του γλωσσικού ζητήματος. Με το φιλοσοφικό του δοκίμιο 

«Το Μεγάλο Πρόβλημα» άσκησε κριτική στην υλιστική θεωρία». Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, ό.π., τ. 

Α΄, σσ. 249-250. 
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συμμετάσχουν στο τεύχος της Νέας Εστίας, που είναι αφιερωμένο στα γεγονότα τα 

σχετικά με την επανάσταση της Ουγγαρίας. Γεγονός που προκαλεί ενδιαφέρον, είναι η 

παράκληση του Π. Χάρη να περιοριστούν οι συγγραφείς στα γεγονότα της Ουγγαρίας 

για να μην υπάρξει παραλληλισμός με το ζήτημα της Κύπρου που είχε τεθεί το ίδιο 

διάστημα. Μετά το ξέσπασμα της ουγγρικής επανάστασης, πολλοί ήταν εκείνοι που 

ανέφεραν ότι οι λαοί στη Βόρεια Αφρική, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ευρώπη, 

επιζητούσαν την ελευθερία τους. Στο εσωτερικό μέτωπο, η κατάσταση ήταν περίπλοκη. 

Για τον φιλοδυτικό Τύπο, η μετρήσιμη πλέον άνοδος της ουδετεροφιλίας αποτελούσε 

μείζον πρόβλημα που κινδύνευε να υποθηκεύσει όχι μόνον το Κυπριακό, αλλά 

συνολικά την ελληνική πολιτική, εσωτερική και εξωτερική. Ο δε Π. Χάρης αφιέρωσε 

την επιφυλλίδα του στον εθνικό ποιητή της Ουγγαρίας
12
. Σ’ ένα αιχμηρό άρθρο του, ο 

Άγγελος Τερζάκης σημείωνε ότι ο πνευματικός κόσμος, πάντοτε έτοιμος να στηλιτεύσει 

αδυναμίες της Δύσης, έδειχνε μία ακατανόητη απροθυμία να καταγγείλει την κατάπνιξη 

της ουγγρικής εξέγερσης. Ωστόσο, όφειλε να τοποθετηθεί. Οι Ούγγροι δεν είχαν 

λιγότερα δικαιώματα από τους Αιγυπτίους
13
. Εφιστά την προσοχή λέγοντας ότι θα 

επιδιώξει το αφιέρωμα αυτό να σταθεί σε καθαρά πνευματικό επίπεδο. 

Η επιστολή του Βαφόπουλου στις 15/8/58 έχει ιδιαίτερο φιλολογικό ενδιαφέρον, καθώς 

τοποθετείται αναλυτικά, ασκώντας γόνιμη κριτική σε μια σειρά έργων του Π. Χάρη. 

Παρατίθενται πληροφορίες για τη σειρά δοκιμίων του Π. Χάρη  Όταν η ζωή γίνεται 

όνειρο. Σχολιάζει τον πρόλογο που είναι γραμμένος από τον Α. Σικελιανό 

παρατηρώντας ότι δεν προσθέτει κάτι νέο. Αναφέρεται αναλυτικά σε δοκίμια που 

περιλαμβάνονται στο βιβλίο, προβαίνοντας σε κριτική. «Η κρίσιμη ώρα» δοκίμιο, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει, «αποτελεί ένα εξομολογητικό δοκίμιο, ενώ «το θέμα» και «η 

θέση», αποτελούν το κέντρο βάρους ολόκληρου του βιβλίου». Σημειώνει πως « είναι ένα 

άρθρο αλλά ταυτόχρονα και ολοκληρωμένο δοκίμιο, εκπληκτικό στη σαφήνειά του, που 

μαρτυρεί τον προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, από μια πολύχρονη, δημιουργική 

συμβίωση με κείμενα της ξένης και της δικής μας λογοτεχνίας». Επίσης, αναφέρεται και 

στο έργο του Π. Χάρη Παλιοί και νέοι δρόμοι. Εντυπωσιάζεται, όπως ομολογεί, από τον 

τρόπο και το πρίσμα, που είναι ιδωμένα, μέρη και που ο ίδιος έχει αντικρίσει. 

Παράλληλα, πληροφορούμαστε πως ο  Βαφόπουλος έχει γράψει τις ταξιδιωτικές του 

εντυπώσεις, τις οποίες δημοσίευε στην εβδομαδιαία εφημερίδα  Δράση. Τέλος, ο 

                                            
12
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Βαφόπουλος με αφορμή το ίδιο το βιβλίο εξομολογείται την πνευματική ταύτιση που 

νιώθει με τον συνοδοιπόρο του Π. Χάρη και τον διαβεβαιώνει ότι αν και ο ίδιος 

επρόκειτο να γράψει για τα ίδια θέματα, θα έγραφε ακριβώς τα ίδια, καθώς όπως 

αναφέρει ανήκουν στην ίδια πνευματική γενιά μεταξύ του ’20 και του ’30. 

Αντιλαμβάνεται το έργο ως μια «πνευματική βιογραφία» αυτής της γενιάς. Δεν 

παραλείπει να αναφερθεί στον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον 

δυναμικότερο εκπρόσωπο δοκιμίου αυτής της γενιάς.  

Ως απάντηση έρχεται η επιστολή του Π. Χάρη στις 22/8/58, γεμάτη ευγνωμοσύνη για 

τις εντυπώσεις του Βαφόπουλου για το Όταν η ζωή γίνεται όνειρο. Αποδέχεται, όπως 

δηλώνει, κάθε κρίση του, αλλά αυτό που τον τιμά περισσότερο είναι η θέαση του έργου 

του ως μια « πνευματική βιογραφία» της γενιάς τους, όπως του εκμυστηρεύτηκε ο Γ.Θ. 

Βαφόπουλος στην προηγούμενη επιστολή. Ο Βαφόπουλος με μια επιστολή έντονα 

εξομολογητικού τόνου, στις 29/10/58, εκφράζει την ανησυχία, τις σκέψεις του, για την 

επιλογή ποιητικής σιωπής του. Δεν είναι σε θέση να εξηγήσει την επιλογή του, αλλά 

αντίθετα δείχνει αβέβαιος για την αιτία. Δε διστάζει να εκφράσει στον ακριβό του φίλο 

ακόμα και τον φόβο του μήπως τον έχει εγκαταλείψει το ταλέντο του.  

Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος με την επιστολή της 8
ης

 Δεκεμβρίου του 1958,εκφράζει την βαθιά 

του ευγνωμοσύνη στην Νέα Εστία και προσωπικά στον Π. Χάρη, που για τόσα χρόνια 

στέκονται δίπλα του σε κάθε πνευματικό εγχείρημα. Επιπλέον, όλα αυτά αποκτούν 

ιδιαίτερο νόημα, καθώς ο Π. Χάρης  «… άνθρωπος που η συνεχής παρουσία του στην 

ελληνική πνευματική ζωή για 40 σχεδόν χρόνια …» μαζί με την Νέα Εστία, κατέχουν, 

αδιαπραγμάτευτα, πάγια θέση στα πνευματικά δρώμενα της εποχής, με την αδιάλειπτη 

παρουσία τους. 

Στην επιστολή προς τον Π. Χάρη με ημερομηνία 2/1/59, θίγονται αρκετά φιλολογικά 

ζητήματα. Με αφορμή την κυκλοφορία του 33
ου

 τεύχους της Νέας Εστίας, κάνει μια 

ανασκόπηση στη μνήμη του και θυμάται τις στιγμές που  έπιανε για πρώτη φορά στα 

χέρια του το 1
ο
 τεύχος του περιοδικού τον Απρίλιο του 1927, συνοδευόμενο μάλιστα 

από μια επιστολή του Παλαμά. Επιδιώκει να αποδώσει την κατάσταση που επικρατούσε 

στο λογοτεχνικό πεδίο λόγω της έλλειψης λογοτεχνικών περιοδικών
14
.  Η ατμόσφαιρα 
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φορτίζεται όταν αναφέρει, πως το πρώτο τεύχος της Νέας Εστίας τον βρήκε σχεδόν 

ετοιμοθάνατο, αλλά έπειτα από ένα χρόνο βίωνε την τιμή να παρουσιαστούν εκεί, στη 

Νέα Εστία,  τα ποιήματά του και μάλιστα να προλογίζονται με αποσπάσματα από το 

γράμμα του Παλαμά. Επίσης, γίνεται αναφορά στον Α. Βουτυρά, στον οποίο είναι 

αφιερωμένο το πρωτοχρονιάτικο τεύχος της Νέας Εστίας.  Συγκεκριμένα, επισημαίνει 

πώς γνώρισε πρώτη φορά το έργο εκείνου, του Ζαλοκώστα και του Βαλαβάνη, αρκετά 

χρόνια πριν.  Υπάρχει αναφορά στο έργο του Π. Χάρη Φωτιά στο πέλαγος, που 

υπόσχεται να το μελετήσει και σύντομα να του γράψει τη γνώμη του. Τέλος, ο 

Βαφόπουλος στέλνει δύο ποιήματα: «Το προσωπείο» και «Η μικρή Παναγία των 

Αγγέλων»
15
. Το δεύτερο έχει ως θέμα ένα τραγικό περιστατικό, το ξέσπασμα πυρκαγιάς 

σε σχολείο του Σικάγο, που οδήγησε στο θάνατο πολλά παιδιά. Παράλληλα 

γνωστοποιεί στον Π. Χάρη την πρόθεσή του να γράψει το χρονικό του ερχομού του 

Παλαμά στην Θεσσαλονίκη, ενόψει του «έτους Παλαμά». Όντως το 1927, τον 

Δεκέμβριο, ο  Κ. Παλαμάς επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και έγινε δεκτός με 

ενθουσιασμό από το κοινό του. Σ ’αυτήν  την επίσκεψη του, ο Βαφόπουλος είχε την 

ευκαιρία, να γνωρίσει από κοντά τον ποιητή, ο οποίος έδειξε άμεσα την εύνοιά του στον 

νεαρό τότε ποιητή. Είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ανταλλάσσοντας απόψεις, 

πράγμα που του έδωσε πολύ κουράγιο
16

. 

Με την επιστολή της 1
ης

  Φεβρουαρίου του 1959 ο Γ.Θ. Βαφόπουλος , προβαίνει σε 

διεξοδική κριτική για το έργο του Π. Χάρη Φωτιά στο πέλαγος. Ο ποιητής εύστοχα και 

αναλυτικά διατυπώνει τις απόψεις του για τις αρετές και τις αδυναμίες του βιβλίου. 

Δηλώνει πως  του αρέσει η επιλογή του ιστορικά προσδιορισμένου χωροχρόνου των 

διηγημάτων, που είναι ο καιρός της Γερμανικής κατοχής. Σημειώνει πως αυτό που τον 

εντυπωσιάζει είναι η επιλογή του συγγραφέα να αποδίδει απροσδόκητο τέλος στην 

υπόθεση, επιδιώκοντας να προκαλέσει ένα ψυχολογικό σοκ. Τονίζει την έντονη 

ψυχολογική διάσταση που διακρίνει τα διηγήματα αναφέροντας ότι «… η υπόθεση είναι 

μία αφορμή για να απλώσεις πάνω της ένα δίχτυ ψυχογραφικών συνθέσεων». Παράλληλα 

διακρίνει  και στοιχεία του ηθογραφικού διηγήματος, που διέπουν αρκετά από τα 

κείμενα του βιβλίου. Ειδικότερα κάνει λόγο  στο διήγημα  «Στοιχειωμένη αυλή». Τον 
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συγχαίρει για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, ένα γνήσιο απόσταγμα της εποχής του, και 

τον αναγνωρίζει ως συγγραφέα που συνάδει με αυτή.  

Ο Π. Χάρης στις 17/2/59, ευχαριστεί ευγενικά τον Βαφόπουλο για την κριτική που 

ασκεί στο τελευταίο του έργο, μέσω της προηγούμενης επιστολής του, αλλά εκφράζει 

ταυτόχρονα τη λύπη του που το κείμενο αυτό έλαβε τη μορφή μιας προσωπικής 

επιστολής απλώς και όχι ενός άρθρου δημοσιευμένου. Τον επαινεί, επίσης, για το 

ποίημά του «Νύχτα»
17

. Ο Βαφόπουλος εξηγεί στον Π. Χάρη με την επιστολή της 23
ης

 

Φεβρουαρίου του 1959, για ποιό λόγο η κριτική του είχε τη μορφή προσωπικής 

επιστολής και όχι άρθρου προς δημοσίευση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 

«Εφημερίδες της προκοπής εδώ δεν υπάρχουν». Μας πληροφορεί, πως έχει διακόψει 

κάθε συνεργασία με τη Μακεδονία, ενώ η Νέα Πορεία, το μοναδικό περιοδικό της 

Θεσσαλονίκης, δε θα έκανε δεκτό το άρθρο του για λόγους επαγγελματικού 

ανταγωνισμού. Το σχόλιο του  ψέγει τους πνευματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης της 

εποχής εκείνης. Ωστόσο, δηλώνει πως διατίθεται να κάνει μια ραδιοφωνική ομιλία για 

το έργο του.  

Ο Π. Χάρης στις 28/2/59 επαινεί τον Βαφόπουλο για τις αρετές του άρθρου, που 

έγραψε για τον Κωστή Παλαμά. Το χαρακτηρίζει ως λαμπρό, κριτικό και 

εξομολογητικό. Τέλος, αναφέρεται σε ένα διαγωνισμό της Νέας Εστίας, στο «Ποιος το 

έγραψε;», όπου περιλήφθηκαν στίχοι από το «Δάπεδο» του Βαφόπουλου και αρκετοί 

ήταν εκείνοι, που αναγνώρισαν τον προσωπικό τόνο του Βαφόπουλου στους στίχους, 

που παρατέθηκαν. Ο Π. Χάρης στην επιστολή της 3
ης

 Μαρτίου του 1959, αναφέρεται 

στο άρθρο του Βαφόπουλου  «Μνήμη Κωστή Παλαμά». Συγκεκριμένα μεταφέρει πως 

δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Γ. Κατσίμπαλη, ώστε να προσέξει μήπως το «Μνήμη 

Κωστή Παλαμά» είναι το ίδιο άρθρο  που είχε  δημοσιεύσει ο Βαφόπουλος στη Νέα 

Πορεία. Ο ίδιος σπεύδει να διαψεύσει κάτι τέτοιο, καθώς μελέτησε διεξοδικά και τα δυο 

κείμενα, βρίσκοντας βέβαια ομοιότητες αλλά και διαφορές. 

Ο Βαφόπουλος απαντά άμεσα δύο μέρες αργότερα, λέγοντας πως ουδέποτε θα 

περνούσε από το μυαλό του να δημοσιεύσει κείμενο, ήδη δημοσιευμένο. Το ζήτημα 

σχετίζεται, όπως αναφέρει με ηθική τάξη. Ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι έχει οξυμένη  την 

αίσθηση ηθικής και δε δέχεται να θίγεται για τέτοιου είδους ζητήματα. Κάνοντας λόγο 
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για την ομοιότητα των δυο κειμένων, ισχυρίζεται πως η μόνη ομοιότητα έγκειται στην 

διπλή αναφορά του ίδιου περιστατικού. Ακολούθως, λίγες μέρες αργότερα, στις 

8/3/59 ο Π. Χάρης τον καθησυχάζει, λέγοντας πως κάθε παρεξήγηση επιλύεται καθώς 

μαζί με την «Μνήμη Κωστή Παλαμά» δημοσιεύεται και η επιστολή του. Ο Π. Χάρης 

στις 2/4/59, προτείνει στον Βαφόπουλο, να δημοσιευθεί η ραδιοφωνική  ομιλία για τα 

έργα του στην Ελευθερία. 

Στην επιστολή του Γ.Θ Βαφόπουλου στις 13
ης

 Μαΐου του 1959,  υπάρχουν πολλαπλές 

αναφορές σε προσωπικές υποθέσεις των δυο πνευματικών ανδρών με λογοτεχνικό 

απόηχο. Συγκεκριμένα, τον πληροφορεί για μια επιστολή που στέλνει  στον Ι.Μ 

Παναγιωτόπουλο, φορτισμένη, θίγοντας μεταξύ άλλων και τις διαφορές ανάμεσα στον 

Π. Χάρη και τον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο. Τίθεται ξανά το ζήτημα ηθικής που διαρκώς 

αποτελεί γνώμονα για τη ζωή του Βαφόπουλου. Ωστόσο υπάρχουν και σημάνσεις 

φιλολογικού ενδιαφέροντος, όπως οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δημοσίευση 

του άρθρου του Γ.Θ Βαφόπουλου στην Ελευθερία, που ήταν αρνητικές, «…μίλησαν για 

συναλλαγή για πλεύρισμα, για φιλοδοξίες». 

Η επιστολή του Π. Χάρη έρχεται ως απάντηση στις 15/5/59 και περιέχει 

τοποθετήσεις σε προσωπικό επίπεδο. Ο Π. Χάρης νιώθει πικρία για ζητήματα 

επαγγελματικά που έχουν προκύψει ανάμεσα στον ίδιο και τον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο. 

Συγκεκριμένα, ξεκινούν από μια υπόσχεση του Ι.Μ Παναγιωτόπουλου να γράψει 

κριτική για το βιβλίο του Π. Χάρη, την οποία δεν τήρησε, αλλά προφανώς και από μια 

σειρά άλλων διαφορών, που δεν εμπεριέχουν φιλολογικές προεκτάσεις. Ο Βαφόπουλος 

στις 2/6/59  πληροφορεί τον Π. Χάρη, πως οι σχέσεις του με τον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο 

αποκαταστάθηκαν, ύστερα από την απάντηση που έλαβε. Σπεύδει να τον καθησυχάσει 

σχετικά με το ζήτημα ανάμεσα σε εκείνον και τον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο. Τέλος , ζητά 

να δημοσιεύσει  η Νέα Εστία ποίημα του, με αφιέρωση στον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο
18

, 

υποσχόμενος ότι δεν θα ζητούσε κάτι τέτοιο αν είχε την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί 

να αποτελούσε παραφωνία στις σχέσεις με τον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο. 

Ο Π. Χάρης με την επιστολή στις 3/7/59, κάνει δεκτό το αίτημα του Βαφόπουλου να 

δημοσιεύσει στη Νέα Εστία, ποίημα του με αφιέρωση στον Ι.Μ Παναγιωτόπουλο.  Αλλά 

παράλληλα, επιφυλάσσεται για την αποκατάσταση των σχέσεων, επισημαίνοντας την 
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πολύμηνη αποχή του Ι.Μ Παναγιωτόπουλου από τη Νέα Εστία, που προφανώς 

υποδεικνύει μια ψυχρότητα συγκριτικά με τις άλλοτε σχέσεις. 

 

2.5. Κρατικό βραβείο ποίησης 1960. Φιλολογικές έριδες. 

Ο Βαφόπουλος στις 6/2/60,  εκφράζει τη δυσαρέσκεια  και τη λύπη του, εξαιτίας μιας 

σειράς γεγονότων που σχετίζονται με το κρατικό Βραβείο ποίησης του 1960. Αρχικά, 

καθιστά σαφές, χωρίς να αφήνει περιθώρια αμφιβολίας, ότι ο ίδιος ούτε επεδίωξε ούτε 

έτρεφε ψευδαισθήσεις πως θα μπορούσε ποτέ να συνδεθεί το όνομά του με τα Κρατικά 

Βραβεία Ποίησης. Αυτή του την άποψη ενίσχυε το γεγονός ότι  το βιβλίο του ,Η 

Μεγάλη Νύχτα και το Παράθυρο, το είχαν υποδεχτεί σιωπηλά, «Απογοητευμένος από την 

αδιαφορία της «υψηλής κριτικής» είχα απαιτήσει από τον Γουδέλη να αποσύρει την 

κυκλοφορία του».  Ειδικότερα,  γνωστοποιεί πως με την επίσκεψή του στην Αθήνα και 

συγκεκριμένα στο σπίτι του Ι.Μ Παναγιωτόπουλου πληροφορήθηκε πως  οι «12», 

ισχυρές πνευματικές φυσιογνωμίες της εποχής, μεταξύ των οποίων ήταν και 3 από τα 

βασικά μέλη της Επιτροπής, είχαν αποφασίσει να τον τιμήσουν με το Βραβείο και 

μάλιστα ομόφωνα. Ωστόσο δηλώνει πως ο ίδιος εξαρχής αμφέβαλε καθώς στην 

επιτροπή ήταν και ο Α. Καραντώνης που «...συμβαίνει να είναι και ο εισηγητής της 

κρατικής επιτροπής, κ’ έχει και πρόσφατα ακόμα διατυπώσει τη θεωρία, πως η ελληνική 

ποίηση μετά την απόκτηση δύο συζύγων, του Σεφέρη και του Ελύτη πήρε την απόφαση να 

μην ξαναπαντρευτεί.», αφήνοντας φανερές αιχμές εναντίον του.  Επίσης αναφέρεται πως 

ο  Ο. Ελύτης  είχε παραδώσει ένα ανάτυπο ποιημάτων του στην εθνική βιβλιοθήκη , με 

την υπόσχεση του Καραντώνη, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, να λάβει εκείνος 

το Βραβείο Κρατικής Ποίησης. Εκφράζει με βεβαιότητα πως το βραβείο θα απονεμηθεί 

στον Ελύτη, «αν δεν το πάρει καταρρίπτεται όλη η θεωρία του Α. Καραντώνη, 

εξανεμίζεται ο θρύλος του Αιγαίου».  Ο Βαφόπουλος ζητά από τον Π. Χάρη να μη 

δημοσιοποιήσει κριτική του Καραντώνη στη Νέα Εστία, σχετική με το τελευταίο του 

έργο, καθώς διαβλέπει δόλο στην περίπτωση που ο Καραντώνης αποφάσιζε να 

αναφερθεί στο έργο του. Εκφράζει την επιθυμία του, από τη στιγμή που εξελίχθηκαν ως 

εξής τα πράγματα, να εξαιρεθεί και να τεθεί εκτός της κρίσης της κρατικής επιτροπής, 

επιδιώκοντας να προστατεύσει την αξιοπρέπειά του. Αυτό που, επίσης, αξίζει να 
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σημειωθεί σ’ αυτή την επιστολή είναι η πικρία του ποιητή για το αποκλειστικά 

αθηνοκεντρικό κράτος. 

Και οι δυο επιστολές του Π. Χάρη με ημερομηνίες 16/2/60 και 7/3/60, έχουν θέμα το 

Κρατικό Βραβείο του 1960. Τον πληροφορεί πως, όταν τέθηκε το όνομά του και το  

βιβλίο του, εξαιρέθηκε λόγω ηλικίας, καθώς η επιτροπή ισχυρίστηκε πως δεν ήταν 

δυνατό να βραβεύσουν κάποιο συνομήλικο τους ποιητή. Παράλληλα, του γνωστοποιεί 

πως πληροφορήθηκε ότι ο Ελύτης είχε καταθέσει στο τέλος Δεκεμβρίου του 1959 το 

βιβλίο του, παρόλο που κυκλοφόρησε το 1960. Επίσης, αναφέρει πως ίσως τα Βραβεία 

δεν απονεμηθούν. Το συγκεκριμένο περιστατικό πικραίνει σε βάθος τον Γ.Θ. 

Βαφόπουλο, που όπως δηλώνει στην αυτοβιογραφία του, θεωρεί πως ο θεσμός πέθανε 

ηθικά το 1960
19
, αποδεικνύοντας ξανά την οξυμένη αίσθηση ηθικής που τον διακατείχε. 

 

2.6. Επετειακό αφιέρωμα της « Νέας Εστίας» στη Θεσσαλονίκη. 

Δεν απαντώνται επιστολές κατά τη διάρκεια του 1961. Υπάρχουν όμως 5 επιστολές του 

έτους 1962 από τον Π. Χάρη ενώ δεν υπάρχουν επιστολές κατά τη διάρκεια του 1962 

από τον Γ.Θ. Βαφόπουλο. Η επιστολή η πρώτη, της 14
ης

 Μαΐου  αφορά στο ζήτημα 

ενός αφιερώματος της Ν. Εστίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Π. Χάρης προτείνει να 

αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη από το 1912 ως το 1962, τη σύγχρονη πόλη. Θεωρεί πως 

το αφιέρωμα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει γενική ιστορία, ιστορία της 

πνευματικής ζωής, ιστορία της καλλιτεχνικής ζωής, το πανεπιστήμιο, δυο ανθολογίες 

και τέλος άρθρο και εικονογράφηση για τα Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης. 

Παρεμβάλλει επιστολή στις 17-5-62 όπου ο Π. Χάρης ενημερώνει τον Βαφόπουλο για  

το πορτρέτο του στη Νέα Εστία, που έχει αναλάβει να γράψει ο Κ. Στεργιόπουλος. Ο Π. 

Χάρης στην αμέσως επόμενη στις 15-6-62 σπεύδει να ευχαριστήσει τον Βαφόπουλο για 

την αρωγή του στην οργάνωση του επετειακού τεύχους της Ν. Εστίας, που είναι 

αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Οι περισσότερες πληροφορίες είναι διαδικαστικού 

χαρακτήρα και σχετίζονται με συνεργάτες που πρόκειται και εκείνοι να συμμετάσχουν 

στο σχετικό τεύχος. 

                                            
19

 Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Γ, ό.π., σ. 165.  
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       Όλες οι επιστολές του 1963 γραμμένες από τον Π. Χάρη δεν περιέχουν φιλολογικές 

σημάνσεις. Αντίθετα περιορίζονται σε θέματα σχετικά με την κυκλοφορία της Ν. Εστίας 

και τη σωστή οργάνωση των τευχών. 

 

2.7. Ταξιδιωτικές αναφορές. Φιλολογικές αναφορέ.ς 

Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος με την επιστολή της 20
ης

 Ιανουαρίου του 1963 εκφράζει τις 

κρίσεις του για το Βιβλίο του Π. Χάρη «Βράχια, κουπιά και όνειρα». Πρόκειται για 

ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Ωστόσο αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι το ότι 

κατορθώνει να συνταιριάξει αρμονικά τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις αλλά και τις 

ψυχογραφικές προεκτάσεις, με αποτέλεσμα να το κατατάσσει στο είδος της 

ταξιδιωτικής ψυχογραφίας. 

Οι επιστολές αυτές του Π. Χάρη στις  3-6-64/ 14-6-64 είναι σύντομες και έχουν 

περισσότερο μορφή σημειώματος. Συγκεκριμένα στην πρώτη του ζητά να συμμετάσχει 

στο τεύχος σχετικά με τον Σαίξπηρ. Στη δεύτερη τον συγχαίρει για το κείμενο του 

«Επίσκεψη στο Στράντφορντ»
20

 που δημοσιεύεται στη Νέα Εστία . 

Στη συνέχεια με την επιστολή στις 14/10/64 ο Βαφόπουλος κάνει λόγο για τις 

ταξιδιωτικές του εμπειρίες στη Γερμανία-Βέλγιο-Αγγλία-Γαλλία. Επίσης αναφέρεται σε 

ένα ποίημα σατιρικό που του στέλνει. Είναι μια σάτιρα καταστάσεων πνευματικών, 

πολιτικών και ηθικών με εύκολη αποκρυπτογράφηση συμβόλων. Αναλαμβάνει όπως 

λέει κάθε ευθύνη υπογράφοντας το ποίημα
21
, ωστόσο θα κατανοούσε αν η Νέα Εστία 

ενέκρινε το ποίημα για να δημοσιευθεί στις σελίδες της. 

Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος στις 30/11/64 αναλύει κριτικά το διήγημα του Π. Χάρη 

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη». Αναγνωρίζει στο κείμενο την αρετή της αυτοτέλειας, 

που είναι δύσκολο να επιτευχθεί ιδιαίτερα σε ένα αυτοβιογραφικό κείμενο. Με αφορμή 

τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του διηγήματος του Π. Χάρη αλλά και ένα απόσπασμα 

                                            
20 Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Επίσκεψη στο Στράτφορντ», Νέα Εστία, τχ 887, σ.837. 
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 Γ.Θ.  Βαφόπουλος, Άπαντα , ό.π., σ.σ.272-273. 
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από το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του «Παλίρροια» του Χατζίνη διατυπώνει την 

άποψη ότι όλα αυτά τα αυτοβιογραφικά στοιχεία συνθέτουν την ιστορία της γενιάς 

τους. Παράλληλα ο Π. Χάρης στις 5-12-64 δηλώνει εντυπωσιασμένος από το κείμενο 

του Γ.Θ. Βαφόπουλου «Ο πατέρας», λαμβάνοντας στις 10 Ιανουαρίου τις ευχαριστίες 

από τον Βαφόπουλο. 

     Ο Βαφόπουλος  στις 23-1-65 στέλνει στον Π. Χάρη ένα σημείωμα για τις Ελληνικές 

Βιβλιοθήκες, που θα μπορούσε να δημοσιευθεί. Ωστόσο ξεκαθαρίζει πως το ζήτημα των 

Βιβλιοθηκών
22

 για τον ίδιο έχει λήξει για να προλάβει κακεντρεχή σχόλια με αιχμές 

ιδιοτέλειας. Λίγους μήνες αργότερα, με την επιστολή στις 19/5/65 ο Βαφόπουλος 

ενημερώνει τον Π. Χάρη για ένα άρθρο που στέλνει με σκοπό τη δημοσίευση, σχετικό 

με έναν καθεδρικό ναό της Αγγλίας, δείγμα μοντέρνας Αρχιτεκτονικής.  

Με την επόμενη επιστολή του ίδιου στις 14/11/65, για ακόμη μία φορά 

υπάρχουν αναφορές στην κοινή γενιά τους. Τον χαρακτηρίζει ως συγγραφέα που 

κατέχει την τέχνη του διηγήματος. Συγκεκριμένα για το διήγημα «Βραδινές ώρες»  

ισχυρίζεται πως υπάρχει ρεαλισμός τόσος ώστε το κείμενο να μην καθίσταται ποίημα ή 

εσωτερικός μονόλογος. «Στο σκοτάδι στον έρωτα»  αναγνωρίζει ο ίδιος πολλά βιώματα 

παρόμοια με αυτά που περιγράφονται. Γενικά σε όλα τα διηγήματα αναγνωρίζει 

βιογραφικά στοιχεία μιας ολόκληρης γενιάς. 

             Ο Π. Χάρης απαντά στις 18-11-65 πως αναγνωρίζει πως όσο του γράφει ο 

Βαφόπουλος, είναι από τις καλύτερες κριτικές που έχουν γραφεί για το έργο του. 

 

2.8. Η διαμαρτυρία λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης. 

Ο Βαφόπουλος τον Απρίλη του 1966, ενημερώνει τον Π. Χάρη για τα νέα του 

καθήκοντα στο Κρατικό θέατρο. Αναφέρεται στη «διαμαρτυρία λογοτεχνών της 

Θεσσαλονίκης
23
» μεταξύ των οποίων και ο Βαφόπουλος. Όπως μας πληροφορεί αυτή η 

«διαμαρτυρία» δημοσιεύτηκε και παρερμηνεύτηκε. 

                                            
22

 Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Βιβλιοθήκες», Νέα Εστία, τχ.903, σσ. 264-266. 
23 Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Η διαμαρτυρία των λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.», Νέα Εστία, τχ.932, σ. 705. 

     Γ.Θ. Βαφόπουλος,  Το «Λάθος» (Για τη διαμαρτυρία των λογοτεχνών), Νέα Εστία, τχ.934, σ. 840. 
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Ακολούθως η επιστολή του ίδιου λίγους μήνες αργότερα στις 5/7/66 φέρει 

έντονο πολιτισμικό και πολιτικό απόηχο της εποχής. Με αφορμή την καταδίκη των 

Ρώσων συγγραφέων, Αντρέι Σινιάφσκυ και Γιούλι Ντάνιελ, από το σοβιετικό καθεστώς. 

Επιχειρεί να προεκταθεί στη σημασία της πνευματικής ελευθερίας και στο πώς τότε 

γινόταν αντιληπτή. Δε διστάζει να καταγγείλει πως η ηθική αξία της πνευματικής 

Ελευθερίας όχι μόνο έχει χαθεί αλλά και έγιναν τόσες «πνευματικές Ελευθερίες»  όσες 

και οι άνθρωποι που ενεργούν εν ονόματί τους. Με παρρησία δηλώνει πως προέβη σε 

έλεγχο της πνευματικής ηγεσίας της χώρας και μάλιστα ενυπόγραφα. Επίσης 

γνωστοποιεί πως κατάφερε να ολοκληρώσει τον α’  τόμο της αυτοβιογραφίας του. 

 

2.9.Κριτικές αποτιμήσεις του έργου του Π. Χάρη από τον Γ.Θ. Βαφόπουλο. 

 

Η επιστολή του Γ.Θ. Βαφόπουλου στις 10/5/68 λαμβάνει διαστάσεις προσωπικής 

εξομολόγησης της μεταξύ τους φιλίας. Ωστόσο ο Βαφόπουλος στέλνει τις πρώτες 

σελίδες της αυτοβιογραφίας του στον Π. Χάρη. Στις 14/5/68
 
ο Π. Χάρης κάνει δεκτό με 

ενθουσιασμό το απόσπασμα από την αυτοβιογραφία. Τον ενημερώνει ότι πρόκειται να 

το δημοσιεύσει. Προλογίζει ένα διήγημά του και δηλώνει πως είναι ενδεικτικό της 

ψυχικής κρίσης που βιώνει. Φαίνεται να ανυπομονεί να περιέλθει στην κρίση του 

Βαφόπουλου. 

          Ο Βαφόπουλος στις 6/6/68 με αφορμή το δώρο που του στέλνει ο Π. Χάρης τον 

γ΄ τόμο από τη σειρά «Έλληνες Πεζογράφοι» που επιμελήθηκε ο ίδιος, σπεύδει να τον 

συγχαρεί για την υπευθυνότητα με την οποία επιμελήθηκε τον τόμο. Εξαίρει την 

δυναμική που αναπτύσσει ο τόμος χάρη στην πνευματική οξυδέρκεια του επιμελητή που 

επιλέγει να ανθολογήσει τα χαρακτηριστικότερα σημεία του έργου κάθε συγγραφέα, 

ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να το αποτιμήσει συνολικά. Παράλληλα θαυμάζει 

την εσωτερική του «δικαιοσύνη»  με την οποία χειρίζεται ξεχωριστά κάθε έργο, χωρίς 

να παραλείπει να αναφερθεί είτε στις αρετές είτε στις αδυναμίες του. 

Όπως ο ίδιος παραδέχεται αυτός ο γ’  τόμος γίνεται η αιτία να γνωρίσει 

καλύτερα ήδη γνωστούς συγγραφείς αλλά και να σχηματίσει νέα εναργέστερη εικόνα 
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για άλλους που δεν είχε αποτιμήσει σωστά. Ο Π. Χάρης στις 21-1-69, σπεύδει να 

ευχαριστήσει για την εμπεριστατωμένη κριτική που δέχτηκε.  
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3.Πινακας  Α΄  

3.1 Οι επιστολές και  άλλα τεκμήρια.  

 

1.  Π. Χάρης: Επιστολή ,  15/1/42 

2.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  8/5/47 

3.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   Καλοκαίρι,  Ιούλιος του 1947  

4.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   19/7/47 

5.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   27/7/47 

6.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,   1/9/47 

7.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   5/10/47 

8.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  Μάιος  1948 

9.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   30/8/48 

10.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   Σεπτέμβριος 1948  

11.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  11/9/48 

12.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,3/10/48 

13.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,    4/1/49 

14.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  12/1/49 

15.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,    26/3/49 

16.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    7/4/49 

17.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,   4/5/49  

18.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   21/5/49 

19.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   2/7/49 

20.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   16/8/49 

21.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  Φθινόπωρο 49  

22.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  4/5/50 

23.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   Αύγουστος 1950  

24.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    6/9/50 

25.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    18/10/50 

26.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,   28/10/50 

27.  Π. Χάρης:     7/10/51 σημείωμα  

28.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   3/2/52 

29.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   18/6/52 

30.  Π. Χάρης:  29/1/53 επαγγελματική κάρτα  

31.  Π. Χάρης:  31/3/53 σημείωμα  

32.  Π. Χάρης:  31/7/53 σημείωμα  

33.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    1/2/54 

34.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,    18/2/54 

35.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,    29/3/54 

36.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,    21/2/55 

37.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    31/10/55 
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38.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,   13/1/57 

39.  Π. Χάρης προς Σ. Βαφοπούλου,  16.5.57 

40.  Π. Χάρης: Επιστολή ,     25/2/58 

41.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  15/8/58 

42.  Π. Χάρης: Επιστολή ,     22/8/58/  

43.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,   29/10/58 

44.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,   8/12/58 

45.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  2/1/59 

46.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  1/2/59 

47.  Π. Χάρης: Επιστολή ,  17/2/59 

48.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  23/2/59 

49.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    28/2/59  

50.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    3/3/59 

51.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  5/3/59 

52.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,    8/3/59 

53.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   2/4/59 

54.  Π. Χάρης:  23/4/59 σημείωμα  

55.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,   13/5/59 

56.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   15/5/59 

57.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: 2/6/59  

58.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    3/7/59 

59.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  7/7/59 

60.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  5/10/1959 

61.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,    6/10/59  

62.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,   26/10/59 

63.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  6/2/60 

64.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,   16/2/60 

65.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    7/3/60 

66.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   14/5/62 

67.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,   17/5/62 

68.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    15/6/62 

69.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    20/9/62 

70.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    23/9/62 

71.  Π. Χάρης:  Επιστολή ,     20/1/63 

72.  Π. Χάρης: Επιστολή ,   17/4/63    

73.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    25/7/63 

74.  Π. Χάρης: 3/6/64 βιαστικό σημείωμα  

75.  Π. Χάρης: 14/6/64 σημείωμα  

76.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  14/10/64 

77.  Π. Χάρης: Επιστολή ,    2/11/64 

78.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,   30/11/64 

79.  Π.  Χάρης:  Επιστολή ,   Απόγευμα 5
η
ς  Δεκεμβρίου 1964 ώρα 6.15΄  
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80.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  10/1/65 

81.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  23/1/65 

82.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,18/5/65 

83.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,1 4/11/65 

84.   Π. Χάρης: Επιστολή ,    18/11/65 

85.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  Απρίλιος 1966  

86.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,5/7/66 

87.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  χωρίς ημερομηνία  

88.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,  10/5/68 

89.   Π. Χάρης: Επιστολή ,   14/5/68 

90.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  6/1/69 

91.   Π. Χάρης:  Επιστολή ,  21/1/69 

92.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  20/12/69 

93.   Π. Χάρης: Επιστολή ,    1/1/70 

94.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  3/3/70 

95.  Π. Χάρης: Επιστολή ,  5/3/70 

96.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  20/9/70 

97.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,18/12/70 

98.  Γ.Θ. Βαφόπουλος:  Επιστολή ,   29/6/72 

99.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   9/12/72 

100.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  24/4/73 

101.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  23/12/74 

102.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  20/2/75 

103.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,Τέλη Ιουνίου 1975  

104.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  8/9/75 

105.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,7/6/76  

106.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  4/10/78 

107.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  Νοέμβριος –  Δεκέμβριος 1982  

108.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   15/1/83 

109.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,   Δεκέμβριος 1986  

110.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Επιστολή ,  Χωρίς ημερομηνία  

111.  Γ.Θ. Βαφόπουλος: Απρίλης 1989, σύντομο σημείωμα  
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4. Οι επιστολές .  
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1 

15-1-42
1 

 

Φίλε κ. Βαφόπουλε, 

 

 Απαντώ στο ευγενικό γράμμα σας με καθυστέρηση δυο μηνών
2
. Είμαι 

αδικαιολόγητος; Ίσως. Έχω όμως και τα ελαφρυντικά μου: την πολλή και αδιάκοπη 

δουλειά και προπάντων το τεύχος Παπαδιαμάντη. 

Οπωσδήποτε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Διαφωνώ, βέβαια, με όσα 

γράφετε για την αναμονή των λογοτεχνών, που νομίζω πως πρέπει να είναι πάντα κοντά 

στη ζωή του καιρού τους και να την εκφράζουν, αλλά και περιμένω πάντα τη 

συνεργασία σας
3
. Ο πόλεμος και … η λογοτεχνία έχουν τα απρόοπτά τους. Αρχίζουν 

και τελειώνουν εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Περιμένω, λοιπόν…
 

 

Φιλικώτατα 

 

Π. Χάρης
4 

 

 

1. Πρόκειται για την πρώτη επιστολή που συναντάται στα αρχεία επιστολών του Γ.Θ. Βαφόπουλου 

προς τον Π. Χάρη. 

 

2. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει και προγενέστερη επιστολή αυτής, της 15
ης

  Ιανουαρίου του ’42, κατ’ 

επέκταση η αλληλογραφία των δύο ανδρών προϋπάρχει τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του ’41. 

 

3. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το διάστημα της συστηματικής συνεργασίας του Γ.Θ. Βαφόπουλου με 

τη Νέα Εστία. 

 

4. Πρόκειται για ψευδώνυμο του Ιωάννη Μαρμαριάδη. 
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5.  

                                                           2 

8-5-47
1 

 

Αγαπητέ κ. Χάρη, 

 

Ο κοινός μας φίλος κ. Ι.M Παναγιωτόπουλος
2
, στου οποίου τα χέρια βρίσκεται 

ένα ποίημά μου, παρακλήθηκε εκ μέρους μου να σας  ταχυδρομήσει. Θα ήσασταν 

διατεθειμένος να το δημοσιεύσετε; Ποτέ δεν ξεχνώ ότι στην «Νέα Εστία», πριν από 

είκοσι χρόνια περίπου, οφείλω την πρώτη μου εμφάνιση, κι ακόμα την τιμή να 

δημοσιεύσει ποιήματά μου στην πρώτη της σελίδα (τόμ. Η΄, σελ. 955)
3
. Θα κρίνατε 

άραγε παράλογη την επιθυμία μου να ζητήσω, για τα έργα της ωριμότητός μου την ίδια 

τιμή που αξιώθηκα  για τα έργα της νεότητός μου; Ματαιότητα ίσως πιστέψετε, μα όχι. 

Η εκούσια αποχή μου από κάθε δημόσια εμφάνιση, μπορεί να μαρτυρήσει για το 

αντίθετο. Απλούστατα, λόγοι γοήτρου και διάθεσης να ξεκινά κανείς τουλάχιστον από 

το ίδιο σημείο, όπου είχε σταματήσει, μας γεννά την επιθυμία τούτη. Ελπίζω να με 

δικαιολογήσετε. Κι ακόμα ελπίζω πώς θα ’χω την τιμή να πληροφορηθώ για την τύχη 

του ποιήματός μου. 

 

Φιλικώτατα 

 

 

1. Δεν ανευρίσκονται  στο αρχείο επιστολές για το πέντε ετών διάστημα που χωρίζει την πρώτη  

από τη δεύτερη επιστολή. 

 

2. Ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος ήταν από τους πρώτους φίλους του Γ.Θ. Βαφόπουλου όταν κατέβηκε 

στην Αθήνα το 1923 ( βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες αυτοβιογραφίας, Αθήνα 1971, τ. Α΄, σσ. 

201-202) και μάλιστα αυτός που τον έφερε πρώτη φορά σε επαφή με τον νεαρό επίσης τότε, 

Πέτρο Χάρη. Τους συνέδεσε έκτοτε βαθύτατη φιλία μέχρι το τέλος της ζωής τους. Παράλληλα 

διατηρούσαν αδιάκοπη αλληλογραφία επί σειρά δεκαετιών που έληξε με τον θάνατο του πρώτου. 

Η μεταξύ τους αλληλογραφία στο σύνολό της ανευρίσκεται και φυλάσσεται επίσης στο 

προσωπικό αρχείο του Γ.Θ. Βαφόπουλου, στο ομώνυμο πνευματικό κέντρο.  
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3. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τη Νέα Εστία, όταν κυκλοφορεί το 1
ο
 

τεύχος της, τη 15
η
 Απριλίου του 1927. Ένα χρόνο σχεδόν αργότερα χαίρει της τιμής, όπως ο 

ίδιος πολλές φορές ανέφερε, να «παρουσιασθεί» από τη Νέα Εστία, στο τεύχος της 1
ης

 Μαρτίου 

του 1928, με δημοσίευση επτά ποιημάτων από «Τα ρόδα της Μυρτάλης»,( βλ. Γ.Θ.  

Βαφόπουλος ,  Σελίδες ,  τ .  Α΄,  σσ .  287,317)  με προτάσεις του Κ. Παλαμά, στον οποίο 

χρωστούσε και την πρώτη του αυτή παρουσίαση. Στο επόμενο τεύχος της 15
ης

 Μαρτίου, 

δημοσιεύτηκαν ακόμα τρία ποιήματά του. 

 

 

 

                                                            3 

Καλοκαίρι, Ιούλιος 1947 

 

Αγαπητέ κ. Χάρη, 

 

Ακριβώς πριν από δυο μήνες, είχα την τιμή να σας απευθύνω μια επιστολή, για 

την οποία δεν έχω καμμιάν ένδειξη αν έφθασε στα χέρια σας ή όχι. Σας εσωκλείω 

αντίγραφό της. Δεν ξέρω αν ο κ. Παναγιωτόπουλος, με τον οποίο με συνδέει μια 

στενώτατη μακρόχρονη φιλία – με σύσταση του έκαμα τη γνωριμία Σας για πρώτη φορά 

το καλοκαίρι του 1923 – σας ταχυδρόμησε το ποίημα, για το οποίο Σας έγραφα στην 

επιστολή μου. Υποθέτω πως δε βρήκε καιρό να το κάμει. Σας εσωκλείω το αυτό και το 

θέτω κάτω από την κρίση σας. 

Παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό την αρθρογραφία Σας στον δριμύτατο αγώνα 

που κάνετε για την πνευματική ελευθερία. Αληθινά δοκιμάζω ένα αίσθημα του 

θαυμασμού βλέποντάς σας ν’ αντιμετωπίζετε με τόσο θάρρος τα αμφοτερόπλευρα 

βλήματα των «στρατευμένων» λογοτεχνών. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που 

πιστεύει σε μια απολυτότητα της ελευθερία του πνεύματος και στην αγιότητα του 

Λόγου.  

Το θάρρος λοιπόν και η πνευματική παλληκαριά που Σας χαρακτηρίζει, φίλε κ. 

Χάρη, μου εμπνέει ίσο θάρρος και ίση παλληκαριά, για να ’ρθω σήμερα και να ζητήσω 

μια εξήγηση ή αν θέλετε τη διάλυση μιας παρεξήγησης,- όπως το εύχομαι να είναι στην 

πραγματικότητα. 
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Το 1936 σας είχα ταχυδρομήσει ένα μεγάλο ποίημά μου, από τη σειρά που 

τυπώθηκε αργότερα με τον τίτλο «Προσφορά
1
», συνοδευόμενο μ’ ένα γράμμα

2
. (Η 

κριτική της «Νέας Εστίας» για την «Προσφορά» ήταν από τις κριτικές εκείνες που δεν 

βλέπει κανείς συχνά στις σελίδες της). Είχα εσωκλείσει και τα σχετικά γραμματόσημα, 

για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση, που το ποίημα μου δε θα το βρίσκατε 

«κατάλληλο» για την «Νέα Εστία», και, φυσικά, θα ’πρεπε να μου επιστραφεί. 

Απάντηση στο γράμμα μου εκείνο δεν πήρα και ούτε είχα καμμιά ένδειξη ότι είχε 

φθάσει οπωσδήποτε ως τη «Ν. Εστία». Ίσως να ’χε παραπέσει. 

Το 1942, ύστερα από προσωπική επιστολή σας προς εμένα
3
, σας είχα στείλει ένα 

επίσης μεγάλο ποίημά μου, για τη «Ν. Εστία». Και για τούτο το ποίημα που αργότερα 

μου το ζήτησαν τα «Γράμματα
4»

 και δημοσιεύθηκε, δεν είχα καμία απολύτως ένδειξη ότι 

έφθασε ποτέ στα χέρια σας. Ίσως κι αυτό να είχε παραπέσει. 

Πριν από δυο μήνες σας ταχυδρόμησα τρίτο γράμμα, του οποίου αντίγραφο σας 

εσωκλείω. Και για τούτο δεν έχω καμμιά ένδειξη ότι έφθασε εις τα χέρια σας. Ίσως κι 

αυτού η τύχη, κατά μία παράξενη σύμπτωση, να ’ταν η ίδια με την τύχη των 

προηγούμενων επιστολών. Το γράμμα μου τούτο, τέταρτο στη σειρά, ασφαλώς θα 

φθάσει στα χέρια σας, γιατί φρόντισα να εξασφαλίσω συστημένα την επίδοσή του. Κι 

έτσι, σύμφωνα με την τάξη που διέπει τα μεγάλα περιοδικά όλου του κόσμου, θα ’μαι 

πια βέβαιος, πως θα ’χω μιαν απάντηση, και στην περίπτωση ακόμα που θα κρίνετε πως 

πρέπει να μου επιστραφεί το εσωκλειόμενο ποίημα. 

Θα ’μουν αλήθεια ευτυχής, να είχα τη διαβεβαίωση πως όλα τα προηγούμενα 

γράμματά μου δεν είχαν φθάσει στον προορισμό τους. Θα διαλυότανε μέσα μου μια 

πικρία που δεν θα ’θελα με κανέναν τρόπο να προέρχεται από τη «Νέα Εστία». Θα μου 

κάμετε ίσως την ερώτηση: «Δεν υπάρχουν άλλα περιοδικά στην Ελλάδα; Στη 

Θεσσαλονίκη δεν εκδίδονται ήδη δύο ή τρία «λογοτεχνικά» περιοδικά;». Ναι, υπάρχουν 

πολλά, πάρα πολλά! Όμως – πώς να σας το πω; - μπορώ σ’ όλα αυτά να δημοσιεύσω 

ο,τιδήποτε άλλο εκτός από ποιήματα. Σεις ξέρετε τί θα πει γόητρο, περηφάνεια και 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, ας πω το μεγάλο το λόγο: Έχω την αδυναμία να 

πιστεύω πολύ στην Ποίηση και στην ιερότητα του Λόγου. Κι η ψυχή …
5
εκφράζεται 

καλά με το ρητό: μη ρίπτετε τα άγια τοίς κυσί
6
.   

Οπωσδήποτε, φίλε κ. Χάρη, θέλω να με συγχωρήσετε για την ενοχλητική μου 

φλυαρία. Και μπορώ να σας δώσω εκ των προτέρων τη διαβεβαίωση – διαβεβαίωση 

ελεύθερου ανθρώπου – πως η εκτίμησή μου προς εσάς και τη «Νέα Εστία» θα ’ναι 
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πάντα η ίδια, χωρίς να την αλλάξει κανένα, είτε ευχάριστο, είτε δυσάρεστο 

περιστατικό…
7 

 

1. Αναφέρεται στην 1η  αυτοτελή, έκδοση «Προσφορά εις μνήμην Ανθούλας Βαφοπούλου»,           

1938. 

 

2. Δυστυχώς δεν απαντά η συγκεκριμένη επιστολή στα αρχεία του. Ωστόσο αποδεικνύεται πως η 

αλληλογραφία των δυο ανδρών εδράζει τις αρχές της πολύ νωρίτερα του 1942, ημερομηνία της 

πρώτης χρονολογικά επιστολής που υπάρχει στα αρχεία. 

 

 3.      Πρβ. και την επιστολή 15.1.42. 

 

4. Τον Ιούλιο του 1943 πρωτοεμφανίζεται με τον τίτλο «Γράμματα». Το περιοδικό «Γράμματα» 

είχε στόχο την πνευματική αναμόρφωση της χώρας. Παράλληλα ενημέρωνε ειδησεογραφικά και 

για όλες τις εκδηλώσεις από την πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση της Ελλάδας. Πολύτιμος 

παράγοντας για την επιτυχία του είναι οι μόνιμοι συνεργάτες - οι πνευματικοί δημιουργοί, όπως 

πιστοποιείται από το κύρος των υπογραφών τους - Ν. Καζαντζάκης, Στρ. Μυριβήλης, Φ. 

Κόντογλου, Κ. Παράσχος, Λ. Κουκούλας, Ν. Χατζάρας, Δ. Βουτυράς και πολλοί άλλοι. Το 

περιοδικό συνέχισε να εκδίδεται μηνιαία από το 1944 ως το 1946. Από τον Ιανουάριο ως τον 

Ιούνιο του 1947 εκδίδεται ανά δεκαπενθήμερο. Μετά τον Ιούνιο του 1947 η έκδοση σταματά. 

 

5. Δυσανάγνωστο σημείο. 

 

6. Κατά Ματθαίον. 7,6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν 

ἔμπροσθεν τῶν χοίρων. 

 

7. Δυσανάγνωστη περίοδος. 
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 19-7-47 

 

Φίλε κ. Βαφόπουλε, 

 

Και το πρώτο σας γράμμα έχω λάβει και ο κ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος έσπευσε να 

μου διαβιβάσει το τραγούδι σας. Όταν όμως με παίρνει η δουλειά από κάτω, τα ξεχνώ 

όλα, ξεχνώ ακόμη ότι έχει τα όριά της και η υπομονή των άλλων… 

Ζητώ, λοιπόν, συγγνώμη, από έναν καλό φίλο της «Νέας Εστίας»
1
 και 

προπαντός από τον πνευματικό άνθρωπο, που τον αισθάνομαι τόσο κοντά μου, κοντά 

στις πεποιθήσεις και στις προσπάθειές μου, και ζητώ ακόμη μία φορά τη συγγνώμη του 

που δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω. Η «Ν.Ε.» δε δημοσιεύει τόσο μεγάλα τραγούδια, 

στην πρώτη μάλιστα σελίδα της
2
. Με χαρά και με όλες τις τιμές, θα παρουσίαζα στίχους 

σας, όχι όμως τόσο πολλούς μαζί. 

 

Με κάθε τιμή 

 

Π. Χάρης 

 

 

 

1. Όντως ο Γ.Θ. Βαφόπουλος, απέδειξε έμπρακτα την φιλία του στη «Νέα Εστία» καθώς δε 

σταμάτησε αφενός να εμφανίζεται στις σελίδες της και αφετέρου να είναι ένθερμος αναγνώστης 

της από το πρώτο ήδη τεύχος της, μέχρι και το τέλος της ζωής του. 

 

2. Ο Πέτρος Χάρης δε διστάζει να παραμείνει αμετάκλητος στις αρχές του περιοδικού ακόμα και  

αν πρόκειται για ζήτημα έκτασης ποιήματος. 
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27-7-47 

 

Φίλτατε κ. Χάρη, 

 

Πήρα το γράμμα σας με το επιστρεφόμενο χειρόγραφο του ποιήματός μου. Σας 

ευχαριστώ ειλικρινά για τα πολύ καλά και φιλικά σας λόγια. Ναι, το νοιώθω πως είμαι 

«κοντά στις πεποιθήσεις και τις προσπάθειές σας», καθώς το σημειώνετε στο γράμμα 

σας. Σέβομαι απόλυτα την αρχή της «Νέας Εστίας» να μη δημοσιεύει μεγάλα ποιήματα, 

μολονότι βρίσκομαι σε αδυναμία να την κατανοήσω. Δεν δοκίμασα να κάμω τη 

διαπίστωση της απαράβατης αυτής αρχής, ξεφυλλίζοντας παλαιότερους τόμους της 

«Νέας Εστίας», αφού σεις το βεβαιώνετε στο γράμμα σας τόσο κατηγορηματικά. Όμως, 

στ’ αλήθεια, δεν το ’χα φαντασθεί ποτέ πως κοντά στ’ άλλα μέτρα για την κρίση ενός 

ποιήματος θα ’ταν και η μεζούρα
1
. Έψαξα λοιπόν στα χαρτιά μου να βρω κανένα άλλο 

ποίημα, που να ταιριάζει στα μέτρα που καθορίζει η «Νέα Εστία». Κατά κακή 

σύμπτωση όλα τα ποιήματά μου είναι μεγάλα. Και θα ’μουν αληθινά δυστυχισμένος αν 

καμμιά μέρα ανακάλυπτα πως άρχισα να γράφω μικρά ποιήματα… 

Θέλω να με πιστέψετε, φίλτατε κ. Χάρη, πως λογαριάζω πολύ τη φιλία σας και 

την εκτίμησή σας. Κι ακόμα θέλω να σας διαβεβαιώσω και πάλι για την ειλικρίνεια των 

δικών μου αισθημάτων προς σας προσωπικά και προς την πάντοτε αγαπητή μου «Νέα 

Εστία». Δεν έχει καμμιάν σημασία αν η «Νέα Εστία» σήμερα, ολοκληρωμένη καθώς 

είναι πνευματικά, μετανοιώνει ίσως για μερικές υπερβολές της στην εκτίμηση 

προσώπων και έργων κατά το παρελθόν, όπως ήταν π.χ. η δική μου παρουσίαση από τις 

σελίδες της
2
. 

 

Φιλικώτατα 
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1. Σε τόνο ήπιο αλλά ενοχλημένο εκφράζει την έκπληξή του για τα απαράβατα μέτρα που θέτει και 

εφαρμόζει το περιοδικό, βεβαιώνοντας ωστόσο πως οι αρχές αυτές δεν κλονίζουν τον σεβασμό 

του. 

 

 

2. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος  αναδιπλώνεται και εικάζει πως ενδεχομένως η «Νέα Εστία» έχει μετανιώσει 

την παλαιότερή τους συνεργασία, ώστε να απορρίπτει τα πρόσφατα απεσταλμένα προς 

δημοσίευση ποιήματά του. 
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                                                                                                  1-9-1947 

 

Φίλε κ. Βαφόπουλε, 

 

Νομίζω ότι με το τελευταίο γράμμα μου δεν είπα όσα ήθελα να πω κι 

αισθάνομαι την ανάγκη να σας ξαναγράψω. Με πολύν κόπο σας γύρισα το χειρόγραφό 

σας, αλλά με πολύ περισσότερο θα εξοικονομούσα τις σελίδες που απαιτεί, τις πρώτες 

μάλιστα. Εκτιμώ την εργασία σας και πολύ σωστά κάνετε να πιστεύετε σ’ αυτή την 

εκτίμηση. Μα τί να σας πω: ακριβώς επειδή θέλω να μένω σταθερός στις πεποιθήσεις 

και στις εκτιμήσεις μου, θ’απεφάσιζα μίαν εξαίρεση, θα έδινα δηλαδή 4 ή 5 σελίδες, τις 

πρώτες ενός τεύχους, μόνον, αν ήταν να παρουσιάσω κάτι αληθινά μοναδικό ή να 

βοηθήσω σε μίαν αξιόλογη πρώτη εμφάνιση
1
. Στην περίπτωσή μας, ούτε το ένα 

συμβαίνει ούτε τ’ άλλο. Έχετε γράψει, αγαπητέ μου, και καλύτερα τραγούδια
2
, και μ’ 

ένα καλό, βέβαια, τραγούδι σαν αυτό που μου στείλατε, δε θα ξάφνιαζα κανέναν, αφού 

θα το συνώδευε υπογραφή πολύ γνωστή στα Ελληνικά Γράμματα. Σεις, το μαντεύω, 

πικραθήκατε, ίσως και να πειραχτήκατε, κι ας μου στείλατε ένα τόσο ευγενικό γράμμα. 

Μα σας παρακαλώ να με καταλάβετε και προπάντων να μην αμφισβητήσετε την 

ειλικρίνειά μου. Θέλω, ακόμα, να ελπίζω ότι  η εργασία σας θα ’ρθει πολύ γρήγορα να 

παραμερίσει κάθε δυσαρέσκεια και θα σας φέρει πάλι πολύ κοντά στη «Νέα Εστία». 
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Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 

                                                                                Π. Χάρης 

 

1. Ασφαλώς ο Γ.Θ Βαφόπουλος το ’47, ημερομηνία αποστολής της επιστολής, δεν είναι 

πρωτοεμφανιζόμενος λογοτέχνης, καθώς έχει ήδη στο ενεργητικό του εκδόσεις έργων του, Τα 

Ρόδα της Μυρτάλης  1931, Εσθήρ 1934, Προσφορά 1938. 

 

2. Ο Π. Χάρης συνηθίζει, όταν αναφέρεται στα ποιήματα, να χρησιμοποιεί τον όρο «τραγούδια». 
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                                                                                                                         5-10-47 

 

    Αγαπητέ μου κ. Χάρη, 

 

Αισθάνομαι την υποχρέωση ν’ απαντήσω στο αληθινά ευγενικό και τόσο 

υποχρεωτικό γράμμα σας, έστω και με καθυστέρηση ενός περίπου μηνός. 

Τον τελευταίο καιρό η Δημοτική Βιβλιοθήκη1, με την αναδιοργάνωσή της, μου 

παίρνει όλες μου σχεδόν τις ώρες, σε σημείο που να μη βρίσκω την απαιτούμενη άνεση 

για μία φιλική ανταπόκριση. Θα σας ενδιέφερε ίσως να πληροφορηθείτε ότι ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης, διέθεσε 100 περίπου εκατομμύρια για την καινούρια, την μεταπολεμική 

εγκατάσταση της Βιβλιοθήκης2. Θα ’ναι μία αληθινά πολιτισμένη γωνιά στη 

Θεσσαλονίκη. Ίσως η πιο πολιτισμένη και μοντέρνα βιβλιοθήκη στον τόπο μας. 

Δε θα ’μουν ειλικρινής αν σας έκρυβα πως νοιώθω κάποιες τύψεις, που με την 

τελευταία αλληλογραφία μας, σας στενοχώρησα ίσως και προ πάντων σας έκαμα να 

χάσετε πολύτιμο, πραγματικά, πολύτιμο καιρό. Ελπίζω πως θα ’στε επιεικής μαζί μου. 

Κι ακόμα ελπίζω πως θα θελήσετε να επεκτείνετε την επιείκειά σας και στο γράμμα μου 

τούτο, με το οποίο θέλω να συμφωνήσω μαζί σας πως ούτε για μία στιγμή πέρασε από 

το μυαλό μου πως σας είχα στείλει ένα αριστούργημα. Σεις, που έχετε τόση μεγάλη 
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πείρα του Λόγου, το ξέρετε πόσο δύσκολα γράφονται τα αριστουργήματα. Χρόνια τώρα 

καρτερώ ν’ απαντήσω στον ελληνικό τύπο ένα πραγματικό ποιητικό αριστούργημα. 

Καρτερώ όπως καρτερούσε ο Συμεών τον Κύριο3… Όμως θα ’θελα να μου δώσετε την 

ικανοποίηση να πιστεύω πως το ποίημα (όχι τραγούδι 
. 
το τραγούδι είναι άλλο πράγμα) 

που σας έστειλα δεν ήταν χειρότερο από άλλα προγενέστερά μου, καθώς το σημειώστε 

στο γράμμα σας. Και ούτε τόσο μεγάλο, όσο σας φάνηκε με το πρώτο κοίταγμα. Αν το 

μετρούσε κανείς θα ‘βρισκε πως χωρούσε σε δυο μονάχα σελίδες δίστηλες της «Νέας 

Εστίας».  Είναι σε «μάκρος» μικρότερο από το μισό του ποιήματος που δημοσίευσε η 

Ν. Εστία στο τελευταίο της τεύχος. Αν κρατάτε ακόμα το χειρόγραφο κι έχετε την 

υπομονή να το μετρήσετε, είμαι βέβαιος πως δε θα με διαψεύσετε. 

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 

 

 

 

 

1. .Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1932.Ουσιαστικά ο Γ.Θ. Βαφόπουλος 

που την υπηρέτησα πιστά επί σειρά ετών, οραματίστηκε μια σύγχρονη όψη της Βιβλιοθήκης, την 

οποία και κατάφερε. 

 

2. Μεταπολεμικά, το 1947,  η Βιβλιοθήκη μεταστεγάστηκε από ένα στενό διαμέρισμα της πλατείας 

Αγίας Σοφίας στο Μέγαρο της Χ.Α.Ν. Ύστερα από μια σειρά ενεργειών που θεσμοθετήθηκαν, η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη όδευε προς τον εκσυγχρονισμό της 

 

3. Φράση που λέγεται για κάποιον που περιμένει υπομονετικά και με πίστη για πολλά χρόνια, όπως 

και ο Άγιος Συμεών τον Χριστό την ημέρα της Υπαπαντής. 
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                                                                                                        Μάιος 1948 

 

Αγαπητέ μου κ. Χάρη, 

 

Κρατώ στα χέρια μου το τελευταίο τεύχος της «Νέας Εστίας», με τον αριθμό 

500, που ’ναι βαμμένος με το χρώμα της ανοιξιάτικης παπαρούνας
1
. Και βλέπω στα 

ράφια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ολόκληρη τη σειρά των 42 τόμων της χρισμένη με 

το ίδιο χρώμα. Κι αναλογίζομαι ακόμα τις στοίβες των σκόρπιων τευχών, σε κάποιο 

δωμάτιο του σπιτιού μου, που αν τα μετρήσει κανείς, πρέπει να τα βρει 499. Και 

στοχάζομαι πως δεν θα ’μαι και ο πρώτος, μήτε ο δέκατος, μήτε ο εκατοστός 

αναγνώστης, που από τον Απρίλη του 1927
2
, χωρίς κανένα διάλειμμα, χωρίς καμία  

διακοπή, πύργωσε την σωρεία αυτών τόσων δικών σας μόχθων και τόσης δικής μας 

λαχτάρας. 

Πώς να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη, όλοι εμείς, γνωστοί και άγνωστοι, που 

μας κρατήσατε είκοσι ένα χρόνια, τόσο κοντά στην πιο σημαντική εκδήλωση του 

νεοελληνικού πνεύματος, που είναι ο Λόγος; 

Εύχομαι να ζήσετε, σεις κι ο αγαπητός και σεβαστός μου φίλος κ. Ξενόπουλος
3
, 

κι όλοι εμείς, που αγαπήσαμε τη «Νέα Εστία», για να δούμε τυπωμένο στο εξώφυλλο 

της τον αριθμό 1.000, βαμμένο στο χρώμα της παπαρούνας, μια αληθής ελληνική 

άνοιξη, που θα έχει καταξιώσει την απόλυτη ελευθερία του πνεύματος, την οποία δεν 

επρόδωσε ίσως μόνη η «Νέα Εστία
4
». 

 

Με τιμή 

 

 

 

1. Το Πασχαλινό τεύχος με τον αριθμό 500 της Νέας Εστίας κυκλοφορεί την 1
η
 Μαΐου του 1948. Το 

εξώφυλλο καλύπτεται από  την Αναστάσιμη εικόνα και ακολουθεί στη 3
η
 σελίδα το σημείωμα του Π. 

Χάρη με γενικό τίτλο «Στους κάμπους με τις παπαρούνες». Με αφορμή αυτό ο Γ.Θ. Βαφόπουλος 

προβαίνει στις σχετικές ευχές του. Εκεί ο Π. Χάρης εκφράζει τον απερίφραστο ενθουσιασμό του για 
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την συμπλήρωση τόσων τευχών, με την ευχή το τεύχος 500 να αποτελέσει την αφετηρία και όχι τον 

σταθμό για τη Νέα Εστία. 

 

2. Η 15η Απριλίου και όχι η 1η , είναι η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας για τη Νέα Εστία. 

 

3. Ο Ξενόπουλος έγινε ιδιοκτήτης και διευθυντής και εκδότης της παλαιάς «Εστίας» τον Ιανουάριο του 

1895. Το 1927 ο Ξενόπουλος αναλαμβάνει την έκδοση  ενός νέου περιοδικού, της Νέας Εστίας με τη 

χρηματοδότηση του γνωστού εκδότη Ιω. Κολλάρου. H έκδοσή του ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και 

επιτέλους ο κόσμος των γραμμάτων αποκτούσε ένα έγκυρο περιοδικό. O Ξενόπουλος, έχοντας 

πολύτιμο συνεργάτη του τον Τέλλο Άγρα, κατέστησε τη Νέα Εστία ένα από τα αξιολογότερα 

εκδοτικά εγχειρήματα της εποχής του Μεσοπολέμου. Το 1933 αναλαμβάνει συνδιευθυντής ο Π. 

Χάρης, που από το 1935 με τα καθήκοντα της διεύθυνσης πλέον παραμένει μέχρι το 1987. 

 

4. Η Νέα Εστία εξέφρασε την αστική διανόηση. Σε κρίσιμες συγκυρίες, η Νέα Εστία τήρησε μία στάση 

ουδετερότητας και φαίνεται πως η επιλογή των κειμένων και άρθρων ήταν σχετική με την παραπάνω 

επιλογή. Όμως υπήρχε μία αισθητική γραμμή στο περιοδικό που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

συντηρητική, καθώς σε μία κρίσιμη πολιτικά και κοινωνικά, εποχή δεν τοποθετήθηκε ενδεικτικά. 
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                                                                                                                  30.8.1948 

 

 

Αγαπητέ μου κ. Βαφόπουλε 

 

Ευχαριστώ για το τελευταίο γράμμα σας και για τις φιλικές υποδείξεις σας
1
. 

Αλλά πώς να φυλάγεται κανείς απ’ όλα; Οπωσδήποτε, με σημερινό γράμμα μου, 

παρακαλώ να με διαγράψουν από τον κατάλογο των ομιλητών των «Μορφών
2
». 

Το «Δάπεδο
3
» πολύ ωραίο. 

Άργησα να σας απαντήσω, γιατί μαζί με τ’ άλλα, έχω αρρώστειες στο σπίτι μας. 
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Φιλικώτατα 

 

Π. Χάρης 

 

 

Υ.Γ. Πολύ θα σας παρακαλέσω να ανακοινώσετε, μαζί με τους χαιρετισμούς μου 

στον κ. Δέλιο
4
 το περιεχόμενο του γράμματος τούτου. Δεν έχω τη δ/νσή του για να του 

γράψω. 

Ο ίδιος 

 

 

 

 

1. Η επιστολή για την οποία γίνεται λόγος, όπως εικάζω από τα συμφραζόμενα δεν είναι η αμέσως 

προηγούμενη. Ενδεχομένως πρόκειται για επιστολή που δεν ανευρίσκεται στο αρχείο. 

 

2. Λογοτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης που εμφανίστηκε το 1936-38 και το οποίο συνέχισε 

μεταπολεμικά την εκδοτική του πορεία  από το 1946-54. 

 

3. Το Δάπεδο γράφτηκε το 1948 και τυπώνεται μαζί με άλλα ποιήματα το 1951.Θεωρήθηκε από 

τους κριτικούς ως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της ποίησης του Γ.Θ. Βαφόπουλου. Ο ίδιος 

επισημαίνει στις σελίδες αυτοβιογραφίας πως το πιο ταιριαστό κριτικό κείμενο που γράφτηκε για 

το Δάπεδο είναι αυτό του Γ. Θέμελη. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες αυτοβιογραφίας, Αθήνα 

1971, τ. Β΄, σσ. 327-335.  

 

 

4.  Γιώργος Δέλιος, λογοτέχνης και φίλος του Βαφόπουλου, πήρε επίσης μέρος στην ίδρυση και τη 

σύνταξη του λογοτεχνικού περιοδικού Μακεδονικές Ημέρες. 
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Σεπτέμβριος 1948 

 

Αγαπητέ μου κ. Χάρη, 

 

Έλειψα για δέκα πέντε μέρες, από τη Θεσσαλονίκη σ’ένα κοντινό χωριό, για 

λίγη ανάπαυση, κι επιστρέφοντας βρήκα το γράμμα σας. Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ 

θερμά για τη δημοσίευση του «Δαπέδου». Τη «Νέα Εστία» τη βρήκα κι αυτή να με 

περιμένει. Το διαφορά πνευματικού ύψους και ήθους ανάμεσα σ’αυτή και στο άλλο 

εκείνο δεκαπενθήμερο έντυπο
1
!  Αυτό και μόνο είναι ένα μεγάλο τίτλος τιμής για τη 

«Νέα Εστία». Προς Θεού, μη παρασυρθεί κάποτε από την υπερβολική αγάπη και την 

ζωηρότητα των φίλων της. Σεις με το δεκαπενθήμερο χρονογράφημά σας και τα 

σημειώματά σας, δίδετε τον τόνο που χαρακτηρίζει τον πολιτισμένο και πνευματικό 

άνθρωπο. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι μια μεγάλη αρετή. 

Και βέβαια δε θα ’ταν εποικοδομητικό του δικού σας κύρους και της «Νέας 

Εστίας» να ’ρχόσαστε για να δώσετε μια ομιλία, στη σειρά των διαλέξεων που τόσο 

πανηγυρικά εγκαινιάζει ο άνθρωπος, που καταισχύνει την Ελληνική πνευματική ζωή
2
. 

Νομίζω πως θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, για να ’ρθετε εσείς και μερικοί 

άλλοι από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες των Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα 

δεν είμαι σε θέση να σας πω τίποτε. Θα συναντήσω μερικούς φίλους, για να 

συζητήσουμε το ζήτημα. Κι ελπίζω σύντονα να ’χω να σας αναγγείλω κάτι ευχάριστο. 

 

Σας ευχαριστώ και πάλι και σας σφίγγω το χέρι με αγάπη και θερμή φιλία. 

 

 

 

 

1. Προφανώς υπαινίσσεται  το περιοδικό Μορφές 

 

2. Αναφέρεται στον Σπύρο Μελά που είχε κληθεί από τον Δεδούση να «ανοίξει» τον κύκλο 

διαλέξεων που διοργανώνεται από το περιοδικό Μορφές. Μάλιστα  καταγγέλλει από τις Σελίδες 

του: «Ο Δεδούσης είχε φιλοδοξήσει να καθιδρύσει μια πνευματική παντοκρατορία στη 
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Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας ούτε δύο, μα πολλών απληροφόρητων ανθρώπων». 

Πληροφορούμαστε πως σε τους οπαδούς των Μορφών σε ένα σωματείο με κοινωνικές και 

κοσμικές προεκτάσεις που του έδωσε την επωνυμία ΟΣΥΜ. Και άρχισε μια εκστρατεία για την 

ανακάλυψη «Μαικηνών» για την αναγόρευση «μεγάλων δωρητών», για την επέκταση της 

δράσης του και στον εξωπνευματικό τομέα. Δε δίστασε ο Δεδούσης να βάλει στο διοικητικό 

συμβούλιο του ΟΣΥΜ και εμπόρους και επαγγελματίες και πρακτικούς τεχνικούς, που το μόνο 

έντυπο που είχαν διαβάσει στη ζωή τους ήταν η καθημερινή τους Εφημερίδα. Φυσικά ο κύκλος 

των Μορφών δεν είχε ανησυχίες πνευματικές.» Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες αυτοβιογραφίας, 

ό.π., τ. Β΄, σ. 307.  
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11.9.1948 

 

Αγαπητέ μου κ. Χάρη, 

 

Σας γράφω κάτω από τις εντυπώσεις των όσων δημοσίευσε το «Έθνος» στο 

φύλλο της προχθεσινής Πέμπτης. Δε θα σχολιάσω την επιστολή του κ. Δεδούση. Θέλω 

μονάχα να εκφράσω την έκπληξή μου για τον τρόπο, με τον οποίον θίγει η εφημερίδα 

μερικά ζητήματα intimes, που συζητήθηκαν σε γράμματα εντελώς ιδιωτικής φύσεως. 

Μου λείπει το θάρρος της γνώμης μου; Κάθε άλλο. Όμως δεν μπορώ να 

επιδοκιμάσω τον καθαρά δημοσιογραφικό τρόπο, που χρησιμοποιεί η εφημερίδα, για τη 

δημιουργία εντυπώσεων. Είμαι βέβαιος πως ούτε και σεις τον επιδοκιμάζετε. Γιατί, σε 

τελευταία ανάλυση, καταντάει μικρόχαρο κουτσομπολιό, απαράδεκτο από κάθε 

άνθρωπο, που δίνει πρωτεύουσα θέση στο ρόλο του Πνεύματος. 

Η απέχθειά μου προς κάθε εκδήλωση, που μειώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 

με κάμνει να σας γράψω το γράμμα τούτο. Κι επειδή στα προηγούμενα γράμματά μου 

είχα περιορισθεί σε γενικότητες, επιθυμώ να πάρω μια σαφή θέση στο δημιουργούμενο 

ζήτημα της διαλέξεως των «Μορφών», απαλλασσόμενος όσο είναι δυνατό από 

προσωπικές προκαταλήψεις. 

Σ’ ένα γράμμα μου, του οποίου δεν κρατώ αντίγραφο, θυμούμαι πως μιλώντας 

σας για «απόσταση που εξιδανικεύει τα πρόσωπα και τα πράγματα», δεν ήθελα να 

υπονοήσω συγκεκριμένα κανένα πρόσωπο της Θεσσαλονίκης. Ήθελα απλώς να 

χαρακτηρίσω μια κατάσταση της πνευματικής ζωής της πόλεως μας, που δεινοπαθεί 

κάτω από την ασυδοσία όχι ενός, ούτε δυο, μα πολλών απληροφόρητων ανθρώπων. 

Εκτός από τα άλλα είχα υπ’ όψη μου και το άρθρο στη «Νέα Εστία
1
» περί 

«Θεσσαλονίκης», όπου ο πράγματι ευγενικός φίλος κ. Ζωγραφάκης, είχε βρέξει εξίσου 

επί δικαίους και αδίκους. Τι θα ’λεγε λ.χ. ένας Αθηναίος, διαβάζοντας ένα άρθρο για 

τους πνευματικούς ανθρώπους της Αθήνας, όπου στο ίδιο ράφι θα ’βλεπε να 

τοποθετούνται οι Παπατσώνης
2
 π.χ. και ο Ηλίας, που βγάζει την εφημερίδα της 

Επιμελείας»; (Ίσως να τον θυμάστε. Ήταν ένας τύπος που έζησε στην Αθήνα γύρω στα 

1924). 
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Και ξαναγυρνώ στο ζήτημα των διαλέξεων των «Μορφών». Έχω πολλές 

αντιρρήσεις για την ποιότητα του περιεχομένου του περιοδικού αυτού. Το ’χω τονίσει 

και στον εκδότη του κ. Δεδούση. Όμως τούτο, αν θέλω να μείνω έξω από κάθε 

προσωπική προκατάληψη, δε μ’ εμποδίζει να του αναγνωρίσω πολλές ικανότητες. Το 

γεγονός μονάχα ότι καταφέρνει να εκδίδει χωρίς καμμία καθυστέρηση, πάνω στη μέρα 

του, κάθε τεύχος, είναι ήδη ένα κατόρθωμα. Και η οργάνωση των διαλέξεων, με την 

πρόσκληση Αθηναίων λογοτεχνών στη Θεσσαλονίκη, θεωρήθηκε πρώτα από μένα σαν 

ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, ανεξάρτητα αν γινόταν από τις «Μορφές» ή από άλλο 

οποιοδήποτε σωματείο. Η ουσία του πράγματος ήταν ότι με κάποιο τρόπο το κοινό της 

Θεσσαλονίκης (υπάρχει εκλεκτό κοινό, παρά όσα λέγονται) θα γνώριζε κι από κοντά 

τους συγγραφείς, που τους ήξερε μονάχα από τα βιβλία τους. Όμως πώς έγινε αυτή η 

οργάνωση των διαλέξεων; Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι αντιρρήσεις μου. 

Σε μία συνομιλία μου με τον κ. Δεδούση, του ετόνισα ότι, εφ’ όσον, κατά τα 

λεγόμενά του, ήθελε να κρατηθεί σ’ ένα επίπεδο ουδετερότητας, και αμεροληψίας, θα 

μπορούσε ίσως να περιλάβει τους κ. Μελά στη σειρά των ομιλητών, με κανένα όμως 

τρόπο δε θα του ήταν επιτρεπτό να εγκαινιάσει τις διαλέξεις με πρώτον ομιλητή 

εκείνον, που σήμερα «σκληρά ελέγχεται» κατά την έκφραση του «Έθνους», από την 

πλειονότητα, για να μη πω την ολότητα, των Ελλήνων Λογοτεχνών
3
. Θα ’ταν φανερή 

πρόκληση εναντίον τους. Από την άποψη τούτη, μονάχα (τονίζω τη λέξη), δικαιολογώ 

και επιδοκιμάζω την άρνησή σας να πάρετε μέρος στις διαλέξεις. Θα ’ταν φανερά 

μειονεκτική η θέση σας απέναντι του αντιπάλου σας. Όλα αυτά τα ετόνισα στον κ. 

Δεδούση. Η σοβαρότερη δικαιολογία του ήταν, ότι δεν μπόρεσε να βρει άλλο 

«κατάλληλο πρόσωπο» (η κ. Θρύλη «είχε προβάλει υπερβολικές αξιώσεις») για την 

κριτική επιτροπή του θεατρικού διαγωνισμού των «Μορφών», εκτός από τον «Μελά», ο 

οποίος μια που θα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη κατά τις αρχές του Οκτωβρίου, για την 

εισήγηση στο διαγωνισμό, θα ’ταν φυσικό να εγκαινιάσει και τη σειρά των διαλέξεων. 

Ελπίζω ότι έθεσα καθαρά τα πράγματα, ώστε να αποκλεισθεί η εντύπωση ότι, 

στους «καλλιτέρους εκπροσώπους του πνευματικού κόσμου της Θεσσαλονίκης», που 

υπαινίσσεται το «Έθνος» περιλαμβάνομαι κι εγώ, σε μία «προσωπική» πολεμική κατά 

του κ. Δεδούση. Επαναλαμβάνω: Οι αντιρρήσεις μου για την ποιότητα των «Μορφών» 

δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, ν’ αποτελέσουν αφορμή για μια προσωπική επίθεση, που 

μειώνει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
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Σας χαιρετώ και σας σφίγγω το χέρι με θερμή φιλία. 

 

 

 

 

1. Πρόκειται για τη μελέτη του Γ.Κ. Ζωγραφάκη, που δημοσιεύεται στη Νέα Εστία το 1948 με 

τίτλο «Θεσσαλονίκη. 30 χρόνια ποιητικής ζωής». Βλ.  Γ. Κ. Ζωγραφάκης, «Θεσσαλονίκη. 30 

χρόνια ποιητικής ζωής», Νέα Εστία, τχ. 499, Αθήνα (1948), σσ. 460.  

 

2. Ο Τάκης Παπατσώνης  (1895-26 Ιουλίου 1976) ήταν  ποιητής.  Ανήκει στην γενιά των ποιητών 

του μεσοπολέμου αλλά ή γραφή του παραπέμπει σε μεταγενέστερους ποιητές. Εγκαινίασε την 

χρήση του ελεύθερου στίχου στην νεότερη ελληνική ποίηση. Το έργο του βρίσκει ένα στέρεο 

θεμέλιο την πίστη ,κυρίως τη θρησκευτική, αλλά και πίστη σε αξίες και έννοιες. Βλ. Λ. Πολίτης, 

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 2004, σ.250.  

 

3. Ο Σπύρος Μελάς από το 1935 στράφηκε προς την ιδεολογική συντήρηση. Ο  Γιώργος Θεοτοκάς, 

με άρθρο του στη Νέα Εστία καταφέρνει να αποδώσει περίφημα την αμφιλεγόμενη 

προσωπικότητα του Σ. Μελά και τις αμφίρροπες πολιτικές του ιδέες, που προκάλεσαν πολλαπλές 

αντιδράσεις σχεδόν από το σύνολο του πνευματικού κόσμου. Βλ. Γ .Θεοτοκάς  «Η περίπτωση 

του Σπύρου Μελά», Νέα Εστία, τχ.506, Αθήνα (1948),  σσ.953-956. 
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                                                                                                          3.10.1948 

 

 

Αγαπητέ μου κ. Χάρη, 

 

Σε προηγούμενο γράμμα μου, σας έγραφα πως, μετά τη ματαίωση ορισμένων 

ομιλιών, απ’ αυτές που οργάνωσαν οι «Μορφές», με την άστοχη ενέργεια του κ. 

Δεδούση να καλέσει πρώτον τον κ. Μελά, μερικοί φίλοι άρχισαν να αιτούνται, πως θα 

’ταν δυνατό να οργανωθεί μια άλλη σειρά ομιλιών στην οποία να κληθούν άνθρωποι 

των Γραμμάτων και κύρους και ήθους. Πέρυσι, εδώ, ένα λαμπρό σωματείο κοριτσιών, 

των αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Βαλαγιάννη
1
, είχε οργανώσει μια παρόμοια σειρά 

διαλέξεων, όπου καλέσθηκαν και μίλησαν οι κ. Καραντώνης
2
, Θεοτοκάς

3
 κ.λ.π. Ο κ. 

Δεδούσης, μιμούμενος την πρωτοβουλία του σωματείου αυτού, έσπευσε να οργανώσει 

κι αυτός για φίλους μια σειρά παρόμοιων διαλέξεων, χωρίς να φροντίσει να 

πληροφορηθεί αν οι απόφοιτες Βαλαγιάννη θα συνέχιζαν και φέτος τις ομιλίες τους…
4 

 

 

 

 

1. Η Σταματία Πατρικίου-Βαλαγιάννη,  το 1929 ίδρυσε τα «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια θηλέων 

Σταματίας Πατρικίου - Βαλαγιάννη. Η ίδια το 1933 έγινε η πρώτη γυναίκα γυμνασιάρχης την 

Ελλάδα. Το Σχολείο διέκοψε τη λειτουργία του το 1977.   

 

2. Ο Α. Καραντώνης υπήρξε ποιητής ,κριτικός λογοτεχνίας και δημοσιογράφος. Τόσο η ποίηση 

όσο και η δοκιμιογραφία του ως το 1935 κινήθηκε στα παραδοσιακά πλαίσια γραφής. Τομή στο 

έργο του σημειώθηκε γύρω στο 1935 με τη συγγραφική δραστηριότητά του από τη θέση του 

διευθυντή του περιοδικού Νέα Γράμματα. Χαρακτηρίζεται από τον Λίνο Πολίτη ως ένας από 

τους πιο ευαίσθητους κριτικούς της γενιάς του ’30.Στον κύκλο των Νέων Γραμμάτων ανήκαν ο 

Σεφέρης, Κατσίμπαλης και άλλοι. Βλ. Λ. Πολίτης, Ιστορία ,  ό .π. ,σ .293   

 

3. Ο Γιώργος Θεοτοκάς τοποθετείται στη γενιά του ’30, της οποίας υπήρξε ένα από τα 

πολυγραφότερα πρόσωπα. Ασχολήθηκε με την πεζογραφία, το θέατρο, την ποίηση, το δοκίμιο, 

την κριτική , την ταξιδιωτική λογοτεχνία .Βλ. Αθανασιάδης Τάσος, «Ανιχνεύσεις στην 

πεζογραφία του Γιώργου Θεοτοκά», Νέα Εστία, Αθήνα (1992), τχ.1550, σσ.145-149. 
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4. Η επιστολή διακόπτεται απότομα, καθώς απαντά στο αρχείο ατελής. 
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4 Ιαν. 49 

 

Αγαπητέ μου κ. Βαφόπουλε,  

 

Μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για τον καινούριο χρόνο, σας παρακαλώ να 

δεχτήτε και μιαν εξομολόγησή μου, που θα σας εξηγήσει τη σιωπή μου και ίσως σας 

βοηθήσει να την συγχωρέσετε. Από πολύν καιρό είχα καταλάβει πόσο θέλατε σεις και 

μερικοί καλοί φίλοι να ’ρθω στη Θεσσαλονίκη, να δώσω μια-δυο διαλέξεις, να 

γνωριστούμε καλύτερα και να’ χουμε το κέρδος που αφήνει η συνάντηση ανθρώπων με 

κοινές πεποιθήσεις και με κοινή Μοίρα. Από πολλούς όμως μήνες άρχισα να ξεχωρίζω, 

πλάι σ’ αυτή την εγκαρδιότητα, μίαν αρνητική διάθεση, που δεν έπαψε να μου την 

σχολιάζει κι ο αγαπητός μου Παναγιωτόπουλος, με τις αμφιβολίες του – γνωστές, 

νομίζω και σε σας – και που την έκαμε κάπως πιο αισθητή το γεγονός ότι η δ. Φ. 

Κατσογιάννη, όταν ήρθε στην Αθήνα, δε ζήτησε να συνεννοηθεί μαζί μου γι’ αυτές τις 

διαλέξεις… Ακολούθησε η δυσάρεστη ιστορία με τις «Μορφές», οι προσπάθειες οι 

δικές σας, που μου έδιναν να καταλάβω – πόσο φιλικά είναι τα αισθήματά σας απέναντι 

μου – αλλά και μ’ έκαναν να μαντεύω  τις δυσχέρειες, για να μην πω την αντίδραση, 

που συναντούσαν, ήρθε η καλή, η εγκάρδια πρόσκλησή σας, ήρθε όμως από κοντά και η 

πολλή δουλειά ( το Χριστουγεννιάτικο τεύχος με τη μελέτη για τον πεζογράφο 

Βλαχογιάννη που μου στοίχισε πολλή έρευνα, διάβασμα και κριτική περισυλλογή, 

έπειτα η προετοιμασία του 1949, το Πρωτοχρονιάτικο τεύχος, και μαζί με όλα αυτά το 

βιβλίο μου), μ’ έβαλε σε σκέψεις και η άρνηση του Παναγιωτόπουλου, κι όλο 

ανέβαλλα, όλο ανέβαλλα, ώσπου δεν ήξαιρα πια πώς να σας δικαιολογηθώ και να σας 

απαντήσω. 
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Ωστόσο, η αναβολή αυτή είχε κι ένα καλό. Τώρα βλέπω κάπως πιο καθαρά την 

κατάσταση, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι σε σας κυρίως οφείλεται η πρόσκληση κι 

αποφασίζω: θα’ρθω στη Θεσσαλονίκη. Και μόλις τελειώσω  το γράμμα τούτο, θα 

ανακοινώσω την απόφασή μου και στον «Σύνδεσμο των αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων 

Βαλαγιάννη» και στον κ. Θέμελη
1
 και στην κυρία Παπαδημητρίου

2
, που με 

αλλεπάλληλα γράμματα με παρακαλεί να δεχτώ την πρόσκληση. Σας ζητώ όμως μια 

χάρη κι ελπίζω ότι δε θα μου την αρνηθείτε: αν ο Παναγιωτόπουλος έχει δίκιο, αν η 

ατμόσφαιρα δεν είναι κατάλληλη ακόμα για διάλεξη δική μου, δηλ. ενός από τους 

λογοτέχνες που αρνήθηκαν να μιλήσουν στη σειρά των διαλέξεων των «Μορφών» 

έπειτα από τα γνωστά γεγονότα, αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν μπορώ εγώ, από την 

Αθήνα, να τους ξαίρω, γράψτε μου αμέσως και μη διστάσετε να μου πείτε την αλήθεια 

και να με αποτρέψετε να ’ρθω. 

Και τώρα κάτι άλλο που εξίσου με απασχόλησε. Η κριτική του κ. Αιμ. 

Χουρμούζιου
3
 δημιούργησε ένα ζήτημα, ίσως μικρό, ίσως μεγάλο για σας. Δεν έχω τον 

τρόπο να το αντιμετωπίσω παρά μόνο με τη δημοσίευση νέων στίχων σας στην πρώτη 

σελίδα της «Νέας Εστίας». Η κριτική του συνεργάτη μου τιμούσε, βέβαια, την εργασία 

σας, αλλά η γνώμη η δική μου σας είναι γνωστή και είναι κάπως διαφορετική. 

Σας εύχομαι και πάλι ευτυχισμένο και γόνιμο το 1949, και σας χαιρετώ με την 

ελπίδα ότι γρήγορα θα έχω απάντησή σας. 

 

Π. Χάρης 

 

Υ.Γ. Η διάλεξή μου η πρώτη – μου ζήτησαν δυο – θα έχει τίτλο «Έξω από τον 

σύγχρονο μεσαίωνα» και θα έχει θέμα το ρόλο του πνευματικού ανθρώπου για τη 

διαμόρφωση του νέου του πολίτη και του νέου ατόμου που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος 

και τη συμβολή της τέχνης σ’ αυτή την ψυχική ανοικοδόμηση     στη δεύτερη διάλεξη θα 

αναλύσω το κήρυγμα της πνευματικής ελευθερίας χρησιμοποιώντας και 

ανασυνθέτοντας γνωστά κείμενά μου – αλλά και προβάλλοντας νέα αιτήματα, όσα νέα 

αιτήματα γεννάει η ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια κρίση. Θα ήθελα τη γνώμη σας και 

για τα δυο αυτά θέματα. 

 

Ο ίδιος 
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1. Ο Γιώργος Θέμελης (1900-1976) ποιητής που ανέπτυξε και μεγάλη κριτική δραστηριότητα. Ο 

Γ.Θ. Βαφόπουλος χαρακτηριστικά αναφέρει στις σελίδες του, πως ξεκίνησε γράφοντας 

παραδοσιακούς στίχους, που δεν σηματοδοτούσαν την μελλοντική του εξέλιξη. Μέσω του Γ.Θ 

.Βαφόπουλου εντάχθηκε στη συντροφιά τους που αργότερα και με την έκδοση της έμεινε γνωστή 

με το όνομα  ο κύκλος των Μακεδονικών ημερών. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Α΄, ό.π,  σσ. 

344-345. 

 

2. Αναφορά στη Ρ. Βαρέλλα, την κατοπινή κα Παπαδημητρίου σύμφωνα με τον Γ.Θ. Βαφόπουλο, η 

οποία εντάχθηκε στη συντροφιά των Μακεδονικών Ημερών . Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. 

Β΄, ό.π,  σ.30. 

  

3.  Είναι η κριτική που ασκήθηκε στον Γ. Θ. Βαφόπουλο για τη συλλογή του Η Προσφορά και τα 

Αναστάσιμα από τον Αιμ. Χουρμούζιο, συνεργάτη της Νέας  Εστίας. Σχετικές πληροφορίες 

αντλούμε από τον Β΄ τόμο της αυτοβιογραφίας του Βαφόπουλου, όπου όπως αναφέρει, ο 

κριτικός επεσήμανε τα θετικά, κατά τη γνώμη του, σημεία του βιβλίου, όμως δεν παρέλειψε να 

του εξαπολύσει  μια έντονη και ανεξήγητη σχεδόν επίθεση, παίρνοντας αφορμή από τον πρόλογό 

του. Βλ Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Β΄, ό.π,  σ. 297. 
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12.1.1949 

 

Αγαπητέ μου κ. Χάρη, 

 

Είναι αλήθεια, πως δεν θα μπορούσα να εξηγήσω ούτε εγώ ούτε μερικοί άλλοι 

φίλοι την τόσο παρατεινόμενη σιωπή σας. Και να το γράμμα σας, που δίνει εξηγήσεις σ’ 

όλες τις απορίες μας. Να είστε βέβαιος, πως δεν υπάρχει τίποτε, μα απολύτως τίποτε, 

που να μπορεί να γίνει εμπόδιο στον ερχομό σας στη Θεσσαλονίκη. Θα ’ρθείτε, θα 

γίνετε εγκάρδια δεκτός από τους φίλους σας, θα κάμετε τις ομιλίες σας σ’ ένα κοινό 

πολύ σεμνό, που ξέρει να τιμά τους ξένους του και να κατανοεί το Λόγο τους. Νομίζω 

πως και τα θέματα της ομιλίας σας είναι πολύ κατάλληλα. Κουράστηκε ο κόσμος ν’ 

ακούει ειδικά θέματα και αναλύσεις του έργου διαφόρων ποιητών, πράγματα που δεν 

είναι δα και τόσο δύσκολα. Θα ’θελε να μεταφερθεί στο κέντρο των σημερινών 

προβλημάτων, που τόσο βασανίζουν την ύπαρξή του. Κι’ οι ομιλίες σας θα 

ανταποκριθούν, το φαντάζομαι, στο αίτημα του κόσμου.  

Δε θα ’θελα με κανέναν τρόπο να σας κάμω λόγο για την κριτική του βιβλίου 

μου, μια που είναι γνωστό, πως οι συνεργάτες της «Νέας Εστίας» έχουν απόλυτη 

ελευθερία γνώμης. Μα αφού μου τη θυμίζετε, θα παραβώ την απόφασή μου. Σε γράμμα 

μου προς τον κ. Χουρμούζιο, εξέφρασα όλη μου την κατάπληξη για την «παράξενη» 

διάθεση να διασύρει και να μειώσει έναν άνθρωπο, που δεν είχε την τιμή ούτε εξ όψεως 

να τον γνωρίζει. Η έννοια της λέξης «λίβελλος» δεν ήταν μέσα μου τελείως 

καθορισμένη και συμβουλεύθηκα τα λεξικά. Και τα λεξικά μου είπαν πως η λέξη αυτή 

μπορεί κάλλιστα να χαρακτηρίσει το δισέλιδο σημείωμα του κ. Χ[ουρμουζίου].  Στο 

γράμμα μου προς τον κ. Χ[ουρμούζιο] παρέλειψα να διατυπώσω μιάν απορία. Σε ποιους 

τάχα λόγους να οφειλότανε η ξαφνική λύση της σιωπής του, ύστερ’ από τόσους μήνες 

και η φανερή σπουδή του ν’ ανασύρει μέσα από την σειρά των ποιητικών βιβλίων, που 

περίμεναν τη σειρά τους για να κριθούν, δυο βιβλία της Θεσσαλονίκης, και να 

αφιερώσει δυο σελίδες για τον καθένα, πράγμα που δεν το συνηθίζει συχνά ο κ. 

Χ[ουρμούζιος], και να τα κρίνει με δυο εντελώς αντίθετες μεθόδους (συνθετικά το 

πρώτο, αναλυτικά το δικό μου
1
), και με φανερή την πρόθεση να θεοποιήσει το ένα και 

να εξευτελίσει το άλλο; Κι έπειτα πάλι να βυθισθεί στη σιωπή του; Ομολογώ πως μου 
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είναι εντελώς αδύνατο να δώσω μία πιθανή απόφαση στην απορία τούτη. Δεν ξέρω, δεν 

ξέρω. Σημεία των καιρών που περνούμε; 

Λοιπόν σας περιμένουμε. Οι απόφοιτες Βαλαγιάννη θα καθορίσουν τις 

λεπτομέρειες του ερχομού σας και θα σας κρατήσουν ενήμερο. 

 

 

Σας χαιρετώ μ’ αισθήματα φιλίας. 

 

 

 

1.    Αφορά στη κριτική που ασκήθηκε στον Γ. Θ. Βαφόπουλο για τη συλλογή του Η Προσφορά και 

τα Αναστάσιμα, από τον Αιμ. Χουρμούζιο, συνεργάτη της Νέας  Εστίας. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, 

Άπαντα, ό.π., σσ. 109-158.  
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Αγαπητέ μου κ. Βαφόπουλε, 

 

Τα σχήματα λόγου δεν έχουν, βέβαια, ανάμεσά μας, τη θέση τους. Πρέπει όμως 

να σας ομολογήσω πως έφυγα από την πόλη σας με μια πολύτιμη αίσθηση: ότι στο 

σκληρό πνευματικό αγώνα υπάρχουν μερικοί ανεκτίμητοι παραστάτες. Και πρέπει 

ακόμα να σας πω ότι την αίσθηση αυτή την είχα έντονη προπάντων κοντά σας, στις 

λίγες ώρες που μπορέσαμε να μείνουμε μόνοι και να μιλήσουμε εντελώς ανεμπόδιστα. 

Αν όχι τίποτε’ άλλο, η συμβολή σας στην οργάνωση των εφετεινών διαλέξεων είχε αυτό 

το σημαντικό, για μένα τουλάχιστον, αποτέλεσμα. 

Η γυναίκα μου κι εγώ διατηρούμε κι από την κα Βαφοπούλου, την καλύτερη 

ανάμνηση και σας παρακαλούμε να της διαβιβάσετε τον πιο εγκάρδιο χαιρετισμό μας. 

Στους καλούς φίλους και εκλεκτούς συναδέλφους, τον κ. Σπανδωνίδη
1
, τον κ. 

Θέμελη, τον κ. Δέλιο
2
, χάρη σας ζητώ να τους δώσετε τον αδελφικό ασπασμό μου.  

 

 

Με τα πιο εγκάρδια αισθήματα 

 

Π. Χάρης 

 

 

Υ.Γ. Ενόμισα χρέος μου να ικανοποιήσω την επιθυμία του φίλου κ. Αναστασιάδη. Σας 

εσωκλείω λοιπόν, το απόσπασμα που μου ζήτησε για το Δελτίο του Επιμελητηρίου από 

την πρώτη διάλεξή μου. 

 

 

 

 

1. Υπήρξε από τους ιδρυτές του περιοδικού "Μακεδονικές Ημέρες" (1932-1939) και μάλιστα ο 

πρώτος διευθυντής του.(Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Η Νέα Πορεία και τα λογοτεχνικά περιοδικά 

της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, 1-3/1965, σ.11 . )  Ασχολήθηκε εντατικά και πετυχημένα με 
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την λογοτεχνική κριτική  σύγχρονης ποίησης και πεζογραφίας. Βλ. Λ. Πολίτης, Ιστορία, 

ό.π.,σσ.328-329. 

 

2. Όλοι οι προαναφερόμενοι αποτελούν μέλη της λογοτεχνικής συντροφιάς των Μακεδονικών 

Ημερών. 
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Αγαπητέ μου κ. Βαφόπουλε, 

 

Με πολλή χαρά δέχτηκα το εγκάρδιο περιεχόμενο της επιστολής σας, καθώς και 

το καινούργιο τραγούδι σας
1
, που νομίζω πως είναι από τα καλύτερά σας (Θα  

δημοσιευθεί στο τεύχος της 15
ης

 Ιουνίου
2
, καθώς μου γράφετε). 

Η γυναίκα μου κι εγώ πολύ λυπηθήκαμε που δε μείναμε περισσότερο στη 

Θεσ/νίκη για να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να σας δείξουμε και τα δικά μας 

αισθήματα. Τούτο ελπίζουμε πως θα γίνει στο πρώτο ταξίδι σας στην Αθήνα. 

Χαίρω που σας ικανοποίησε το άρθρο μου για τη Θεσ/νίκη, αλλά λυπάμαι που 

δεν έφτασε ως εμένα το φύλλο της «Νέας Αλήθειας
3
» με τις δυσμενείς κρίσεις, για να 

δώσω την απαιτούμενη απάντηση, αν χρειάζεται ή περισσότερες εξηγήσεις στα σημεία, 

που ίσως πρέπει ν’ αποσαφηνιστούν. 

Ίσως τώρα να είναι πολύ αργά. Αλλ’ αν δεν σας κάνει πολύν κόπο, σας 

παρακαλώ να μου ταχ/τε το φύλλο. Μόνο στη «Μακεδονία
4
» είδα λίγες κρίσεις, 

ευμενείς αυτές, για το ίδιο άρθρο. Έτυχε να τις δείτε; 

Το χειρόγραφο του κ. Παύλου Παπασιώπη
5
 δεν το βρήκα στα χαρτιά που έχω 

μπροστά μου. Θα ψάξω όμως και σε λίγες μέρες θα σας γράψω. 

Στην κυρία Βαφοπούλου, που τόσο εκτιμήσαμε την ευγένεια και την καλοσύνη 

της, εγκάρδιους χαιρετισμούς. 
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                                                            Με τα καλύτερα αισθήματα 

 

                                                                                  Π. Χάρης 

 

 

 

 

1. Πρόκειται για το ποίημα του Γ.Θ Βαφόπουλου, Οι Θύρες. Το ποίημα στη συνέχεια ανθολογείται 

στη συλλογή Το δάπεδο και άλλα ποιήματα.(1951) 

 

2. Δημοσιεύτηκε στη Νέα Εστία την 15
η
 Ιουνίου του 1949, όπως υποσχέθηκε ο Π. Χάρης., στην 1

η
 

σελίδα του τεύχους 527. 

 

3. Το άρθρο της Νέας Αλήθειας για το οποίο γίνεται λόγος δεν ανευρέθηκε. Ήταν εθνική 

καθημερινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου 1909. 

Μεταπολεμικά η Νέα Αλήθεια, με διευθυντή και αρθρογράφο τον Αντ. Θεοδωρίδη, τήρησε 

μετριοπαθή συντηρητική πολιτική γραμμή, δεν μπόρεσε όμως να προσαρμοστεί στους 

σύγχρονους  ρυθμούς και στις τεχνικές απαιτήσεις των καιρών. Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην πολιτική και πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης, διαθέτοντας ηθικό κύρος και μεγάλη 

κυκλοφορία. Η έκδοσή της διακόπηκε οριστικά το 1971. Βλ. Μ. Κανδυλάκης, Θεσσαλονίκη 

1912-1012.Μεγάλα γεγονότα στον καθρέφτη του τύπου. Συνοπτικά στοιχεία για τις σημαντικότερες 

ελληνικές εφημερίδες, Μορφωτικό Ιδρυμα  Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 

Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη, σσ. 51-53. 

 

4. Καθημερινή Πρωινή Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Η μακροβιότερη εφημερίδα της Βόρειας 

Ελλάδας, ένα από τα παλαιότερα ελληνικά φύλλα και η πληρέστερη σε ειδησεογραφία 

εφημερίδα της Ελλάδας πρωτοεκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 1911. Βλ Μ. Κανδυλάκης, Μεγάλα 

γεγονότα, ό.π., σ σ. 43-46.  
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Αγαπητέ μου κ. Χάρη,  

 

Ίσως να ’μαι ασυγχώρητος για την τόση καθυστέρηση ν’ απαντήσω στο γράμμα 

σας. Μια συνεχής αδιαθεσία από τη μια μεριά, η παρουσία του Γιάννη 

Παναγιωτόπουλου από την άλλη, μερικές αναπόφευκτες υπηρεσιακές μου ασχολίες, η 

ετοιμασία μιας ομιλίας, μου που έγινε, και ακόμα η επιθυμία μου, πριν σας γράψω, να 

’χα τελειώσει το διάβασμα του βιβλίου σας
1
 – όλ’ αυτά, αν προστεθούν στη φυσική μου 

τεμπελιά για αλληλογραφία, συνθέτουν και θεμελιώνουν, μου φαίνεται, μια 

δικαιολογία. Όμως, αν θέλουμε να ’μαστε ειλικρινείς, προκειμένου για μια φιλική 

ανταπόκριση, δικαιολογίες δε χωρούν. Τέλος πάντων, θα επικαλεσθώ και πάλι την 

επιείκειά σας… 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ύστερ’ από τόσο καιρό, πως νοιώθουμε όλοι ακόμα 

θερμή την παρουσία σας και πως η προσωπική μας επαφή έδωσε πιο συγκεκριμένη 

μορφή στον πνευματικό μας δεσμό. Και το διάβασμα των δοκιμίων σας «υπάρχουν 

«θεοί»;» μού ’δωσε την ευκαιρία να διαπιστώσω πόσο στενοί είναι αυτοί οι δεσμοί και 

πόσο εκφράζουν και τη δική μου πίστη και τη δική μου στάση αντίκρυ στα πνευματικά 

και ηθικά μας προβλήματα. 

Δεν ξέρω αν σας έχει σταλεί ένα φύλλο της «Νέας Αλήθειας», όπου σχολιάζεται 

με δυσμένεια μία φράση σας, από το άρθρο που γράψατε για τη Θεσσαλονίκη στη «Νέα 

Εστία». Νομίζω πως παρανοήθηκε η φράση σας αυτή, αλλά κι αν υποτεθεί ότι ήταν 

«άτυχη», μόνο ένας φανατικός θα μπορούσε ν’ ανακαλύψει μέσα σ’ αυτή προθέσεις, 

που δεν ήταν δυνατό, με κανένα τρόπο, να υπάρχουν. Σημείο κι αυτό των καιρών. Το 

άρθρο σας γενικά για τη Θεσσαλονίκη
2
, μελετημένο, στοχαστικό, ευγενικό. Οι 

διαπιστώσεις σας ορθότατες κι ακόμα και οι υποδείξεις σας. Η εντύπωση όλων πάρα 

πολύ καλή. 

Με τη γυναίκα μου συχνά κουβεντιάζουμε για τις μέρες της παρουσίας σας εδώ 

επάνω, και θυμόμαστε πάντα την ευγενικότατη και ανοιχτόκαρδη Κυρία Χάρη, την άξια 

αυτήν σύντροφό σας. Σας παρακαλώ να της διαβιβάσετε τους φιλικούς μας 

χαιρετισμούς, μαζί με τα πιο εγκάρδια αισθήματα και προς σας προσωπικά. 
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1. Πέτρος Χάρης, Υπάρχουν «θεοί»; , Αθήνα, Αετός, 1948 

 

2. Πρόκειται για το άρθρο του Πέτρου Χάρη με γενικό τίτλο «Θεσσαλονίκη», που δημοσιεύεται 

στη Νέα Εστία., όπου  εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τη σειρά ομιλιών, πνευματικών 

ανθρώπων της πρωτεύουσας, στη Θεσσαλονίκη. Οι ομιλίες διοργανώνονται , όπως 

πληροφορηθήκαμε σε παραπάνω επιστολή από τα εκπαιδευτήρια «Βαλαγιάννη». Ο Π. Χάρης 

εξαίρει την ποιότητα του αυστηρού και απαιτητικού κοινού που διαπίστωσε πως υπήρχε στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και εκθειάζει τους ανοιχτούς σε νέες ιδέες, Θεσσαλονικείς εκπροσώπους της 

πνευματικής ζωής και μάλιστα 3-4 που διεκδικούν επάξια τη θέση τους στην πνευματική ζωή 

του Πανελληνίου. Βλ. Π. Χάρης, «Θεσσαλονίκη», Νέα Εστία, τχ.523, σσ. 463-468. 
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Αγαπητή μου κ. Χάρη, 

 

Δε σας έγραψα τόσες μέρες, επειδή περίμενα να δημοσιευθεί η επιστολή στη 

«Νέα Αλήθεια». Χθες σας ταχυδρόμησα το φύλλο της, όταν δημοσιεύθηκε επιτέλους. 

Την ίδια μέρα που την είχα πάρει (12-5-49) την έστειλα αμέσως στον διευθυντή της 

εφημερίδας και ύστερ’ από λίγο του τηλεφώνησα, για να τον ρωτήσω για την εντύπωσή 

του. Μου είπε πως θα τη  δημοσίευε την άλλη μέρα, χωρίς κανένα σχόλιο. Σε 

παρατήρησή μου, πως η επιστολή αποκαθιστά την παρεξήγηση και πως θα ’πρεπε η 

εφημερίδα να εκφράσει την ικανοποίηση της, μου υποσχέθηκε πως θα την προλόγιζε μ’ 

ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο θα ’γραφε πως η εφημερίδα θεωρεί ικανοποιητικές τις 

εξηγήσεις σας. Φαίνεται όμως πως στο μεταξύ επενέβη ο συνεργάτης της κ. Τόσκας,  ο 

οποίος ματαίωσε το σχόλιο της εφημερίδας, έχοντας τη γνώμη  πως η λύση της 

παρεξήγησης θα ’ταν εις βάρος του. Κι έτσι η εφημερίδα του ’κανε την παραχώρηση να 

δημοσιεύσει την επιστολή σας μαζί με μία δική του σ’ ένα φύλλο, όταν θα 

δημοσιεύονταν και η επιφυλλίδα του. Νομίζω πως δεν αξίζει τον κόπο να ξαναγίνει 

λόγος για το ζήτημα τούτο. Είχε κι’ όλας ξεχαστεί αφού όταν δημοσιεύθηκε η 

επιφυλλίδα του Τόσκα, δεν συζητήθηκε καθόλου 

Τα νέα μας εδώ στη Θεσσαλονίκη θα τα μάθετε. Ο Μυριβήλης έκαμε μία 

προσπάθεια να «συνενώσει» τους λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης
1
. Φαίνεται όμως πως 

τα χνώτα μας δεν ταιριάζουν με μερικούς ανθρώπους, που, μη έχοντας καμμιάν 

πνευματική αξία, προσπαθούν με ξένα δεκανίκια, με θόρυβο κακής ταυτότητας και με 

σκανδαλοθηρία. Το λυπηρό είναι πως ο εκδότης των «Μορφών
2
» κάνοντας εξωτερικές 

παραχωρήσεις, εδελέασε τον Πεντζίκη
3
 και την αδελφή του Ζωή Καρέλλη

4
, δίνοντάς 

τους 15 σελίδες σε κάθε τεύχος. Μια πράξη καθαρής συναλλαγής. 

Από την επιστολή του Μυριβήλη
5
 στο «Έθνος» θα μαντέψατε πιστεύω τους 

πρόθυμους πληροφοριοδότες, που έχουν αναγάγει όλες τους τις εκδηλώσεις στη 

σκανδαλοθηρία. Τώρα που οξύνθηκαν στην Αθήνα οι αντιθέσεις σας με τον διευθυντή 

του πιο σκανδαλοθηρικού περιοδικού, θα χρειασθεί εμείς εδώ ν’ αντιμετωπίζουμε τους 

φίλους του σε κάθε τους κακοήθη εκδήλωση εναντίον των δικών μας φίλων. Κι ύστερα 
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από την παραίτηση του Καραγάτση από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Λογοτεχνών, 

νομίζω πως πάμε πια σε μια διαφοροποίηση των πνευματικών ανθρώπων, σ’ ένα 

ξεχώρισμα των προβάτων από τα ερίφια (από τους ερίφιδες θα ’λεγα, χρησιμοποιώντας 

μια χαρακτηριστική λέξη από το ειδικό λεξιλόγιο των Βορείων Ελλήνων). Κι’ όσο πάει 

να διαφοροποιηθεί η κατάσταση αυτή, τόσο εμείς εδώ …
6
στους δισταγμούς μας ν’ 

αποδεχθούμε την εγγραφή μας στην Ελληνική Εταιρεία Λογοτεχνών
7
. Πάνω στο ειδικό 

αυτό σημείο, θα μας ήταν χρήσιμη η γνώμη σας. 

Η γυναίκα μου κι εγώ στέλνουμε στη γυναίκα σας και σε σας τους πιο 

εγκάρδιους χαιρετισμούς μας. 

 

 

 

1. Ο Σ. Μυριβήλης έφτασε και στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να εγγράψει νέα μέλη Εθνική 

Εταιρεία Λογοτεχνών. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος αρνήθηκε να συμμετάσχει. 

 

2. Ο Β. Δεδούσης. 

 

3.  Ο Ν. Γ. Πεντζίκης από το 1935 άρχισε η μακρόχρονη συνεργασία του με πολλά περιοδικά και 

εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (Το 3ο μάτι, Μακεδονικές Ημέρες, Φιλολογικά Χρονικά, Κοχλίας - 

του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος από το 1945 -, Το Φύλλο του Λαού, Η Δευτέρα, ο Αιώνας μας, 

Μορφές, Σημερινά Γράμματα, Διαγώνιος, Ενδοχώρα, Ευθύνη κ.α.), όπου δημοσίευσε 

πεζογραφήματα, ποιήματα, μεταφράσεις και άρθρα. Εντελώς ιδιότυπος. Προχώρησε τον 

εσωτερικό μονόλογο, ως τα ακραία όρια. Ανήκε και ο ίδιος στη λογοτεχνική συντροφιά των 

Μακεδονικών ημερών. 

 

 

4. Η .Ζ. Καρέλλη, ποιήτρια, κριτικός δοκιμιογράφος, εξέδωσε δώδεκα ποιητικές συλλογές, πέντε 

θεατρικά έργα και πολλά δοκίμια, ενώ πολλά κείμενά της βρίσκονται δημοσιευμένα σε 

λογοτεχνικά περιοδικά, όπως τα Φιλολογικά Χρονικά, Νέα Εστία, Μακεδονικά Γράμματα, 

Μορφές, Ο Αιώνας μας, Σημερινά Γράμματα, Καινούρια Εποχή, Πνευματική Κύπρος, Νέα Πορεία. 

Υπήρξε μέλος του κύκλου του περιοδικού Κοχλίας της Θεσσαλονίκης, ψυχή του οποίου ήταν ο 

αδελφός της Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Όπως αναφέρει ο Γ. Θ. Βαφόπουλος στις σελίδες του, 

μετά τον θάνατο του Κοχλία κατέφυγαν στις Μορφές. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Β΄, ό.π,  

σ. 325. 
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5. Όπως αναφέρει ο Γ.Θ. Βαφόπουλος στις Σελίδες του, ο Μυριβήλης  με την συνέργεια του 

Αχ. Μαμάκη του Έθνους που με ονομαστική λίστα ξεχώριζε τους «εθνικόφρονες» από τους 

«κουκουέδες», τραυμάτισε βαρύτατα την εταιρεία. 

 

6. Δυσανάγνωστο σημείο. 

 

7. Η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ιδρύθηκε το 1948, μετά από διάσπαση της 

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, συσπειρώνοντας στους κόλπους της συγγραφείς κυρίως 

του κεντροδεξιού πολιτικού χώρου, με αντικείμενο τις δημοκρατικές ελευθερίες και την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των συγγραφέων. Στα ιδρυτικά μέλη της περιλαμβάνονταν οι 

Στρατής Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Τάσος Αθανασιάδης, Άγγελος Δόξας, Άλκης Θρύλος, 

Ιωάννα Μπουκουβάλα Αναγνώστου, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Άγγελος Τερζάκης, Πέτρος 

Χάρης και άλλοι διάσημοι συγγραφείς και ποιητές. 

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της, το 1948, αποτέλεσαν οι Κ. Τσάτσος,          

Στρ.Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, Άγγελος Τερζάκης, Αντρ. Καραντώνης, Μ. 

Καραγάτσης, Ν. Προεστόπουλος, Σπ. Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Θεοτοκάς και Μιχ. 

Περάνθης. 

Η ιδεολογική ταυτότητα αυτής της νέας συσπείρωσης λογοτεχνών παρουσιάζεται με τη 

διακήρυξή τους που δημοσιεύεται στις 01/07/1948 στο περιοδικό Νέα Εστία: « Οι 

υπογραφόμενοι λογοτέχνες διακηρύσσουν πως η ανταρσία , που σήμερα αιματοκυλίζει τον 

τόπο , είναι ένας αντεθνικός αγώνας που υποδαυλίζεται από ξένους και από τους ίδιους 

ξένους συντηρείται. Κάθε αληθινός Έλληνας έχει χρέος να πάρει απέναντί της αυτή τη σαφή 

στάση. Πράξεις σαν το παιδομάζωμα , την αρπαγή γυναικών και το σταύρωμα των 

ιερωμένων , βρίσκεται σε βαθιάν αντίθεση με τις ευγενικές παραδόσεις της φυλής μας .»Βλ. 

«Τα γεγονότα και τα ζητήματα. Η νέα λογοτεχνική οργάνωση και η ανταρσία.», Νέα Εστία, 

τχ 504, σ. 856. 
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Αγαπητέ μου κ. Χάρη, 

 

Θα επαναλάμβανα τα ίδια πράγματα, αν σας έγραφα και πάλι πόσο λογαριάζω 

την τιμή που μου κάμνει το εγκυρότερο πνευματικό όργανο του τόπου μας και την 

προσωπική δική σας εκτίμηση και αγάπη. Αρκούμαι απλώς να σας πω ένα 

«ευχαριστώ». 

Σας εσωκλείω και το θέτω στην κρίση σας ένα κομμάτι του Kassner
1
, 

μεταφρασμένο από τον πατριό μου, φίλο και συμμαθητή του Δ. Δήμου. Ο Δήμου έχει 

κάμει πολύχρονες σπουδές στη Γερμανία και την Αυστρία και ξέρει όσο λίγοι τη 

Γερμανική Λογοτεχνία, προ πάντων τη νεώτερη. Είναι παλιό διαπλασόπουλο
2
 (1916-

1920), με καλή επίδοση τότε στην ποίηση (ο Ξενόπουλος στην «Κωμωδία του 

Αριστείου», για να χτυπήσει το Δροσίνη, αντιπαραθέτει στα ποιήματά του, τα παιδικά 

ποιήματα του Δήμου). 

Ο Δήμου
3
 είναι εκλεκτικός μεταφραστής και κρατάει από το γένος των 

αριστοκρατών της μετάφρασης (Χατζόπουλος κ.λ.π.). 

Έκαμε σκοπό της ζωής του τη μελέτη και μετάφραση προ πάντων δυο 

σημαντικών συγγραφέων του καιρού μας, του Rilke και του Kafka. Η μετάφραση 

ολόκληρου του Μάλτα Λάουριτζ Μπρίγκε, που άρχισε να δημοσιεύει η «Ποιητική 

Τέχνη» είναι δική του. Έχει έτοιμες και άλλες πολλές μεταφράσεις του Rilke, καθώς και 

του Κάφκα (ολόκληρο το δεύτερο μυθιστόρημα «Η Δίκη» και πολλά διηγήματα). Ας 

σημειωθεί ότι ο Δήμου είναι ο πρώτος που μετέφρασε Κάφκα στην Ελλάδα το 1935. 

Τελευταία κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του Bowra “The Creative experiment”, με 

δοκίμια για κορυφαίους σύγχρονους ποιητές. Περιέχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 

και για τον Καβάφη (“Constantine Cavafy and the Greek past”). Θα σας ενδιέφερε; 

Μπορεί η γυναίκα μου να το μεταφράσει για τη «Νέα Εστία» (Είναι πτυχιούχος 

αγγλικού πανεπιστημίου
4
). Αν ναι, τότε να σπεύσει να ζητήσει την άδεια του 

συγγραφέως και του εκδότη. 
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1. O R. Kassner, ήταν Αυστριακός  ποιητής, δοκιμιογράφος και φιλόσοφος. 

 

2. Ο Δήμου κατά την εφηβεία του, έστελνε στη Διάπλαση των παίδων ποιήματά του. Ωστόσο το 

γεγονός της αντιπαράθεσης των ποιημάτων του, προξένησε μια σειρά κακόβουλων σχολίων από 

φίλους του περιοδικού, που ισχυρίστηκαν ότι τα ποιήματά του είναι απλώς αντιγραφές, γεγονός 

που πλήγωσε ανεπανόρθωτα τον νεαρό τότε Δήμου. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Β΄, ό.π,  

σσ. 30-33. 

 

 

3. Ο Δ. Δήμου υπήρξε φίλος του Γ.Θ. Βαφόπουλου. Μελετητής του Γερμανικού συμβολισμού. 

Φιλοτεχνούσε εξαιρετικές μεταφράσεις Γερμανών ποιητών, αγνώστων ακόμα στο Ελληνικό 

κοινό. Επίσης ήταν ο πρώτος μεταφραστής του Rilke και του Kafka στα Ελληνικά. Βλ. Γ.Θ. 

Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Β΄, ό.π,  σσ. 30-33. 

 

4. Η Αναστασία Γερακοπούλου, σύζυγος του Γ.Θ. Βαφόπουλου, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο 

Durham της Μ. Βρετανίας, στο κολέγιο της Αγίας Μαρίας. . Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. 

Β΄, ό.π,  σ. 245. 
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   Αγαπητέ φίλε, 

 

Σας έχω δώσει, ελπίζω αρκετά δείγματα αγάπης ώστε να μπορώ να μην ανησυχώ 

πολύ ότι είναι δυνατόν να παρεξηγήσετε τη σιωπή μου. Μαντεύετε με πόση δουλειά και 

με πόσες ευθύνες είμαι φορτωμένος και δεν ξεχνώ με πόση κατανόηση μ’ ακούγατε, το 

αλησμόνητο εκείνο απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, όταν σας εξιστορούσα τη δραματική 

μου κατάσταση. Δε σας κρύβω, ωστόσο, ότι σε τούτη την τόσο απαιτητική έπαλξη με 

κρατάει και η συμπαράσταση εκλεκτών ανθρώπων-μια συμπαράσταση που φαίνεται κι 

από τα δικά σας γράμματα, τα τόσο φιλικά κι εγκάρδια. 
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Αλλ’ ας έρθουμε στα εκκρεμή ζητήματά μας: 

Ευχαριστώ για το καινούργιο τραγούδι. 

Η μετάφραση του κ. Δήμου θα δημοσιευτεί γρήγορα. Ίσως και στο τεύχος της 

1
ης

 Σεπτεμβρίου
1
. 

Το πεζογράφημα του κ. Παπασιώπη
2
 έχει και αρετές και ελαττώματα. Το 

διακρίνει μια αξιόλογη ευαισθησία κι ένα πολιτισμένο γράψιμο, αλλά το αδικεί ο 

φόρτος των λεπτομερειών, που δεν έχουν τουλάχιστον καθαρή λογοτεχνική αξία 

(παιχνίδια ύφους κλπ). Έπειτα, είναι πολύ διεξοδικό. Θα μπορούσα ίσως, με την άδεια 

του κ. Παπασιώπη να το συντομεύσω και να το διορθώσω, όταν θα εξοικονομούσα 

λίγον καιρό. Προτιμώ όμως να μου στείλει κάτι άλλο ο καλός φίλος σας. 

Όσο για τη μελέτη του Bowra, σύμφωνος. Την περιμένω κι ευχαριστώ την 

Κυρία Βαφοπούλου, που θα κάμει τον κόπο να την μεταφράσει. 

Και η δεύτερη δόση, όπως είδατε, είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Εδώσαμε μια μάχη, 

καθώς μαντεύετε και η έκβασή της ελπίζω ότι ικανοποίησε και σας και τους άλλους 

φίλους. 

 

 

                                                                           Με τα καλύτερα αισθήματα 

 

                                                                                         Π. Χάρης 

 

 

 

1. Η μετάφραση του Δ. Δήμου δεν ανευρίσκεται στο τεύχος της 1ης Σεπτεμβρίου. 

 

2. Ο Π. Παπασιώπης εμφανίζεται όψιμα στη λογοτεχνία, όπως αναφέρει ο Γ.Θ. Βαφόπουλος.  Στο 

λογοτεχνικό έργο του, κυριαρχεί το βιωματικό στοιχείο, με έμφαση στις εμπειρίες του 

συγγραφέα από την περίοδο του μεσοπολέμου. Με επιρροές από το έργο του Φραντς Κάφκα 

αλλά και του Έντγκαρ Άλαν Πόε, του Κολριτζ, του Γκυ ντε Μωπασάν, ο Παπασιώπης εξέφρασε 

την αγωνία μπροστά στο αδιέξοδο της ανθρώπινης συνείδησης, όπως αυτό προκύπτει από τις 

δύσκολες συνθήκες ζωής και το αίσθημα ευθύνης του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Τ.Π 

Γκοσιόπουλος., «Παύλος Παπασιώπης», Νέα Εστία, τχ.1192, σσ.330-331. 
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                                                                                      Θεσσαλονίκη, φθινόπωρο 1949 

 

Αγαπητέ μου φίλε, 

 

Είμαι βέβαιος πως θα σου είναι αδύνατο να εξηγήσεις την τόσο παρατεταμένη 

σιωπή μου. Από το γράμμα της γυναίκας μου, θα μαντέψατε ίσως τα πιθανά αίτια. 

Επιστρέφοντας από την Αθήνα, στο βαπόρι, ιδρωμένος καθώς ήμουνα, είχα ανεβεί τη 

νύχτα στο κατάστρωμα. Αποτέλεσμα: άρπαξα ένα βαρύ και επικίνδυνο κρυολόγημα, 

που με κράτησε μια βδομάδα στο κρεβάτι και με πυρετό. Έκαμα μέρες να συνέλθω. Και 

ξέρεις πως χάνει κανείς το κέφι του ύστερα από μια αρρώστεια και πως του φαίνονται 

όλα σχεδόν μαύρα. Περίμενα να ξαναβρώ το κέφι μου, για να σου γράψω. Κι έρχεται η 

παραμονή του Αγίου Δημητρίου. Η Βιβλιοθήκη έκλεισε, γιατί στο αναγνωστήριο της θα 

δινόταν το επίσημο γεύμα για τους Βασιλείς. Μετακίνηση επίπλων, καθαριότητα, 

διακόσμηση. Έπρεπε προσωπικά να επιβλέπω τόσο ξένο κόσμο, που μπαινόβγαινε. 

Αποτέλεσμα: Εκτεθειμένος στα ρεύματα πήρα δεύτερο κρυολόγημα. Υποτροπή 

(σουλφαμίδες στην αρχή, πενικιλίνες έπειτα).  Αυτό ήταν αρκετό για να βυθισθώ σε μια 

απόγνωση. Ξανάγινα καλά. Πηγαίνω στο  γραφείο, αλλά δε βγαίνω με τον κακό καιρό 

έξω. Ακόμα δεν έχω συνέλθει. 

Και τώρα σου γράφω. Και θέλω να σου πω πως με πόση αγάπη θυμούμαστε το 

πέρασμά μας από την Αθήνα. Στο πρόσωπο της ευγενικής σου γυναίκας και το δικό σου 

βρήκαμε δυο αγνούς φίλους, που μας έδωσαν το δικαίωμα και τη χαρά να τους 

αγαπήσουμε. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σου επαναλάβω, ό,τι σου είχα πει στο 

γραφείο σου, την ημέρα που σε αποχαιρετούσα: Λογαριάζω πολύ τις φιλίες και ζητώ 

από τους φίλους να βασίζονται στη φιλία μου. 

Η μελέτη του Bowra
1
, καθώς είδες, δημοσιεύθηκε στην «Αγγλοελληνική 

Επιθεώρηση
2
». Το φταίξιμο είναι δικό μου. Έχοντας υπ΄όψιν την υπόθεση για τα 

συγγραφικά δικαιώματα, για την τάξη έβαλα τη γυναίκα μου να ζητήσει μέσω του εδώ 

Βρετανικού Συμβουλίου, την άδεια για τη μετάφραση. Σου εσωκλείω ολόκληρη την 

αλληλογραφία μεταξύ της γυναίκας μου, του Βρετανικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 

του συγγραφέα και του εκδότη, καθώς και του Βρετανικού Συμβουλίου Αθηνών. Η 
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μετάφραση ήταν έτοιμη από καιρό, αλλά περιμέναμε τις εγκρίσεις. Στο μεταξύ ο 

Κατσίμπαλης έκαμε τη μετάφραση και την έβαλε στην «Αγγλική» χωρίς την άδεια του 

συγγραφέα. Εκ των υστέρων βέβαια, θα τα βολέψει. 

Η γυναίκα μου είναι πολύ λυπημένη. Είναι έτοιμη να εξιλεωθεί απέναντί σου, 

αναλαμβάνοντας να σου μεταφράσει ό,τι θες. 

Για το ζήτημα του περιοδικού μας, φαίνεται πως τίποτα δε θα γίνει. Θα σου 

γράψω σύντομα λεπτομέρειες. Ακόμα δεν έχω βρει τη διάθεση εκείνη, που κάνει 

στρωτό και ευχάριστο το γράψιμό μας. 

Από τη γυναίκα μου έχετε τους πιο θερμούς, φιλικούς χαιρετισμούς. Κι εγώ σας 

σφίγγω και των δυο σας το χέρι, με αγάπη και θερμή φιλία. 

 

 

 

1. Θα αναλάμβανε τη μετάφραση η Σ. Βαφοπούλου. 

 

2. Μετά τη διακοπή της έκδοσης του περιοδικού «Νέα Γράμματα», όργανο της ομάδας γύρω από 

τον Κατσίμπαλη, έγινε το περιοδικό «Αγγλοελληνική Επιθεώρηση». Το περιοδικό αυτό άρχισε 

να κυκλοφορεί την άνοιξη του 1945. Η παρουσία του στη λογοτεχνική ζωή διήρκησε έως την 

άνοιξη του 1955, οπότε η έκδοση του διεκόπη. Αρχικά εκδιδόταν από την Αγγλοελληνική 

Υπηρεσία Πληροφοριών (AGIS) και, μετά τη συμπλήρωση του πρώτου τόμου, από το Βρετανικό 

Συμβούλιο. Άρχισε ως δεκαπενθήμερο και δίγλωσσο, αργότερα όμως διατήρησε δίγλωσσο μόνο 

τον πίνακα περιεχομένων. Η συνολική παρουσία του μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους: 

1945-1952 και 1953-1955. Κατά την πρώτη και πιο γόνιμη περίοδο, διευθυντής του, χωρίς να 

φαίνεται ήταν ο Γ. Κατσίμπαλης και συνεργάτες τακτικοί οι Οδυσσέας Ελύτης, Αλκής Θρύλος, 

Ανδρέας Καραντώνης, Φάνης Μιχαλόπουλος, Απόστολος Σαχίνης, Γιώργος Σεφέρης, Άγγελος 

Σικελιανός, Σοφία Σπανούδη, Άγγελος Τερζάκης κ.ά. Στη δεύτερη περίοδο, διευθυντής ήταν ο 

Γ.Π. Σαββίδης. Βλ. Μ. Πιτσιλίδης, Οι σκοτεινές πλευρές του Γιώργου Σεφέρη, Αρχιπέλαγος, 

2000. 
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                                                                                                               4- 5-1950 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Καθώς το βλέπεις, προσπαθώ να ’μαι όσο μπορώ λιγότερο ενοχλητικός. Τόσο, 

που να παραλείψω ακόμα και το στοιχειώδες χρέος να σ ’ευχαριστήσω για τη 

δημοσίευση των «Πορτραίτων
1
» μου – μια τιμή της «Νέας Εστίας», που τη λογαριάζω 

πάντα μ’ ευγνωμοσύνη. 

Οι «εξομολογήσεις» σου προς τους φίλους, στο ίδιο εκείνο τεύχος, μου 

συνειδητοποίησα μία κατάσταση, που, ενώ εσένα από τη μία μεριά σου δίνει το 

χαρακτηρισμό του ήρωα, εμάς όλους από την άλλη μας κάμνει να ’μαστε πολύ 

προσεχτικοί στις απολαβές μας από το μοίρασμα του χρόνου σου. Θα ’μαι λοιπόν 

σύντομος, χωρίς επιστολιμαίες αξιώσεις. 

Το περιοδικό δε βγήκε και για πολλούς άλλους λόγους αλλά κυριώτατα για το 

λόγο ότι φέτος το Επιμελητήριο δεν ήταν σε θέση να διαθέσει τίποτε. Προσπάθησα 

τουλάχιστον να επιτύχω τη διάθεση των μέσων, για την πρόσκληση πάλι δυο ή τριών 

φίλων, όπως είχε γίνει πέρυσι. Και τούτο δεν μπόρεσα να το επιτύχω. Η Διοίκηση του 

Επιμελητηρίου υφίσταται αμείλικτο έλεγχο από την αντιπολίτευση. Τώρα πια του 

χρόνου. 

Σου εσωκλείω ένα γράμμα για τη «Νέα Εστία». Η δημοσίευσή του νομίζω πως 

θα κινήσει το ενδιαφέρον των παλαμιστών
2
. 

Η Σούλα από το Πάσχα έχει αρχίσει ένα γράμμα για τη Φωτούλα!  Ως τις 7 το 

βράδυ κάθε μέρα διδάσκει στο Αγγλικό Ινστιτούτο. Κάποτε θα τελειώσει. Για την ώρα 

της στέλνουμε οι δυο μας τους πιο θερμούς φιλικούς μας χαιρετισμούς. 

 

 

Πάντοτε φίλος σου αφοσιωμένος. 
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1. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, « Πορτραίτα», Νέα Εστία, τχ 541, σ.71 

 

2. Το συγκεκριμένο άρθρο γίνεται η αιτία για να δεχτεί έντονη κριτική. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, 

«Πότε γεννήθηκε ο Παλαμάς.», Νέα Εστία, τχ 549, σ.682 
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                                                                                                         Αύγουστος 1950 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Το πέρασμά μου από την Αθήνα, μου ’δειξε ακόμα για μια φορά την αγάπη σου 

και τη φιλία σου. Σ’ ευχαριστώ εσένα και την ευγενικιά σου γυναίκα για όλα. Είναι 

πολύ σπουδαίο να έχει κανείς δυνατή την αίσθηση ότι η ανθρωπιά και η φιλία δεν είναι 

«γράμμα κενό» στην εποχή μας. Ομολογώ ότι δε περίμενα να δω το τελευταίο άρθρο 

μου περί ηλικίας του Παλαμά στη «Νέα Εστία». Σ’ ευχαριστώ και για τούτη την 

παραχώρησή σου. Η στάση σου αυτή επιβάλλει σ ’όλους τους φίλους σου και τους 

φίλους της Ν. Εστίας να είναι πολύ προσεκτικοί στις αξιώσεις τους. 

Στο ζεύγος Κουτσοχέρα έγραψα μόλις χθες. Τι ντροπή!  

Η γυναίκα μου είναι πολύ ευγνώμων από όσα κάματε για τον άντρα της. Στέλνει 

και στους δυο σας τους πιο θερμούς της και χαιρετισμούς. Ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα 

θα ξανασυναντηθούμε είτε στην Αθήνα είτε εδώ. 

                                                                        Σε φιλώ 
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                                                                          Εν Αθήναις, τη 6-9-1950 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Αυτή τη φορά είμαι δικαιολογημένος που άργησα να σου απαντήσω: Έλειψα για 

δέκα μέρες στη Ρόδο και δεν έκαμα τίποτα, δεν έγραψα λέξη, δεν εργάστηκα ούτε μίαν 

ώρα. Είπα να ξεκουραστώ λίγο και να χαρώ το όμορφο νησί. 

Γύρισα σήμερα και σου απαντώ αμέσως. Το καλό σου γράμμα δε μου επιτρέπει 

να τ’ αφήσω να περιμένει περισσότερο. Αλλά και τί να σου πω; Κοινά τα αισθήματα, 

κοινοί οι πόθοι. Ένα μόνο μπορώ να σου γράψω ακόμη μια φορά : Να πιστεύεις στη 

φιλία μου. 

Από τη γυναίκα μου έχετε και η κυρία Βαφοπούλου και συ πολλούς 

χαιρετισμούς. 

 

Δικός σου 

Π. Χάρης 
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Εν Αθήναις, τη 18-10-1950 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Συνηθισμένα τα βουνά απ ’τα χιόνια!  

Το άρθρο του θλιβερού κ. Σ[ακελλαριάδη]
1
. σε στενοχώρησε;  

Σε καλό σου! Έβαλα, οπωσδήποτε, τη διόρθωση του τυπογραφικού λάθους και 

νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλο τίποτα. Ωστόσο, είχα κι ένα κέρδος απ’ όλη αυτή την 

ιστορία: Το καλό σου γράμμα και την εκδήλωση της τόσης αλληλεγγύης σου. 

Όσο για την καθυστερημένη αποστολή των τευχών της «Ν.Ε.» πρέπει να μάθεις 

ότι έχουμε ακόμη απεργία (τουλάχιστον στα μεγάλα τυπογραφεία) και με απίστευτες 

προσπάθειες τυπωνόμαστε. 

Πολλούς-πολλούς χαιρετισμούς από τη Φωτούλα κι από μένα στη γυναίκα σου. 

 

 

Δικός σου 

 

Π. Χάρης 

 

 

1. Ο Χ. Σακελλαριάδης, ήταν συνεργάτης του Σ. Μελά στην Ελληνική Δημιουργία.  
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Θεσσαλονίκη 28.10.1950 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Σου επιστρέφω την επιστολή του κ. Δ.Γ. Παπαδημητρίου, που είχες την 

καλωσύνη να μου στείλεις. Αν την επρόσεξες καλά, ελπίζω πως θα πείσθηκες, ότι ο 

επιστολογράφος δεν είναι άλλος από τον θλιβερώτατο κ. Σακελλαριάδη. Το ίδιο ύφος, 

τα ίδια επιχειρήματα, η ίδια φρασεολογία, το ίδιο υβριστικό πάθος. Αυτός ο άνθρωπος 

θέλει σώνει και καλά να «δικαιωθεί» και από τις σελίδες της «Νέας Εστίας». Επρόσεξες 

την υπογραφή της επιστολής; Ένας γραφολόγος θα μπορούσε να βγάλει πολλά 

συμπεράσματα. Η τζίφρα αυτή, που δε λέει απολύτως τίποτε, έρχεται σε τέλεια 

αντίθεση με τα καθαρά, καλλιγραφικά, δασκαλίστικα γράμματα του ονόματος, που 

’ναι γραμμένο στην κάτω αριστερή γωνία. Ο  Δ.Γ. Παπαδημητρίου
1
 αν υπάρχει 

πραγματικά, ποτέ δε θα υπέγραφε έτσι. Έπειτα πρόσεξες τις διορθώσεις που κάμνει 

μέσα στο κείμενο με το χέρι; Στη σελίδα 2
α
 διορθώνει με το χέρι και γράφει π και τ., 

ενώ στο όνομα τα ίδια γράμματα τα γράφει διαφορετικά π. και Τ. Είναι φανερό ότι η 

γραφή του ονόματος είναι επιτηδευμένη. Δε ρωτάς, έτσι για γούστο, τον κ. Μ. Σιγούρο, 

που τον αναφέρει στο γράμμα, αν γνωρίζει κανένα Δ.Γ. Παπαδημητρίου; Και η γλώσσα 

του είναι επιτηδευμένη. Για να σε παραπλανήσει και να νομίσεις ότι ο επιστολογράφος 

είναι ένας «τελείως άγνωστος εις τους φιλολογικούς κύκλους», αρχίζει με μία 

επιτηδευμένη καθαρεύουσα κι έπειτα, παρασυρόμενος από το αρρωστημένο πάθος του, 

το ρίχνει στη δημοτική και ξανάρχεται μετά στην καθαρεύουσα πάλι. Ίσως να κάμνω 

λάθος. Είμαι όμως σχεδόν βέβαιος, πως αν ο επιστολογράφος είναι πρόσωπο υπαρκτό, 

δεν μπορεί παρά να ’χει και σχέση με τον Σ.[ακελλαριάδη]. 

Θα επιθυμούσα, αγαπητέ μου φίλε, τον έλεγχο να μου τον έκαμνε ένας σοβαρός 

και αξιοπρεπής άνθρωπος. Τότε μόνο θ’ απαντούσα, είτε δεχόμενος ορισμένες 

παρατηρήσεις, είτε αντικρούοντας μερικά εξωφρενικώς ηλίθια επιχειρήματα. Αν είχε 

λίγο μυαλό ο Σ.[ακελλαριάδης] δε θα ’γραφε πως δεν ήταν δυνατό να γνώριζε ο 

Παλαμάς το «Διαρκές Ημερολόγιο», που αναφέρεται στο Λεξικό Ελευθερουδάκη, αφού 

το Λεξικό τυπώθηκε δυο χρόνια μετά το τύπωμα του βιβλίου του Παλαμά, όπου 
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μνημονεύεται η ηλικία του. Γιατί το «Διαρκές Ημερολόγιο» ήταν γνωστό πριν από πάρα 

πολλά χρόνια, προτού τυπωθεί το Λεξικό του Ελευθερουδάκη. Μήπως άλλα παλιότερα 

Λεξικά και βιβλία δεν το έχουν; 

Και πώς ήθελε ο κ Σ.[ακελλαριαδης] ν’ αποκαλώ τον Ξενόπουλο, που με τιμά 20 

χρόνια τώρα με τη φιλία του, που μας δεχόταν με αγάπη στο σπίτι του, που εξακολουθεί 

ακόμα ν’ αλληλογραφεί μαζί μου (χθες μόλις μου ’στειλε ένα μυθιστόρημά του για μια 

εφημερίδα); Τί φυσικότερο να τον αποκαλώ σεβαστό μου φίλο; 

Επειδή, αγαπητέ μου Χάρη, κατά έναν τρόπο είναι υπεύθυνη και η «Νέα Εστία» 

για το άρθρο μου, και πιθανόν μέσα στη συνείδησή σου να συνέβηκε κάποια αλλαγή 

σχετικά με την ορθότητα των παρατηρήσεών μου για την ηλικία του Παλαμά
2
, δε θ’ 

άντεχα στον πειρασμό ν’ αντικρούσω ένα προς ένα τα εμπαθή επιχειρήματα του 

Σ.[ακελλαριάδη], μόνο και μόνο για να τα διαβάσεις εσύ, χωρίς να δημοσιευθούν στη 

«Ν. Εστία», αν δεν ήξερα πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σου. Κι αυτά που σου γράφω 

είναι πολλά. 

Τον άλλο μήνα, που θα ’ρθω στην Αθήνα θα τα πούμε δίχως γραπτά. 

Χαιρετίσματα πολλά στην κ. Φωτούλα. 

 

 

Με πολλή – πολλή αγάπη 

Γ. Βαφόπουλος 

 

 

Υ.Γ. Τον άλλο μήνα τυπώνω ποιητική συλλογή. 

 

 

1. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ισχυρίζεται ότι, χρησιμοποιώντας αυτό το όνομα , ο Χ. Σακελλαριάδης 

δημοσιεύει  επιστολή, που άπτεται του σχετικού άρθρου με την ηλικία του Κ. Παλαμά. Η 

απάντηση έρχεται επιθετική από το περιοδικό του Σπύρου Μελά Ελληνική Δημιουργία και τον 

συνεργάτη του, Σακελλαριάδη, που με υποτιμητικά λόγια απαντά στον ποιητή. Βλ. Γ.Θ 

Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Β΄, ό.π., σ σ. 307-308. 

 

2. Το 1950 σε τεύχος της Νέας Εστίας δημοσιεύτηκαν τα  σχολικά ενδεικτικά του Κ. Παλαμά. Από 

μια απλή αφαίρεση που έκανε ο Βαφόπουλος προέκυψε ως έτος γέννησης του ποιητή το 1857 
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και όχι το 1859, που ήταν και η γνωστή ημερομηνία γέννησης. Με αφορμή αυτό το γεγονός 

γράφει ένα άρθρο, με σκοπό να επισύρει την προσοχή των γραμματολόγων. Βλ. ό.π., σ.306. 

                                                     27   

                                                                             7/10/51
1 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Αγαπητέ Γιώργο, 

 

Γιατί τόση σιωπή;  

Περιμένω πάντα χειρόγραφά σου με εντυπώσεις από την Αγγλία
2
. 

Διαβάζω στις εφημερίδες ότι στο τέλος Οκτωβρίου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη 

συνέδριο των πνευματικών ανθρώπων της Β. Ελλάδας. Θα ήθελες έπειτα από το 

συνέδριο, να μου στείλεις – ή ο φίλος κ. Σπανδωνίδης, αν έχεις πολλή δουλειά – 

πληροφορίες υπεύθυνες και κρίσεις; Αν πρόκειται να γράψει ο κ. Σπανδωνίδης, 

παρακάλεσε τον να είναι ήρεμος και αντικειμενικός. 

Πολλούς χαιρετισμούς κι από τους δυο μας στη γυναίκα σου. 

 

Δικός σου 

Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Μεταξύ της προηγούμενης και της παρούσας επιστολής υπάρχει ένα διάστημα «σιωπής» περίπου 

ενός χρόνου. 

 

2. Το 1951 ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ταξιδεύει στην Αγγλία και «μυείται» στο σύστημα των Βρετανικών 

βιβλιοθηκών. Το ταξίδι αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον τρίτο τόμο των σελίδων του. . Βλ. 

Γ.Θ Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Γ΄, ό.π., σσ. 17-64. 
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                                                                                                                  3-2-1952 

Αγαπητέ μου  Γιώργο, 

 

           Μαντεύεις, φαντάζομαι, τις έγνοιες μου και  δεν παρεξηγείς τη σιωπή μου. 

Φορτωμένος από δουλειά όσο ποτέ άλλοτε, από δουλειά που δεν παίρνει αναβολή. 

Ωστόσο, πρέπει να μιλήσω λίγο μαζί σου και να σου πω: 

α) Πόσο καλή εντύπωση έκαμε το «Εκεί που ζει ο θρύλος του Byron»
1
. 

β) Πόσο χρήσιμες ήταν οι πληροφορίες σου για την κυκλοφορία της «Ν.Ε.» στη 

Θεσ/νίκη (ελπίζω ότι έρχεται τώρα κάπως ενωρίτερα) 

γ) Πόσο αισθάνομαι τη συμπαράστασή σου στους αδιάκοπους και 

πολυμέτωπους αγώνες μου. 

Έχω ακόμα να σου πω: 

α) Ότι το Χριστουγεννιάτικο τεύχος (πολύς μόχθος και μεγάλη δαπάνη) πήγε 

περίφημα, 

           β) ότι εφέτος στη «Ν.Ε.» συμβαίνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό: εκτός από τους 

παλιούς εγγράφονται και νέοι συνδρομηταί, 

γ) ότι σου εσωκλείω την απόδειξη για τη Βιβλιοθήκη (συνδρομή 1952, δυο 

καλύμματα, ταχυδρομικά), 

δ) ότι σου έστειλα μαζί με τα καλύμματα και τις φωτογραφίες Byron 

ε) ότι, έπειτα από σχετική παραγγελία του εκδοτικού οίκου «Π. Ζαχαρόπουλος» 

αρχίσαμε να του στέλνουμε 10 αντίτυπα από κάθε τεύχος, 

στ) χρησιμο θα ήταν αν  δεν σε κουράζει πολύ, να περνάς κάπου-κάπου, την 1
η
 

και 15 του μηνός, από το Πρακτορείο και να μαθαίνεις πότε φτάνει η «Ν.Ε.»: το εδώ 

Πρακτορείο θέλει να ξαίρει την ημέρα παραλαβής και διανομής στη Θεσ/νίκη. 

Να σου πω, ακόμα, ότι περισσότερο από το ενδιαφέρον σου για τη διάδοση της 

«Ν.Ε.» χρειάζομαι τα χειρόγραφά σου; Δε μ’ αρέσουν τα σχήματα λόγου, προπάντων 

αυτού του είδους. 
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Σου σφίγγω, λοιπόν, το χέρι και σε παρακαλώ να δώσεις στη γυναίκα σου τους 

πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς μου. 

                                                                             Δικός σου 

                                                                            Πέτρος Χάρης 

 

 

 

 

 

1. Το «Εκεί που ζει ο θρύλος του Byron», δημοσιεύεται στη Νέα Εστία στη στήλη «Εντυπώσεις» σε 

τέσσερα συνεχόμενα τεύχη. Εκεί μοιράζεται τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του στο 

Nottingham, στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη με Βυρωνική βιβλιογραφία, αλλά και στο Hycknall 

Torkard όπου βρίσκεται ο τάφος του. 

 

 

 

 

29     

                                                                             …/…./…
1
. 

 

 

Αγαπητέ Γιώργο, 

Το εσώκλειστο σου το στέλνω απλώς για να ξαίρεις τί επροκάλεσε μια 

απάντησή μου στην Αλληλογραφία του τελευταίου τεύχους. 

 

Πολλούς  πολλούς χαιρετισμούς 

 

Π. Χάρης 

 

 

 

1. Δυσανάγνωστη ημερομηνία. 



  

~ 84 ~ 

 

                                                    30  

18-6-52 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Χίλιες φορές συγγνώμη! Με κάλεσαν ξαφνικά στο υπουργείο, δεν είχα εκεί 

τηλέφωνο για να ’ρθω σ’ επαφή μαζί σου, την έπαθα. Το μεσημέρι τηλεφώνησα στους 

«Δελφούς» μα μου είπαν πως δεν έμεινες εκεί. Πολύ λυπήθηκα ! 

Σου γράφω αμέσως τις λίγες αυτές λέξεις που μπορεί να ταξιδεύουν μαζί σου, 

στο ίδιο τραίνο, για τη Θεσσαλονίκη. Άλλη φορά ας ελπίσουμε ότι θα έχεις καιρό να 

μείνεις περισσότερο κοντά μας. 

 

Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς στη γυναίκα σου 

 

Δικός σου 

Πέτρος Χάρης 
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31 

31-4-53
1 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

 Σ΄ ευχαριστώ για το καλό σου γράμμα. 

Η εσώκλειστη φωτογραφία δημοσιεύεται στο τεύχος της 1
ης

 Απριλίου. 

Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Βαφοπούλου. 

 

Καλό Πάσχα! 

 

Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Μάλλον εκ παραδρομής η ημερομηνία 31/4/53.Ενδεχομένως εννοεί 31/3/53 
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                                                                                                                                       31-7-53 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Το γραμματάκι σου, στοιχειοθετημένο από μέρες, δε χώρεσε στο τεύχος που 

κυκλοφορεί αύριο (αφιέρωμα στον Καΐρη). Θα δημοσιευθεί όμως στο ερχόμενο τεύχος. 

Μ’ εγκάρδιους χαιρετισμούς 

 

Πέτρος Χάρης 
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Εν Αθήναις τη 1-2-1954 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Πρόλαβε να σου φέρει τον χαιρετισμό μου το νέο βιβλίο
1
 μου, που ελπίζω ότι θα 

το έχεις ήδη λάβει. 

Όλο έλεγα να σου γράψω κι όλο έπαιρναν τη σκέψη μου – δουλειές που δε 

σηκώνουν αναβολή. Συγχώρεσέ με. 

Καιρό, πολύν καιρό έχει να σε δει η «Νέα Εστία». Τι συμβαίνει; 

Πολλούς χαιρετισμούς έχετε και οι δυο σας από τη Φωτούλα. 

 

Δικός σου 

Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Πρόκειται για το έργο του Π. Χάρη «Έλληνες πεζογράφοι · Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - 

Γιάννης Βλαχογιάννης - Α. Καρκαβίτσας - Γρηγόριος Ξενόπουλος - Κωστής Παλαμάς - 

Κωσταντίνος Χατζόπουλος - Παύλος Νιρβάνας - Ζαχαρίας Παπαντωνίου - Ίων Δραγούμης - 

Κώστας Ουράνης.», Αθήνα, Εστία, 1953. 
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                                                                                            Εν Αθήναις τη 18-2-1954 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Διάβασα με πολλή προσοχή το γράμμα σου και το κρατώ σαν μια από τις πιο 

διεισδυτικές κριτικές που γράφτηκαν για τα μελετήματα – δοκίμια μου. Αισθάνθηκες 

ολόκληρη την προσπάθειά μου κι έτσι την καθόρισες με τον ασφαλέστερο τρόπο. 

Γράφονται πολλά για τα βιβλία μας. Και μας ευχαριστούν, βέβαια, - άνθρωποι είμαστε – 

οι έπαινοι. Βαθύτερη όμως ικανοποίηση έχουμε μόνο από διαπιστώσεις καίριες σαν κι 

αυτές που υπάρχουν στο γράμμα σου
1
. Και γι’ αυτήν ακριβώς την ικανοποίηση σ’ 

ευχαριστώ. 

Και τώρα κάτι πέρ’ από την «ποίηση» που είμαι βέβαιος ότι δε θ’ αργήσει πολύ 

να μου ταχυδρομηθεί. Θα ήθελες να πεις το λόγο σου στο τεύχος που θ’ αφιερώσει η 

«Νέα Εστία» στον Ψυχάρη την 1
η
 Μαΐου; Συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή 

του και νομίζω ότι έχουμε χρέος να κάνουμε ιστορική τοποθέτηση του έργου του. 

Φυσικά, μπορείς να διατυπώσεις γνώμη και σε μια και σε μισή σελίδα. 

Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς από τη Φωτούλα κι από μένα στην αγαπητή 

μας  Σούλα. 

 

Με αγάπη 

 

Πέτρος Χάρης 

 

Υ.Γ. Η εσώκλειστη απόδειξη περιλαμβάνει και την αξία  των δυο καλυμμάτων 

του 1953 και τα έξοδα αποστολής. 

Ο ίδιος 

 

 

1. Η επιστολή του Γ.Θ. Βαφόπουλου δεν απαντά στο αρχείο. 
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a.  

35 

Εν Αθήναις τη 29-3-1954 

         Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Τώρα τα «υπηρεσιακά» μας: 

Για τον Ψυχάρη, δεν επιμένω. Μπορεί να ’χεις και δίκιο. Εγώ είχα χρέος να σε 

καλέσω και σού ’γραψα. 

Η συνδρομή της Βιβλιοθήκης έχει φτάσει από καιρό, αλλά τα καλύμματα τώρα 

γίνονται. Γι’ αυτό δεν τα έλαβες ακόμα. 

Το γράμμα αξιόλογο. Θα δημοσιευτεί στο ερχόμενο τεύχος. 

 

Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς κι από τους δυο μας 

 

Δικός σου 

Πέτρος Χάρης 

 

 

 

                                                               36  

                                                                 Εν Αθήναις τη 21-2-1955 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Σε λίγες μέρες φεύγω, μαζί με τη Φωτούλα, για την Αμερική. Συγχώρεσέ με, 

λοιπόν, που σου απαντώ με τόσο λιγόλογο γράμμα. 

Με το ίδιο ταχυδρομείο σου στέλνω τα δυο καλύμματα των τόμων του 54. 

 

Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς 

και στη Σούλα 

 

                                                                         Καλή αντάμωση!  
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                                                                           Πέτρος Χάρης    

                                                                                             

                                            37 

                                                               Εν Αθήναις τη 31-10-1955 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Δε βγήκα γελασμένος: Όπως το περίμενα, έλαβα αυτή τη στιγμή ένα πολύ 

θυμωμένο γράμμα του Σπανδωνίδη, γεμάτο εχθρικές κρίσεις για μένα και υπαινιγμούς 

για «αποτυχημένους» κοινούς μας φίλους – καταλαβαίνεις, βέβαια, - το διάβασα στη 

Φωτούλα για να διασκεδάσει, το ’βαλα έπειτα σ’ ένα φάκελλο και του το ’στειλα 

αμέσως πίσω. Αυτά είναι τα μετά τη συνάντησή μας… θαυμάσια νέα μου!  

 

Δικός σου 

Πέτρος Χάρης 
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Εν Αθήναις τη 13-1-1957 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Πνιγμένος στη δουλειά, μόλις τώρα κατορθώνω να ανταποδώσω τις εγκάρδιες 

ευχές σας και να διαβιβάσω για την αγαπητή μας Σούλα και για σένα τις θερμές ευχές 

της Φωτούλας. Σ’ ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια και σε βεβαιώ ότι πολύ με 

διασκέδασες με όσα μου γράφεις για το πάθημα του υπουργού!  

Με το ίδιο ταχυδρομείο σου στέλνω και το νέο βιβλίο μου. 

Και κάτι επείγον: Το τεύχος της 1
ης

 Φεβρουαρίου της «Νέας Εστίας» θα είναι 

αφιερωμένο στα δραματικά, στα φοβερά γεγονότα της Ουγγαρίας. Το αφιέρωμα αυτό 

θα είναι μια διαμαρτυρία και μια συμμετοχή των πνευματικών μας ανθρώπων στην 

οδύνη ενός λαού. Σε όλες τις άλλες χώρες έγιναν, καθώς ξέρεις, πολλές και έντονες 

εκδηλώσεις από τους λογοτέχνες. Εδώ μόνο δυο-τρεις υψώσαμε φωνή από τις στήλες 

μας στον καθημερινό Τύπο. Το αφιέρωμα αυτό της «Ν.Ε.» που θα σταθεί, φυσικά, σε 

καθαρά πνευματικό επίπεδο, το βλέπω σαν ένα χρέος
1
. Και στην εκπλήρωση αυτού του 

χρέους προσκαλώ και σένα. Σε παρακαλώ, λοιπόν, να γράψεις κάτι, λίγο ή πολύ, αλλά 

να μη λείψεις. Και δεύτερη παράκληση: να περιοριστείς στα γεγονότα της Ουγγαρίας, 

να μην αναμίξεις, λ.χ. την Κύπρο ή άλλα επίκαιρα γεγονότα
2
. Προσπαθούμε να 

κρατήσουμε την εκδήλωση αυτή μακριά από την υποψία ότι μιλώντας για την 

Ουγγαρία, θέλουμε να προβάλουμε ένα ελληνικό αίτημα. Αν δε σου κάνει κόπο, 

εξήγησε το πράγμα και σε μερικούς άλλους συναδέλφους
3
 και φίλους (Θέμελη, 

Βαρβιτσιώτη, σ’ όποιον άλλον βλέπεις να έχει τη θέση του στις σελίδες της «Ν.Ε.»), 

ζήτησέ τους από ένα μικρό κείμενο και στείλε μου, σε παρακαλώ, τα χειρόγραφά σου 

και τα δικά τους όσο μπορέσεις πιο γρήγορα. Το αφιέρωμα, όπως σου είπα, θα γίνει με 

το τεύχος της 1
ης

 Φεβρουαρίου. 

Περιμένω και σ’ ευχαριστώ 

Δικός σου 

 

Πέτρος Χάρης 
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1. Ο  Π. Χάρης αφιέρωσε την επιφυλλίδα του στον εθνικό ποιητή της Ουγγαρίας Π. Χάρης, 

«Αλέξανδρος Πεταίφι: ο εθνικός ποιητής της Ουγγαρίας», Εφήμ. Ελευθερία, 1/11/1956. 

 

2. Μετά το ξέσπασμα της ουγγρικής επανάστασης, πολλοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι οι λαοί 

στη Βόρεια Αφρική, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ευρώπη, επιζητούσαν την ελευθερία τους. 

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κατάσταση ήταν περίπλοκη. Για τον φιλοδυτικό Τύπο, η μετρήσιμη 

πλέον άνοδος της ουδετεροφιλίας αποτελούσε μείζον πρόβλημα που κινδύνευε να υποθηκεύσει 

όχι μόνον το Κυπριακό, αλλά συνολικά την ελληνική πολιτική, εσωτερική και εξωτερική. 

 

3. Σ’ ένα αιχμηρό άρθρο του, ο Άγγελος Τερζάκης σημείωνε ότι ο πνευματικός κόσμος, πάντοτε 

έτοιμος να στηλιτεύσει αδυναμίες της Δύσης, έδειχνε μία ακατανόητη απροθυμία να καταγγείλει 

την κατάπνιξη της ουγγρικής εξέγερσης. Ωστόσο, όφειλε να τοποθετηθεί. Οι Ούγγροι δεν είχαν 

λιγότερα δικαιώματα από τους Αιγυπτίους 
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16-5-57 

 

Αγαπητή μου Κυρία Βαφοπούλου
1
, 

 

Έκαμα όπως ακριβώς σας έγραψε ο Ι.Μ. Π.[αναγιωτόπουλος] Παρακάλεσα πολύ 

τον κ. Σαφαρίκα. Και πάλι θα του τηλεφωνήσω για να μάθω σε ποιο σημείο βρίσκεται η 

υπόθεσή σας. Όταν έχω κάτι θετικό, θα σας γράψω αμέσως. 

 

Από τη Φωτούλα πολλά φιλιά 

 

Πολύ φιλικά 

 

Πέτρος Χάρης 

 

1. Παραλήπτης της επιστολής του Π. Χάρη είναι η Σούλα Βαφοπούλου. 
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                                                                                        Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 1958
1
 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

Έχεις τόσο δίκιο πού δεν τολμώ να δικαιολογηθώ. 

Χαθήκαμε, αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος άλλος όμως μπορεί να φταίει από την 

πολλή δουλειά, από τη βιοπάλη; 

Σου εσωκλείω ό,τι μου γράφεις. Με το ίδιο ταχυδρομείο σου στέλνω το 

καινούριο μου βιβλίο. 

Χαιρετισμούς κι από τούς δυο μας στην αγαπητή Σούλα. 

 

Δικός σου 

 

Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1.  Υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα  χωρίς να απαντά αλληλογραφία τους και καλύπτει 

περίπου έναν χρόνο. Συγκεκριμένα από τις αρχές του 1957 έως την 25
η
 Φεβρουαρίου 1958. 

Πρόκειται για το διάστημα που ο Γ.Θ. Βαφόπουλος απουσιάζει στην Αμερική. 
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 Βάβδος, 15-8-58 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Η ταλαιπωρία μου του περασμένου χειμώνα με κράτησε σε μία καταθλιπτική 

απομόνωση, γεμάτη δυσθυμία και αποκαρδίωση, ώστε να κυρωθεί μέσα μου διάθεση 

για κάθε τι, και για την επικοινωνία με τους φίλους μου ακόμα. Την άνοιξη, που η 

ψυχική μου διάθεση είχε κάπως ανθίσει, νομίζω πως σου ’χα στείλει κάποιο σύντομο 

ευχαριστήριο γράμμα
1
, για την τόσο εγκάρδια προσφορά σου της δεύτερης έκδοσης του 

βιβλίου σου «Όταν η Ζωή γίνεται Όνειρο
2
». Πρέπει να ομολογήσω ότι τότε δεν είχα το 

κουράγιο να το διαβάσω ολόκληρο, μολονότι τα κείμενά σου, με την άκρα σαφήνειά 

τους και το φίνο λογοτεχνικό τους ύφος, πάντοτε μου είναι προσφιλή. Δεν το ’χα 

διαβάσει, το βιβλίο σου ολόκληρο και για τον πρόσθετο λόγο, ότι τα περισσότερα 

μυθιστορήματά σου νόμιζα πως μου ’ταν γνωστά από την πρώτη έκδοση
3
. 

Τώρα, που βρίσκομαι στο Βάβδο, ένα χωριό της Χαλκιδικής, πήρα μαζί μου, με 

κάμποσα άλλα βιβλία, και τον τόμο τούτο των δοκιμίων σου, μαζί με τους «Παλιούς και 

Νέους Δρόμους
4
». 

Με το δεύτερο τούτο βιβλίο σου θέλησα να ξανακάμω το ταξίδι του ωκεανού 

και να ξαναδώ, τη Νέα Υόρκη, μέσα από το δικό σου το πρίσμα τούτη τη φορά. Είχε 

δίκιο λοιπόν εκείνος που είπε, πως κάθε τόπος έχει τόσες μορφές, όσα είναι και τα μάτια 

που τον αντικρύζουν. Μολονότι στη Νέα Υόρκη πήγα δυο φορές, και κάθε φορά έμενα 

εκεί περισσότερο από μία βδομάδα, μου είχαν  διαφύγει μερικές απόψεις, που μου τις 

συνειδητοποίησε τώρα η δική σου περιγραφή. Φυσικά από τη δική σου Νέα Υόρκη 

λείπουν άλλες απόψεις, που με είχαν εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Στην Αμερική
5
 είδα 

πολλές πόλεις: Ουάσινγκτον, Νόζβιλλ, Μέμφις, Σαίντ Λούις, Κάνσας, Σικάγο, Ντιτρόιτ, 

Μπάφαλο, Κόνκορντ, Βοστώνη. Έκαμα ένα ταξίδι εξαντλητικό. Τις εντυπώσεις μου 

είχα αρχίσει να τις γράφω στη «Δράση
6
» μεγάλη εβδομαδιαία εφημερίδα της 

Θεσσαλονίκης, όμως βρέθηκα στην ανάγκη να διακόψω, στη δέκατη νομίζω συνέχεια. 

Για τη ζωή μέσα στην «Ολυμπία
7
» το μυθικό καράβι όπως το ’λεγα, είχα απλωθεί σε 

δυο πολύ μεγάλα άρθρα. 
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Τώρα λοιπόν που βρίσκομαι στο Βάβδο όταν ξανακέρδισα τη χαμένη μου 

διάθεση, θέλω να σου πω πόσο καινούργιο μου φάνηκε το άλλο σου βιβλίο «Όταν η 

ζωή γίνεται όνειρο». Νομίζω πως ο πρόλογος του Σικελιανού δεν του προσθέτει τίποτε. 

Είναι μια ανάπλαση του πρώτου δοκιμίου «Κρίσιμη ώρα». Κι επιτέλους, το ίδιο το έργο 

σου και η αδιάλειπτη παρουσία σου – τριάντα επτά έτη, καθώς εγώ προσωπικά την 

παρακολουθώ! – στα ελληνικά γράμματα, συνθέτουν το πραγματικό σου πρόσωπο. Το 

βρήκα καινούργιο, το βιβλίο τούτο, ή εξαιτίας της ασθενικής μου μνήμης, που, με το 

δεύτερο διάβασμα, δεν κατάφερε να ξαναφέρει στην επιφάνεια  της συνείδησής μου 

πολλές εντυπώσεις από την πρώτη μου επαφή μαζί του. 

Εκτός από την «Κρίσιμη ώρα» που είναι νομίζω περισσότερο, μια λυρική 

εξομολόγηση ενός διανοητού και λιγότερο ένα φιλοσοφικό ή αισθητικό δοκίμιο « Το 

θέμα» και η «θέση», είναι εκείνο που κατά τη γνώμη μου, αποτελεί το κέντρο του 

βάρους ολόκληρου του βιβλίου. Είναι ένα άρτιο και ολοκληρωμένο δοκίμιο, εκπληκτικό 

στη σαφήνειά του, που μαρτυρεί και προσωπική εμπειρία του συγγραφέως, από μια 

πολύχρονη δημιουργική συμβίωση με κείμενα της ξένης και της δικής μας λογοτεχνίας. 

Δεν εντοπίζω την προτίμησή  μου σε τούτο το δοκίμιο. Τα απλώνω σ ’ολόκληρο το 

βιβλίο. Και δε βρήκα ούτε μία σελίδα να μου προκαλέσει την αντίρρηση. Ένας άλλος 

παλαιότερος ή νεώτερος – προ πάντων νεώτερος – θα δοκίμαζε ίσως ν’ αμφισβητήσει 

ορισμένες θέσεις, όμως νομίζω πως ο αντίλογος του θα οφείλονταν περισσότερο στη 

«διαφορά επιπέδου», όπου στέκεται ο καθένας, παρά στην «καθαυτό αλήθεια», που 

ενδέχεται ν’ αποτελεί το θεμέλιο των θέσεων τούτων. 

Φθάνοντας στην τελευταία σελίδα του βιβλίου σου, στάθηκα και συλλογίσθηκα 

από τόσους κοινούς τόπους έχουμε περάσει και πόσο παράλληλοι είναι οι δρόμοι της 

πνευματικής μας πορείας. Αν ήταν δυνατό να ’γραφα εγώ τα μελετήματα τούτα, νομίζω 

πως θα ’λεγα τα ίδια πράγματα, με τρόπο φυσικά, που θα ’ταν σύμφωνος με την 

ατομική μου ιδιοσυγκρασία. Κι είναι νομίζω, φυσικό τούτο, αφού ανήκουμε στην ίδια 

πνευματική γενιά, που στάθηκε και ορόσημο ανάμεσα στη γενιά του ’20 και εκείνης του 

’30. Το «Όταν η ζωή γίνεται όνειρο» το βλέπω σαν μια πνευματική βιογραφία τούτης 

της γενιάς. Και στους πνευματικούς βιογράφους της δοκιμασμένης τούτης γενιάς, θέλω 

να σου βάλω τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο
9
, που τον θεωρώ σαν τον πιο δυναμικό 

εκπρόσωπο τους. Και το βιβλίο σου τούτο μου δίνει την ευκαιρία να κάμω την 

διαπίστωση, πόσο η γενιά αυτή, πλούσια και από πείρα της παλιάς και νεώτερης 

παράδοσης, και από μάθηση με μόχθο αποκτημένη, κατάφερε να μη χάσει το βήμα της 
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μέσα στην πυρετική πορεία των νέων χρόνων και να νοιώσει τον παλμό σα δικό της 

παλμό. Κι ακόμα πόσο πολύ μπόρεσε να προεκτείνει το όνειρό της μέσα στη σύγχρονη 

ζωή. 

Σου σφίγγω το χέρι και σ’ ευχαριστώ γιατί το  βιβλίο σου μου ’δωσε την 

αίσθηση ότι είμαι ακόμη πολύ νέος. 

 

 

1. Δυστυχώς δεν ανευρίσκεται στο αρχείο του το ευχαριστήριο γράμμα για το οποίο γίνεται λόγος. 

 

2.  «Όταν η ζωή γίνεται όνειρο» (1945). 

 

3.  Η έκδοση του 1945  είναι η 1η έκδοση.  

 

4. Ακολουθεί η 2η  το 1958.Το βιβλίο της 2ης έκδοσης λαμβάνει ο Γ.Θ. Βαφόπουλος. 

 

5.  «Παλιοί και νέοι δρόμοι» (1956). Ανήκει στα ταξιδιωτικά κείμενα του Π. Χάρη. 

 

6.  Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος το 1957 ταξιδεύει στη Αμερική. Το ταξίδι προκύπτει στα πλαίσια 

πνευματικών ανταλλαγών, με τις οποίες 4 βιβλιοθηκάριοι ορίστηκαν για να μελετήσουν το 

σύστημα των Αμερικανικών βιβλιοθηκών. Οπότε, πρόκειται για ταξίδι ανεξάρτητο από την 

ποιητική του δραστηριότητα. Το ταξίδι του περιγράφεται αναλυτικά μέσα από τις σελίδες του. 

Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Γ΄, ό.π,  σ.σ. 93-151. 

 

 

7.  Η Δράση καθημερινή απογευματινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης εκδόθηκε στις 12 Μαρτίου           

1956. Σύντομα, όμως, ο εκδότης της διέκοψε την καθημερινή έκδοσή της και τη μετέτρεψε σε 

εβδομαδιαία πρωινή δευτεριάτικη, δίνοντας μεγάλη σημασία στις αθλητικές ειδήσεις της 

Κυριακής, στον κινηματογράφο ως μέσο διασκέδασης και στην προβολή των θεμάτων της 

Θεσσαλονίκης. Αρχισυντάκτες της ήταν ο Κίμωνας Οικονόμου και αργότερα ο Νίκος 

Μπακόλας.( Βλ. Μ. Κανδυλάκης, Θεσσαλονίκη 1912-1012.Μεγάλα γεγονότα στον καθρέφτη 

του τύπου. Συνοπτικά στοιχεία για τις σημαντικότερες ελληνικές εφημερίδες, Μορφωτικό 

Ίδρυμα  Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ. 

16). 

      Η πολιτική τοποθέτησή της ήταν στη συντηρητική παράταξη. Η Δράση στο τέλος του 1957 ζητά 

από τον Γ.Θ. Βαφόπουλο να γράψει για τις σελίδες της, τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις από το 

ταξίδι του στην Αμερική. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Γ΄, ό.π,  σ.152. 
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8. Το «Ολυμπία» ήταν το καράβι που μετέφερε τον Γ.Θ Βαφόπουλο στην Αμερική. Το ονομάζει 

συχνά μυθικό καράβι, γιατί αποκτά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί τον αποχωρισμό 

και την πορεία προς τον Νέο Κόσμο. 

 

9. Ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, πρωτοπαρουσιάζεται ως εκδότης του περιοδικού Μούσα. Μαζί  με τον 

Π. Χάρη και τον Αιμ. Χουρμούζιο, σύμφωνα με τον Λ. Πολίτη κρατούσαν κεντρική θέση στη 

νεοελληνική κριτική. Έγραψε διηγήματα ποιήματα μυθιστορήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις. 

Η κριτική του εκδηλώθηκε σε πάμπολλα άρθρα και κριτικές στον καθημερινό και περιοδικό τύπο 

( κυρίως στη Νέα Εστία) αλλά και σε αυτοτελείς τόμους δοκιμίων ή κριτικών μελετών.  
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                                                                                          Αθήναι 22 Αυγούστου 1958 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

Επιτέλους! Έπειτ' από τόση σιωπή, το διεξοδικό, το τόσο ουσιαστικό και τόσο 

καλό γράμμα σου. Βέβαια, πολύ μ' ευχαρίστησαν οι εντυπώσεις σου από το «Όταν η 

ζωή γίνεται όνειρο», βιβλίο που κ' εγώ το αγαπώ πολύ, μα το τελευταίο γράμμα σου το 

λογαριάζω ακόμα πιο πολύ, γιατί σ' έφερε πιο κοντά μου, πιο μέσα σ' αυτό που λέμε 

ατομική ψυχική περιπέτεια. Εύστοχες κρίσεις, ορθές τοποθετήσεις, μα και εγκάρδιος 

λόγος, ο ζεστός λόγος που αναπήδησε όχι μόνο από το νου αλλά κι από μια συγγενική, 

μια αδελφή ψυχή. Στέκω σ' αυτήν εδώ την πολυσήμαντη φράση σου: «Το  «Όταν η ζωή 

γίνεται όνειρο» το βλέπω σαν μια πνευματική βιογραφία
1 
(υπογραμμίζεις εσύ) τούτης 

της γενιάς» κ' έχω μιαν αληθινή ικανοποίηση. Μακάρι να είναι έτσι! 

Πολύ θα χαιρόμουν αν μαζί με το γράμμα σου λάβαινα και νέους στίχους σου, 

που θεωρώ περιττό να σου το ξαναπώ ότι τους περιμένει πάντα η «Νέα Εστία». 

Και στους δυο σας από τους δυο μας εγκάρδιους χαιρετισμούς. 
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Δικός  σου 

 

Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1.Αυτό που τον τιμά περισσότερο είναι η θέαση του έργου του ως μια « πνευματική βιογραφία» της 

γενιάς τους, όπως του εκμυστηρεύτηκε ο Γ.Θ. Βαφόπουλος στην προηγούμενη επιστολή.
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29.10.58 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Το γράμμα μου τούτο είναι σα μια ανταπόκριση στο δικό σου φιλικό γράμμα, 

που ’χες την καλωσύνη να μου στείλεις το καλοκαίρι στο Βάβδο. Η φράση σου «θεωρώ 

περιττό να σου ξαναπώ, ότι τους στίχους σου τους περιμένει πάντα η «Νέα Εστία», ήταν 

για μένα μια μεγάλη χαρά, μα και μια οδυνηρή υπόμνηση. Πολλοί με ρωτούν, γιατί δε 

γράφω πια. Αποφεύγω να δώσω μια οποιαδήποτε απάντηση, που δε θα’ ταν ικανή με 

κανέναν τρόπο να εξηγήσει αυτό που γίνεται μέσα μου. Ηθική κρίση; Πνευματική 

αυτοκτονία; Δεν είναι καιρός να μιλήσω ακόμα. Όπως κι αν το εξηγήσει κανείς το 

φαινόμενο, μιας  σιωπής, που πάει να καλύψει μια δεκαετία, δεν παύει να ’ναι για μένα 

μια οδυνηρή δοκιμασία.
1 

Λοιπόν, επανέρχομαι
2
 στους κόλπους της «Νέας Εστίας», της πνευματικής μου 

μητέρας. Όχι σαν άσωτος γιος, που σπατάλησε την ψυχή του σε ξένους κόλπους. 

Επανέρχομαι σαν άρρωστος, για να γίνει καλά ή να πεθάνει στο πατρικό του σπίτι. 

Τριάντα χρόνια είχα την προστασία της «Νέας Εστίας». Πόσο τρέμω μήπως στο 

διάστημα αυτό σκούριασε το τάλαντό μου. Ο χρόνος είναι δύναμη αμείλικτη. 

 

Δικός σου πάντα 

 

Υ.Γ. Χάρηκα τις «Δέκα φωτογραφίες». Είναι ένα ψυχογραφικό κομψοτέχνημα. 

 

 

 

1. Όπως εξομολογείται στις Σελίδες του, αρκετές φορές στη ζωή του ένιωσε παγιδευμένος στο 

δίπολο αντιφατικών ψυχικών μεταπτώσεων. Τότε ήταν η θλιβερή περίοδος της «πολυθρόνας», 

όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει., που απείχε  από τη από τη πνευματική ενασχόληση. Αυτές οι 

περίοδοι οριοθετούν και την απόσταση ανάμεσα στις ημερομηνίες έκδοσης των έργων του. 

 

2. Το Φθινόπωρο του 1958 ο Γ.Θ. Βαφόπουλος διανύει μια νέα περίοδο δημιουργίας, που ξεκινά με 

τη συγγραφή ποιημάτων, με πρώτο το «Η Βασίλισσα» και το «Ο χρόνος και το ψάρι» και 
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ολοκληρώνεται την Άνοιξη του 1959, όταν εντάσσονται στη συλλογή «Η Μεγάλη Νύχτα και το 

Παράθυρο». 

 

 

 

 

 

                                                                        44 

Θεσσαλονίκη 8.12.1958 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Πάλι οι κακοκαιρίες και οι ακεφιές μου και μια σύντομη, ευτυχώς, αρρώστια της 

Σούλας, μου χάλασαν την τάξη, που πάω να βάλω στη ζωή μου τον τελευταίο τούτον 

καιρό. 

Έπρεπε να σου είχα γράψει πριν από πολλές μέρες. Από την επομένη που 

κυκλοφόρησε το τεύχος της «Νέας Εστίας» της 15
ης

 Νοεμβρίου
1
. Για να σου πω πόση 

ικανοποίηση ένοιωσα από την τόσο γρήγορη ανταπόκριση της «Νέας Εστίας» στο τόσο 

καθυστερημένο «παρών» μου. Τη φιλική σου τούτη στάση απέναντί μου τη λογαριάζω 

και την εκτιμώ, σύμφωνα με την αξία της, που έχει για μένα. Κι αληθινά, έχει μεγάλη 

αξία, όταν εκδηλώνεται από έναν άνθρωπο που αγαπώ και τιμώ ξεχωριστά, από έναν 

άνθρωπο που η συνεχής παρουσία του στην ελληνική πνευματική ζωή επί 40 σχεδόν 

χρόνια, τον οπλίζει με βαρύτητα και κύρος. 

Θέλω να σε διαβεβαιώσω, ακόμα για μια φορά, για την παντοτινή μου φιλία 

προς εσένα και την αφοσίωση μου στη «Νέα Εστία». 

Σε παρακαλώ να διαβιβάσεις από μέρους μου τους θερμούς μας χαιρετισμούς 

στην Κα Φωτούλα 

 

Πάντα δικός σου 

 

 

 

1. Γ.Θ. Βαφόπουλος , « Ο χρόνος και το ψάρι», Νέα Εστία, Αθήνα , τχ.753, σσ.1218-1220 
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2.1.1959 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Ευτυχισμένος να ’ναι ο καινούργιος χρόνος. Θα ’ναι λοιπόν ο τριακοστός τρίτος 

της «Νέας Εστίας»; Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο αριθμός ΞΔ΄ της ταυτότητάς της, στο 

τελευταίο Χριστουγεννιάτικο τεύχος. Και αληθινά έτσι πρέπει να ’ναι. Το πρώτο της 

τεύχος Απρίλη του 1927, το θυμάμαι καλά – είχε φτάσει στο κρεβάτι ενός 

ετοιμοθάνατου νέου, μαζί μ ’ένα γράμμα του Παλαμά
1
. Ο νέος ήταν αποφασισμένος 

από τους γιατρούς. Είχε κιόλας διαδοθεί η φήμη πως είχε πεθάνει. Όμως εκείνος δεν 

ήθελε να πεθάνει. Πίστευε πως δε θα πεθάνει, δεν πρέπει να πεθάνει. Το γράμμα τον 

εβεβαίωνε πως είχε κάποιο υψηλό προορισμό. Και το καινούργιο περιοδικό του 

υποσχότανε τόσα πολλά. ο νέος με τη δυνατή του πίστη για ζωή και για ποίηση δεν 

πέθανε. Και το περιοδικό κράτησε την υπόσχεσή του: Τον άλλο χρόνο του παρουσίαζε 

τιμητικά, προλογίζοντας τα ποιήματά του με αποσπάσματα από το γράμμα εκείνο του 

Παλαμά. Η «Νέα Εστία» στο διάστημα των τριάντα δυο της χρόνων, τον ετίμησε 

πολλές φορές
2
. Κι έχει οριστικά απαλλοτριωμένη για λογαριασμό της την παντοτινή του 

ευγνωμοσύνη. Αλλά εκείνος φάνηκε άξιος αυτής της τιμής;  Φοβούμαι πως όχι. Πολλές 

φορές πρόδωσε την ποίηση και γι’ αυτό τιμωρήθηκε. 

Ας είναι. το περιστατικό αυτό δείχνει τόσο συναισθηματικά είναι δεμένη η «Νέα 

Εστία» με τη ζωή μου. Κι αυτές τις μέρες, κλεισμένος πάλι στο σπίτι, αναγκαστικά 

δεσμώτης του κακού καιρού, ξεφύλλιζα το Χριστουγεννιάτικο τεύχος. Ναι, ο Βουτυράς
3
 

άξιζε αυτή την τιμή. Ξαναδιάβασα τα διηγήματά του, και νομίζω πως η καινούργια μου 

αυτή επαφή μαζί του δεν άλλαξε καθόλου τις πρώτες μου παιδικές εντυπώσεις, όταν τον 

πρωτοανακάλυψα το 1919! Το ίδιο κι ο Ζαλοκώστας
4
. Ίσως γιατί και μ’ αυτόν είμαι 

δεμένος συναισθηματικά. Και δε θα ’μουν ούτε δέκα χρονών, στις αρχές του πρώτου 

πολέμου, όταν είχα πάρει ένα χοντρό βιβλίο του πατέρα μου, την « Νεοελληνική 

Κιβωτό» - του Βαλαβάνη
5
;  -  που μου αποκάλυπτε για πρώτη φορά την ποίηση, με το « 

Βοριά και τ’  αρνάκια παγώνει» . 

Όμως, δεν θα σου το κρύψω πως η ανθολόγηση με απογοήτευσε. Περίμενα 

πράγματι να ιδώ τα ωραιότερα ελληνικά ποιήματα. Μήπως η καινούργια αίσθηση της 
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εποχής μας, έχει οριστικά μεταβάλει και την αισθητική μας; Μήπως φταίει ο ανθολόγος; 

Μολονότι πιστεύω πως την δουλειά αυτή την κάμνουν καλλίτερα οι γραμματολόγοι, 

παρά οι ποιητές. Ωστόσο νομίζω πως οι περισσότεροι από τους ανθολογουμένους έχουν 

καλλίτερα ποιήματα. 

Θέλω να σε συγχαρώ με την ευκαιρία τούτη, για τα « Φώτα στο Πέλαγος»
6
 . θα 

τα διαβάσω πολύ σύντομα και θα σου γράψω . 

Και τελειώνοντας, σου στέλνω δυο ποιήματα: «Το προσωπείο»  και « Η Κυρά 

Παναγιά των Αγγέλων». Το δεύτερο τούτο είναι απ’ αφορμή της φοβερής πυρκαγιάς σ’ 

ένα σχολείο του Σικάγο, όπου πέθαναν τόσα παιδιά. Το τραγικό αυτό περιστατικό πολύ 

με τάραξε, γιατί έχω πολύ πρόσφατες τις αναμνήσεις μου από τη μεγάλη τούτη πόλη. 

Έχει ίσως κάποιαν επικαιρότητα. Όμως θα προτιμούσα να προηγηθεί το πρώτο. Πάντως 

κάμε όπως νομίζεις. 

Σκέφτομαι αργότερα, με την ευκαιρία του «Έτους Παλαμά», να σου γράψω το 

χρονικό του ερχομού του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη. Έχω και μια πολύ καλή 

φωτογραφία (Λυπούμαι που η αμέλειά μου είναι υπεύθυνη για το χαμό μερικών 

χαρακτηριστικών γραμμάτων του Παλαμά). 

 

 

Με πολλή αγάπη 

Πάντα δικός σου 

 

 

1. Φθινόπωρο του 1926, έληγε η αναβολή του Γ.Θ. Βαφόπουλου. Όταν παρουσιάστηκε του 

διέγνωσαν φυματίωση .Αποσύρεται στο σπίτι του. Περνά δύσκολες στιγμές, παραπαίοντας 

συχνά μεταξύ ζωής και θανάτου. Αρχές της Άνοιξης του 1927 αποφασίζει και γράφει μια 

επιστολή στον Κωστή Παλαμά, που για τον ίδιο αντιπροσώπευε την ίδια την ποίηση. Η επιστολή 

συνοδεύεται και από τα ποιήματά του. Ο Παλαμάς ανταποκρίνεται στέλνοντας του, άμεσα 

απάντηση. Η επιστολή αυτή κάνει τον Βαφόπουλο να ξανακερδίζει την πίστη του για ζωή. Στον 

Α΄ τόμο των σελίδων του δημοσιεύεται αυτούσια η επιστολή. Όπως ο ίδιος εξομολογείται μετά 

την επιστολή νιώθει το πνεύμα του Αγαθού κάτι σαν αυτό που ξαναδίνει ζωή στους νεκρούς. Βλ. 

Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Α΄, ό.π,  σσ. 272-286. 

 

2. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος από τον Απρίλιο του 1927 μέχρι τις αρχές του 1959 φιλοξενήθηκε στις 

σελίδες της Νέας Εστίας 24 φορές. 

 



  

~ 102 ~ 

 

3. Το πεζογραφικό έργο του Βουτυρά, σχεδόν αποκλειστικά διηγηματικό, εντάσσεται στο πλαίσιο 

του κοινωνικού ρεαλισμού και οριοθετεί το πέρασμα από την ηθογραφία στην αστική 

πεζογραφία. Ως μόνιμο θέμα του κυριαρχεί η ζωή των περιθωριακών (λούμπεν) ομάδων της 

Αθήνας και του Πειραιά. Έχοντας ζήσει κοντά τους ο Βουτυράς περιέγραψε τη ζωή και την 

ψυχοσύνθεσή τους με έντονα ζοφερά χρώματα και καταθλιπτικό ύφος, παρουσιάζοντας ωστόσο 

και μια τάση προς την ουτοπία. Τα διηγήματά του προσφέρουν την εικόνα της αποτυχίας και 

μοιρολατρείας. (Βλ Πολίτης Λ.., Ιστορία, ό.π., σσ. 259-260. Παράλληλα απεικόνισε την άρνηση 

των ομάδων αυτών να ενταχτούν στην οργανωμένη κοινωνία, άρνηση η οποία αποτυπώθηκε και 

στην άναρχη δομή των έργων του, σε κάποια από τα οποία συναντούμε επίσης στοιχεία 

μεταφυσικής και επιστημονικής φαντασίας, τα οποία λειτουργούν συμβολικά. Βλ. Βασαρδάνη 

Β., «Δημοσθένης Βουτυράς», Η παλαιότερη πεζογραφία μας· Από τις αρχές της ως τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο, τ.Ι΄ (1900-1914),. Αθήνα, 1997,Σοκόλης, σσ.280-322. 

 

4. Το ποιητικό έργο του Γεώργιου Ζαλοκώστα κινήθηκε άλλοτε στο χώρο της καθαρεύουσας και 

άλλοτε στα πλαίσια μιας απλούστερης γλώσσας, με επιρροές που καλύπτουν το ευρύ φάσμα από 

το ρομαντισμό των αδερφών Σούτσων και το νεοκλασικιστικό ιδεώδες ως την ποίηση του 

Σολωμού και της Επτανησιακής σχολής. Και δεν είναι διχασμένος μόνο στη γλώσσα. Η ποίηση 

του κυμαίνεται ανάμεσα σε δύο πόλους, ανάμεσα σε θέματα επικολυρικά και σε τόνους 

οικειότερους, τρυφερότερους, είτε ερωτικούς, είτε ελεγειακούς. Βλ Πολίτης Λ., Ιστορία, ό.π., σσ. 

174- 175. 

 

 5. Βαλαβάνης Ι.,  Νεοελληνική κιβωτός,  1892-1895, Α. Κ. Γεράρδος. 

 

6. Χάρης Π., Φώτα στο πέλαγος ·διηγήματα, Αθήνα, Εστία, 1958. 
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                                                                                                               1.2.1959 

 

Αγαπητέ Χάρη, 

 

Είναι λίγες μέρες που τελείωσα το διάβασμα του βιβλίου σου, που ’τανε για μας 

ένα θαυμάσιο πρωτοχρονιάτικο δώρο, για το οποίο σ’ ευχαριστούμε. Κράτησε πολλές 

μέρες-νύχτες – θα ’ταν η κυριολεξία – το διάβασμά του. Δε βιάστηκα να ξοφλήσω 

γρήγορα μ’ αυτό έτσι από μια φιλική υποχρέωση. Θέλησα να το «γλεντήσω», σαν τους 

φίλους του καλού κρασιού, που το ροφούνε γουλιά τη γουλιά, και κρατάνε το ποτήρι 

τους πάντα μισό, ποτέ γεμάτο, ποτέ άδειο, καθώς το λες στον «Καιρό Λοιμού». Μα 

κάποτε τραβάς κάτω και την τελευταία γουλιά, μαζί με το κλείσιμο της στερνής 

σελίδας. Και χαίρεσαι την τελευταία του γεύση κι έπειτα μένεις με την ανάμνηση της 

για να στοχασθείς. 

Αυτή τη  γεύση μου θέλω να σου την αναλύσω. Όχι με διάθεση κριτική, αλλά με 

την αίσθηση του ανθρώπου που γυρίζει χαρούμενος από μια καλή συναναστροφή ή από 

ένα ευχάριστο ταξίδι. 

Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι το κάθε ένα διήγημα ξεκινά από μια 

προσωπική εμπειρία, από ένα βίωμα, για να μεταχειρισθεί την πολύπαθη αυτή λέξη, που 

αποτελεί, πρέπει ν’ αποτελεί, την πρώτη καταβολή κάθε αληθινού δημιουργήματος. Το 

κάθε αφήγημα του βιβλίου σου έχει ένα μύθο, έναν ιστορικά προσδιορισμένο χώρο, 

άλλοτε πολύ στενό, όπως είναι το δωμάτιο των εφηβικών σου χρόνων, κι άλλοτε πολύ 

πλατύ, τόσο, που να μπορεί να χωρέσει μέσα το χαοτικό κόσμο μιας φοβερής εποχής, 

σαν τη Γερμανική κατοχή, μ’ όλα τα αβυσσαλέα της πάθη. Δεν υπάρχει ούτε μία 

σελίδα, που να μη νιώθει άνετα ν’ αναγνώστης, ο οποιοσδήποτε αναγνώστης κι ο 

δύσκολος και ο μέσος, κι εκείνος που  ζητά απλώς μίαν «υπόθεση». Αλλά το λιγότερο 

που σ’ ενδιαφέρει, νομίζω είναι αυτή η «υπόθεση». Γιατί, ενώ πολλά από τα διηγήματά 

σου είναι αληθινά θαύματα κι η μυθιστορηματική σου ικανότητα παρασέρνει τον 

αναγνώστη στην προσδοκία μιας περιπέτειας, ξαφνικά, εσύ δίνεις ένα απροσδόκητο 

τέλος στην υπόθεση, για να προκαλέσεις ένα ψυχολογικό σοκ. Η υπόθεση είναι μία 

αφορμή για ν’ απλώσεις πάνω της ένα δίχτυ ψυχογραφικών συνθέσεων. Κι ενώ ακόμα 

υπάρχουν μέσα στο βιβλίο σου, σαν θέμα, στοιχεία από τους κοινούς τόπους του παλιού 
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ηθογραφικού διηγήματος, όμως, σαν έκφραση, σαν ψυχική αντίδραση, πας πολύ 

μακριά, για να σταθείς στην καρδιά της εποχής σου, όπου τη θέση του παραμυθιού και 

της απλής μελωδίας την έχει πάρει οριστικά ο μύθος της τυραννισμένης ψυχής του 

ανθρώπου. Τούτο φαίνεται καθαρότερα στο διήγημά σου «Η στοιχειωμένη αυλή». 

Πόσο θυμίζει, σαν θέμα, την ιστορία ενός σεισμού του Ξενόπουλου, που βρήκε το 

ζεύγος των παράνομων εραστών, κλεισμένων μέσα σ’ ένα καμπαναριό, μα και πόσο 

μακριά είναι από την ειδυλλιακή εκείνη εποχή και μας λέγει, με τους νέους 

εκφραστικούς τρόπους, πως πολλά πράγματα άλλαξαν στον κόσμο. Δεν ξέρω αν κάμνω 

λάθη. Αλλά μου φαίνεται πως κι εσύ ο ίδιος, που διαλέγεις τα θύματά σου, μ’ επιμέλεια, 

ρίχνεις το βάρος σου στο καθαρά ψυχογραφικό τους μέρος. Και πώς μπορούνε να ’ναι 

αλλιώς; Αλλιώς θα ’χες χάσει το λεωφορείο. Μα εσύ στρογγυλοκάθισες μέσα σ’ αυτό, 

και από εκεί μέσα το λόγο σου και γράφεις στο τελευταίο τεύχος της «Ν.Ε.» το απλό μα 

σημαντικό χρονογράφημά σου: «Πέρ’ από τον ήλιο!
1
». Σε χαίρομαι που μιλάς τη 

γλώσσα της εποχής σου. Το κρασί βέβαια θα’ναι πάντα το ίδιο. Όπως πρέπει να αλλάζει 

κάθε τόσο τα παλιά τρυπημένα αυτιά. 

Νομίζω πως η γενιά μας, είναι η γενιά των τελευταίων ... Εκεί, κατά το 1917, 

υπάρχει μια μεγάλη ιστορική τομή, ένα αβυσσαλέο χαντάκι, που έχει χωρέσει σε δυο τη 

μοίρα του κόσμου. Προφθάσαμε και βρεθήκαμε από τούτη την πλευρά του χαντακιού. 

Οι άλλοι που μείνανε από την άλλη γίναν δέντρα. Εμείς μπορέσαμε να προχωρήσουμε 

και ν’ αναπτύξουμε μια ικανότητα προσαρμογής τέτοια, που να μην διστάζουμε να 

γυρίζουμε στους δρόμους με χρωματιστά πουκάμισα. Και να σκεφθείς πως υπάρχουν 

νεώτεροί μας, που φορούν ακόμα σκληρά κολλάρα! 

Αυτοί δεν μπορούν να δουν «Πέρ’ απ’ τον ήλιο» . Αυτοί βλέπουν τις ρίζες τους 

γιατί είναι δέντρα, που φύτρωσαν από τη δώθε μεριά του χαντακιού. 

Το συμπέρασμα; Είσαι ένας συγγραφεύς της εποχής του. Μ’ όλες τις αρετές και 

μ’ όλες τις αδυναμίες της. Έκλεισες τις πόρτες πίσω σου και βγήκες έξω για να πιάσεις 

το σφυγμό του σύγχρονου ανθρώπου, που πάει να γίνει ένα διανοητικό τέρας. Και με τα 

καινούργια μέσα της εποχής, καταγράφεις τις αντιδράσεις της και πάλι.  Σήμερα πήρα 

το μπιλιετάκι σου με την απόδειξη της συνδρομής. Το χρονικό του Παλαμά στη 

Θεσσαλονίκη θα σου το γράψω. Μόνο παρακαλώ, για λίγη πίστωση χρόνου. Το έτος 

Παλαμά έχει ακόμα 11 μήνες!  

Πάντα δικός σου 

 



  

~ 105 ~ 

 

1. Το χρονογράφημα του Π. Χάρη εκφράζει προβληματισμούς για τον άνθρωπο ως θέμα και 

επίκεντρο της λογοτεχνίας με αφορμή τις σύγχρονες εξελίξεις και τις απόπειρες του ανθρώπου 

στον χώρο του διαστήματος. 
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                                                                        Αθήναι 17 Φεβρουαρίου 1959 

 

 

    Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Διάβασα και δεύτερη φορά το γράμμα σου, πριν σου απαντήσω. Δεν είναι μόνο 

μια φιλική εκδήλωση. Είναι κι ένα πολύ καλό κριτικό κείμενο, όχι γιατί έχει ύφος 

κριτικού λόγου αλλά κυρίως γιατί σωστά εξηγεί την προσπάθεια ενός συγγραφέας, 

ανακαλύπτει και καθορίζει τις παρορμήσεις του και με δικαιοσύνη τοποθετεί το έργο 

του. Σ’ ευχαριστώ. Και μαζί λυπάμαι. Το κείμενο αυτό έπρεπε να μην είναι επιστολή 

αλλά άρθρο σ’  εφημερίδα ή σε περιοδικό, για να διαβαστεί και να ωφελήσει και τον 

αναγνώστη και μένα. 

Η «Νύχτα
1
» από τα καλύτερα τραγούδια σου. Νομίζω ότι είναι μια νέα φωνή 

στο κόσμο σου. Ελπίζω ότι κι άλλοι πολλοί θα το ιδούν έτσι αυτό το τραγούδι και θα το 

εκτιμήσουν. 

Εμείς αυτόν τον καιρό πενθούμε. Πέθανε ο πατέρας της Φωτούλας. Ωστόσο, 

τούτο δε μας εμποδίζει να στείλουμε στη Σούλα και σ’ εσένα τους πιο εγκάρδιους 

χαιρετισμούς μας. 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                          Π. Χάρης 
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Υ.Γ. Έλαβες τα καλύμματα των δυο τόμων του 1958;  

                                                                                              

                                          Ο ίδιος 

 

 

 

1. Το ποίημα « Η Νύχτα», ανήκει στη συλλογή « Η Μεγάλη Νύχτα και το παράθυρο». Βλ. Γ.Θ. 

Βαφόπουλος, Άπαντα, ό.π., σσ. 205-206. 
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                                                                                                                 23.2.1959 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Ειλικρινά συλλυπητήρια για το θάνατο του πατέρα της Φωτούλας. Τους γέρους 

μας τους αγαπούμε, κάποτε ενοχλούμαστε από τις ιδιοτροπίες τους, όμως όταν τους 

χάσουμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μας λείπουν. Και τότε ανακαλύπτουμε ότι τους 

αγαπούσαμε περισσότερο απ’ ό,τι νομίζαμε. Μιλώ με την πρόσφατη πείρα ενός γιου, 

που αγαπούσε το γέρο πατέρα του. Της Φωτούλας η Σούλα της γράφει ιδιαίτερα. 

1. Κι εγώ λυπούμαι πάρα πολύ, που κάτω από τις ειδικές συνθήκες που 

βρίσκομαι, δε μου δίνονται οι δυνατότητες να πω το λόγο μου για το έργο σου, όπως θα 

το ’θελα. Εφημερίδες της προκοπής εδώ δεν υπάρχουν. Με τη «Μακεδονία» από πολλά 

χρόνια έχω διακόψει κάθε  σχέση.  Η «Νέα Πορεία
1
», το μοναδικό περιοδικό της 

Θεσσαλονίκης, δε θα δεχόταν το άρθρο μου, για λόγους … επαγγελματικού 

ανταγωνισμού!  

Μην εκπλήσσεσαι! Οι νέοι έχουν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Θα 

ζητούσα ίσως να μη ταπεινώσουν, με τον υπαινιγμό ότι προφέρω αντίδωρον. Σ’ αυτό θα 

τους ενίσχυα κι εγώ με τη δήλωση που έχω κάμει επανειλημμένως ότι δεν γράφω, ούτε 
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θα γράψω κριτική. Ωστόσο εγώ το χρέος μου το αντιλαμβάνομαι σαν ελεύθερος 

άνθρωπος. 

Θα είχα την έγκρισή σου να κάμω μια ομιλία από το ραδιόφωνο, όχι μονάχα για 

το τελευταίο σου βιβλίο, αλλά γενικότερα για το όλο έργο σου; Δεν είμαι συνεργάτης 

του Ραδιοφωνικού Σταθμού μολονότι παλιότερα μου το είχαν ζητήσει. Μόνο σε 

έκτακτες περιστάσεις έχω μιλήσει. Ελπίζω ότι δε θα μου αρνηθούν μια ακόμα έκτακτη 

ομιλία. Σε περίπτωση όμως που το πρόγραμμα δεν θα επιτρέπει τυχόν την παρεμβολή 

μιας έκτακτης ομιλίας, τότε θα βάλω την ομιλία μου στη σειρά των τακτικών 

φιλολογικών ομιλιών. Σε παρακαλώ μη μου αρνηθείς αυτή την ευχαρίστηση. 

2. Σου εσωκλείω το «χρονικό περί Παλαμά». Δυστυχώς, καθώς διαπίστωσα, 

μου, μου είναι αδύνατο να περιορισθώ μόνο στη διάσκεψη του Παλαμά στη 

Θεσσαλονίκη. Θα ’ταν κάτι πολύ ξηρό, πολύ δημοσιογραφικό. Έδωσα στο «χρονικό» 

μου κάποια άλλη μορφή, ένα είδος «παλαμικής αυτοβιογραφίας». 

3. Γέλασα πολύ με το χρονογράφημά σου Ε… κι άλλους στίχους! Τη σχετική 

δημοσίευση την είχα δει πριν από δυο μήνες στην «Ελευθερία». Και κάναμε και οι δυο 

μας τις ίδιες ακριβώς σκέψεις. Οι δικές μου πήραν την έκφραση ποιητικής σάτιρας. Σου 

τις εσωκλείω για το περίεργο της σύμπτωσης. Θα το δημοσιεύσω. Αλλά δε νομίζω ότι 

θα μπορούσε να μπει στη «Νέα Εστία». Σε παρακαλώ, αφού το διαβάσεις να μου το 

επιστρέψεις. 

 

 

1. Η Νέα Πορεία υπήρξε το μακροβιότερο περιοδικό της Θεσσαλονίκης και ανέστειλε την έκδοση 

του μόλις το 2009. Ιδρυτής ήταν ο Χ. Ντάλιας ενώ διευθυντής ο Τ. Αλαβέρας. 
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                                                                             Αθήναι 28 Φεβρουαρίου 1959 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

Αυτή τη στιγμή τελείωσα το διάβασμα της «Μνήμης Κωστή Παλαμά
1
» και 

σπεύδω να σου πω ότι είναι ένα λαμπρό, κριτικό μαζί κ’ εξομολογητικό κείμενο. Κι 

ακόμα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που, ως ένα σημείο, έγινα αφορμή να το γράψεις. 

Ίσως, προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις η «Μνήμη Κωστή Παλαμά». Αλλά δε θα έχουν 

σημασία. Η ειλικρίνεια του κειμένου αυτού στο τέλος θα τις παραμερίσει. 

Με την άδειά σου θα διορθώσω μια φράση σου. Ο Ι.Μ.Π.[αναγιωτόπουλος] δεν 

ορίστηκε ομιλητής από την «Πολιτεία» αλλ’ από τον «Παρνασσό», που είναι και  ο 

οργανωτής του «Έτους Κωστή Παλαμά». 

Φυσικά, θα το φροντίσω πολύ το κείμενο σου, τυπώνοντας το με μεγάλα 

στοιχεία. 

Και κάτι άλλο, που νομίζω θα σ’ ευχαριστήσει. Έχω περιλάβει στο διαγωνισμό 

της «Νέας Εστίας» - στο «Ποιος το έγραψε»; -στίχους από το «Δάπεδο». Λοιπόν, οι 

περισσότεροι από κείνους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό μάντεψαν τον ποιητή 

του... 

Όσο για το "Μικάδο κλπ.
2
", συμφωνώ μαζί σου. Πολύ με διασκέδασε η σάτιρα, 

αλλά δε θα ’πρεπε να δημοσιευθεί στη «Νέα Εστία», τουλάχιστον αμέσως έπειτ’ από τη 

«Μνήμη Κωστή Παλαμά». 

Και πάλι σ' ευχαριστώ για όσα μου γράφεις για τα «Φώτα στο πέλαγος» και 

παρακαλώ να μου στείλεις αντίγραφο της ομιλίας που θα κάμεις. 

Σε παρακαλώ, επίσης, να ευχαριστήσεις από  μέρους μου την αγαπητή Σούλα, 

που έστειλε ένα τόσο ωραίο παρηγορητικό γράμμα στη Φωτούλα. 

Τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου θα ταχυδρομήσω τα δυο καλύμματα του ’58. 

 

 

Δικός σου 
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1. Η Μνήμη Κωστή Παλαμά αποτελεί μια ενδελεχή μελέτη και εξιστόρηση όλων των γεγονότων 

που σχετίζονταν με την επίσκεψη του ποιητή στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 1927, όπως 

προέκυπτε από τις σχετικές αναμνήσεις του Γ.Θ. Βαφόπουλου, ο οποίος είχε προσωπική 

συνάντηση μαζί του. Βλ. Γ. Θ. Βαφόπουλος, «Μνήμη Κωστή Παλαμά», Νέα Εστία, τχ. 761, σσ. 

356-366. 

 

2.   « Ο Μικάδο, το παράθυρο και 3001
ος

 ποιητής», περιλαμβάνεται στη συλλογή «Σάτιρες» 1948-

1965. 
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                                                                                            Αθήναι 3 Μαρτίου 1959 

 

 

Αγαπητέ Γιώργο,  

 

Μόλις εκυκλοφόρησε το τεύχος της 1
ης

 Μαρτίου και πριν λάβω το τελευταίο 

γράμμα σου, ο Κατσίμπαλης μου ετηλεφώνησε ότι πρέπει να προσέξω μήπως η 

«Μνήμη Κωστή Παλαμά» είναι το κείμενο που δημοσίευσες στη «Νέα Πορεία». 

Ζήτησα τη «Νέα Πορεία», είδα τη διάλεξή σου για τον Παλαμά στο τεύχος του 

Μαρτίου του 1955, έκαμα παραβολή, βρήκα πολλές ομοιότητες αλλά και αρκετές 

διαφορές. Θα δημοσιεύσω, λοιπόν, στο ερχόμενο τεύχος της «Νέας Εστίας» τη «Μνήμη 

Κωστή Παλαμά», νομίζω όμως ότι, για να προλάβουμε κάθε σχόλιο, απαραίτητο είναι 

σε υποσημείωση να πεις ότι μερικές από τις σκέψεις και τις πληροφορίες που δίνεις τις 

έχει περιλάβει και στο κείμενο της «Νέα Πορείας
1
». Στείλε μου δυο λέξεις κ’ εγώ θα τις 

τοποθετήσω εκεί που θα μου γράψεις ότι στέκουν καλύτερα. 

Ευχαριστώ για το αντίγραφο της ομιλίας. Είναι ένας συγκρατημένος αλλά 

πειστικός έπαινος. Ειδοποίησέ με, αν δεν σου κάνει κόπο, πότε θα γίνει η εκπομπή. 

Με το ίδιο ταχυδρομείο σου στέλνω τα καλύμματα του 1958. 
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Δικός σου 

 

Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Βλ. Γ. Θ. Βαφόπουλος,  «Μνήμη Κωστή Παλαμά», Νέα Εστία, τχ. 761, σ. 415 
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                                                                                                                         5.3.1959 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Απαντώ αμέσως στο γράμμα σου. Αντιλαμβάνομαι την αμηχανία σου, για τις 

«ομοιότητες»  ανάμεσα στη διάλεξή μου και το σημερινό μου κείμενο. Όμως νομίζω, 

ότι δεν έπρεπε ν’ αμφιβάλλεις, ούτε για  στιγμή για την ειλικρίνειά μου.  Το γράμμα σου 

μου θύμισε την άλλη μου εκείνη δημοσίευση με το Byron. Είχα κάμει τότε, καθώς θα το 

θυμάσαι ίσως, μια διάλεξη στη Θεσσαλονίκη, με εντυπώσεις μου από την Αγγλία. Είχα 

αναφερθεί, καθώς ήταν φυσικό, και στην επίσκεψή μου στον τάφο του Byron. Όμως 

όσα είπα τότε για τον Byron, ήσαν λιγότερα από το 1/10 του άρθρου μου που έγραψα 

στη «Νέα Εστία». Το άρθρο μου μάλιστα στη «Ν.Ε.»  είχε προηγηθεί και στη διάλεξή 

μου παρέπεμψα σ’ εκείνο όσους από τους ακροατές μου ήθελαν να μάθουν 

περισσότερα. Και όμως βρέθηκε μια κυρία, της οποίας είχε απορριφθεί η συνεργασία 

για το λόγο ότι είχε απαγγελθεί αλλού η ομιλία, να σου παραπονεθεί ότι έκαμες την 

εξαίρεση να δημοσιεύσεις στη «Ν. Εστία» την ομιλία μου! Σου απέδειξα νομίζω με τις 

ημερομηνίες των αγγελιών της εφημερίδας, ότι η ομιλία μου είχε γίνει μετά τη 



  

~ 111 ~ 

 

δημοσίευση του άρθρου στη «Ν. Εστία» και ότι περιλάμβανε ένα μικρό μονάχα μέρος 

από το άρθρο. Και πώς ήταν δυνατόν να ’ταν διαφορετικά;  

Σήμερα ο κ. Κατσίμπαλης σου επέστησε την προσοχή στο περιστατικό της 

επίσκεψης του Παλαμά στη Θεσ/νίκη. Ήταν δυνατό να σου στείλω κείμενο 

δημοσιευμένο ήδη; Δεν θα ’ταν μια πράξη ανήθικη, ικανή να με εξουθενώσει οριστικά; 

Και ήμουν άραγε ικανός για μια τέτοια πράξη;  

«Η μνήμη Κ.Π.» δεν έχει απολύτως καμμιά σχέση με την δημοσιευμένη ομιλία 

μου. Εκεί, σ’ ένα μέρος, χρησιμοποιώ το περιστατικό της επίσκεψης του Π., σαν 

παράδειγμα, για να ενισχύσω τη θέση της ομιλίας μου και να δείξω πόση υπερβολή 

υπήρχε και σ’ εκείνη την εκδήλωση. Στο σημερινό άρθρο χρησιμοποιώ το περιστατικό 

μεταπλασμένο, σε αρμονία με τα άλλα μέρη του, για να τονίσω ότι το γεγονός εκείνο 

ήταν η αφορμή της προσωπικής μου γνωριμίας με τον ποιητή. Δεν ξέρω αλήθεια, εάν 

υπήρχε κανένας κώδικας που ν’ απαγορεύει στους συγγραφείς ν’ αναφέρονται δυο 

φορές στο ίδιο ιστορικό γεγονός. Και πώς θα ’ταν δυνατό, δυο κείμενα που αναφέρονται 

στο ίδιο ιστορικό γεγονός, κι όταν ακόμα είναι γραμμένα από διαφορετικούς 

συγγραφείς, να μη παρουσιάζονται κάποιες ομοιότητες;  

Το λάθος μου, ίσως είναι ότι δε έκαμα τη σχετική υποσημείωση. Θα 

παρατηρήσεις ότι, ενώ και σ’ άλλα σημεία του κειμένου υπάρχει η γραμματολογική 

ανάγκη, να κάμω παραπομπή, όμως εγώ συστηματικά τις αποφεύγω. Το κείμενό μου 

δεν είναι ούτε κριτικό, ούτε γραμματολογικό. Είναι μάλλον εξομολογητικό, κατά το 

δικό μου χαρακτηρισμό. Άλλωστε μέσα στο κείμενο σαφέστατα αναφέρω την ομιλία 

μου με τον τίτλο « ο Παλαμάς ανάμεσα σε δυο υπερβολές
1
». Κ’ επιτέλους, νόμισα ότι οι 

υποσημειώσεις  και οι παραπομπές πως θ’ ασχήμαιναν το κείμενο, δίνοντάς του όψη 

γραμματολογικής μελέτης. Για το λόγο αυτό προτιμώ η σχετική διευκρίνιση, που τη 

θεωρείς αναγκαία, και που τώρα κι εγώ τη βρίσκω δικαιολογημένη, να γίνει με την 

επιστολή μου, που σου εσωκλείω. Αν όμως νομίζεις ότι πρέπει να γίνει υποσημείωση 

τότε σε παρακαλώ κάμε την εσύ, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, στο σημείο 

ακριβώς όπου τελείωσε η φράση: «Σε κάποια ομιλία μου, με τον τίτλο «Ο Παλαμάς 

ανάμεσα σε δυο υπερβολές»*.* (Στο δεύτερο κομμάτι του όλου κειμένου). 

Αλλά νομίζω ότι κι αν ολόκληρο το μέρος της ομιλίας μου που αναφέρεται στην 

επίσκεψη, αναδημοσιευόταν, θα ’ταν κάτι απόλυτα σύμφωνο με την επισημότητα του 

«Έτους Παλαμά». Με τη διευκρίνιση, φυσικά, ότι πρόκειται για αναδημοσίευση. 
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Μ’ όλο που με στενοχώρησε το γράμμα σου, γιατί τα ζητήματα ηθικής τάξης, 

είμαι ικανός να πάρω το πιστόλι και να τινάξω τα μυαλά μου στον αέρα, όμως το 

χάρηκα, γιατί φανερώνει πόσο πολύ λογαριάζεις την ευθύνη σου για ό ,τι αφορά τη 

«Νέα Εστία». Αλλά μην είσαι τόσο εγωιστής. Η «Ν.Ε.» δεν είναι μόνο δική σου. Είναι 

το ίδιο και δική μας. Και το ενδεχόμενο να την προδώσουμε υπάρχει μόνον όταν 

προδώσουμε τον εαυτό μας. 

Η εκπομπή της ομιλίας μου θα γίνει:  Σάββατο, 11 Απριλίου 1959, ώρα 13:45΄ 

Και με την ευκαιρία τούτη θέλω να σου πω, ότι δεν αισθάνομαι ότι το χρέος μου 

απέναντί σου το ’χω κάμει στο ακέραιον. Ελπίζω όμως ότι θα έχεις αντιληφθεί ότι έχω 

υποστεί από μερικά πρόσωπα εδώ τέτοιες πιέσεις, με φοβερές αξιώσεις, ώστε να βρω 

την ησυχία μου δηλώνοντας επανειλημμένως  πως έχω σπάσει από καιρό τον κάλαμό 

μου. Αλλά κάποτε, μερικά κείμενα, μας υποχρεώνουν να τον ξαναπαίρνουμε στα χέρια 

μας. 

 

                                                                  Πάντα δικός σου. 

 

 

 

1. Βλ. Γ. Θ. Βαφόπουλος, «Μνήμη Κωστή Παλαμά», Νέα Εστία, τχ. 761, σ. 358. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 



  

~ 113 ~ 

 

                                            52 

                                                                                                Αθήναι 8 Μαρτίου 1959 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

Δεν έπρεπε ν' ανησυχήσεις και να μου γράψεις τέσσερις ολόκληρες σελίδες. Με 

την επιστολή σου, που δημοσιεύεται στο ίδιο τεύχος μαζί με τη «Μνήμη Κωστή 

Παλαμά», τακτοποιούνται όλα.
1
 Προπάντων αποκλείονται τα σχόλια των καλο-

θελητών… 

 

Με αγάπη 

 

                                                                                      Πέτρος  Χάρης 

 

 

1. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Η «Μνήμη Κωστή Παλαμά», Νέα Εστία, τχ. 761, σ. 415. 
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                                                                                              Αθήναι 2-4-1959 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

 Από τα λίγα του τελευταίου σου γράμματος καταλαβαίνω πολλά. Αλλά έτσι 

είναι: μπορούμε ποτέ να είμαστε ήσυχοι, προπάντων εμείς που αναστατωνόμαστε και με 

το παραμικρό; Οπωσδήποτε, περιμένω νέα σου, που θέλω να ελπίζω ότι θα είναι 

καλύτερα αυτή τη φορά. 
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 Και μια ιδέα: η ομιλία σου για τα δυο τελευταία βιβλία μου, αφού πρώτα γίνει, 

δηλ. έπειτ’  από τις 11 τρέχ.[οντος], θα ήθελες να δημοσιευθεί στην «Ελευθερία», με 

πρόλογο, φυσικά, της εφημερίδας, που να λέει ότι είναι ραδιοφωνική ομιλία; 

 

 

    Δικός σου 

 

     Πέτρος Χάρης 
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                                                                                                      Αθήναι, 23-4-1959 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

Με το ίδιο ταχυδρομείο σου στέλνω το φύλλο της «Ελευθερίας
1
», όπου 

δημοσιεύθηκε η ομιλία σου. 

Με πολλή χαρά σας περιμένουμε το Πάσχα. 

 

Δικός σου 

 

                                                               Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Τα νέα βιβλία του Πέτρου Χάρη: Φώτα στο πέλαγος- Η ζωή γίνεται 

όνειρο.», Ελευθερία, 19/4/1959. 
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                                                                                            Θεσσαλονίκη 13.5.1959 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Σου γράφω πολύ στενοχωρημένος. Αληθινά στενοχωρημένος. Δεν ήθελα να 

πικράνω τόσο πολύ έναν άνθρωπο που τον θεωρούσα αδελφό μου. Σήμερα 

ταχυδρόμησα στο Γιάννη
1
 ένα πολυσέλιδο γράμμα (17 πυκνογραμμένες σελίδες 

αναφοράς!). Τα έπαιξα όλα για όλα. Δεν μπορώ να σου γράψω λεπτομέρειες. Ένα 

πράγμα μόνο σου λέγω: Ή θα γίνει ο σπουδαιότερός μου εχθρός, ή θα περάσει μια 

κρίση πνευματική και ηθική, με απρόβλεπτες συνέπειες. Με λίγα λόγια, ήταν ένα 

γράμμα εξουθενωτικό και αμείλικτο στη διατύπωση αληθειών. Ένα γράμμα δαιμονικό. 
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Ένα γράμμα που βγήκε από το βαρύ χρέος που υπαγορεύει η φιλία, ανάμεσα σε 

ανθρώπους ηθικά αδιάλλακτους. Έθιξα πολλά θέματα. Κι ανάμεσα σ’ αυτά και το δικό 

σου, τοποθετώντας το σε καθαρά ηθική βάση. Σήμερα μου είναι αδύνατο να σου πω τί 

του έγραψα. Μια μέρα ασφαλώς θα μάθεις το περιεχόμενό του. Κι επειδή ξέρω ότι ο 

Γιάννης κυριαρχείται από τα πάθη του και δεν μπορώ να προβλέψω πώς θ’ αντιδράσει, 

θέλω να προλάβω ενδεχομένως παρεξηγήσεις. Σου εσωκλείω αντίγραφο του σημείου 

που αναφέρεται στη συνάντησή μας. Αυτό αφορά αποκλειστικώς εσένα και πρέπει να το 

’χεις υπ’ όψιν σου, ώστε ανάλογα να φερθείς. Νομίζω πως αποδίδω ικανοποιητικά και 

μετριοπαθώς όσα μου είπες και όσα μου εξουσιοδότησες να πω. Οι δικές μου κρίσεις 

και απόψεις αφορούν μονάχα εμένα. Εγώ έχω την ευθύνη γι’ αυτά. Για ένα πράγμα να 

’σαι βέβαιος: Σ’ όλες μου τις σκέψεις, σ’ όλες μου τις πράξεις, έχω βάλει ένα κανόνα 

ηθικής. Μπορεί να πικράνω τους φίλους, λέγοντας τους αλήθειες που πιστεύω. Δε θα 

τους προδώσω όμως ποτέ. Θα θλιβώ πολύ αν χάσω τη φιλία του Γιάννη. Αυτός όμως δε 

θα χάσει ποτέ τη δική μου. 

Δυστυχώς το άρθρο μου στην «Ελευθερία» δημιούργησε κακόπιστες 

αντιδράσεις. Περισσότερο στην Αθήνα. Μίλησαν για συναλλαγή, για πλεύρισμα, για 

φιλοδοξίες! Πώς να εξηγήσω σε όλους ότι ήταν Έκφραση μιας καθαρής συνείδησης, 

που θέλει να δείξει την ηθική της συνέπεια; Ας είναι. 

Σου είχα υποσχεθεί να σου στείλω ένα άλλο ποίημα, στη θέση του άλλου που 

κρατάς στους φακέλλους σου (Η Μικρή Παναγία των Αγγέλων
2
). Ας αφήσουμε να 

περάσουν λίγες μέρες. Το ποίημα θα ’χε αφιέρωση προς το Γιάννη
3
 σαν αντίδωρο σε 

δική του αφιέρωση προς εμένα. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεσπάσει η φοβερή 

αυτή καταιγίδα! 

Δε ξεχνούμε τις φιλικές σας εκδηλώσεις στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε για όλα. 

Και σφίγγουμε το χέρι της καλής μας Φωτούλας και το δικό σου. 

 

 

Με πολλή αγάπη 

 

 

 

Υ.Γ. Είδες την περασμένη Τετάρτη στα «Νέα» το σημείωμα για μένα:  Ανόητο! Το ’χε 

δώσει ο Βαγιάνος
3
, πού ’χε πληροφορηθεί τον ερχομό μου από το Γουναρόπουλο. Κι ο 
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αθεόφοβος μου έφερε το φύλλο στο ξενοδοχείο, καυχόμενος για τις ψευτιές του. 

Έστειλα γράμμα στο… Τα διέψευσα όλα, και κατέληξα με τη φράση: «Ευχαριστώ για 

την τιμή, αλλά πιστέψτε με πως πολύ δυσκολεύομαι να συμφιλιωθώ με τέτοιας 

ποιότητας «διαφήμιση». Δεν το δημοσίευσε. Ήθη της ελληνικής δημοσιογραφίας. 

 

 

 

 

1. Αναφέρεται στον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο. 

 

2.  Γ.Θ. Βαφόπουλος, Άπαντα, ό.π., σσ. 238-240. 

  

3. Μ. Βαϊάνος: Γνωστός για τη πνευματική του δραστηριότητα καθώς και για το περιώνυμο 

«Πρακτορείο  Πνευματικής Συνεργασίας». « Κάποια μέρα με επισκέφθηκε ο Μάριος στο  

ξενοδοχείο μου, ανεμίζοντας το «Έθνος». Μου ανακοίνωσε πως «η παρουσία μου στην Αθήνα 

είχε κάμει μεγάλη εντύπωση στους λογοτεχνικούς κύκλους.» Απόδειξη το σχόλιο του Αχ. 

Μαμάκη στη φιλολογική σελίδα του «Έθνους», που φυσικά είχε γραφεί δια χειρός Μάριου 

Βαϊάνου.» Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Α΄, ό.π,  σ σ. 114-115. 

 

 

 

. 
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                                                                                                     Αθήναι 15-5-1959 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Με συγκινεί η πρωτοβουλία σου κ’ επαληθεύει τη γνώμη μου για σένα και για 

το χαραχτήρα σου. Στα μάτια σου, εκείνη τη βραδιά του Φαλήρου, είχα διαβάσει την 

απόφασή σου.  

 Σ’ ευχαριστώ που με τόση αντικειμενικότητα έγραψες στο Γιάννη και για τα 

γεγονότα και για τα παράπονά μου, ή καλύτερα για το παράπονό μου
1
: το να με βάλει 

στο ίδιο ράφι με την κ. Σταύρου! Μόνο που ξέχασες κάτι: ότι όταν του ζήτησα να 
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γράψει στην «Ελευθερία» για το βιβλίο μου, αφού δεν μπορούσα, βέβαια, να γράψω 

εγώ ως τακτικός κριτικός της, όχι μόνο μου το υποσχέθηκε αμέσως, πριν καν το 

διαβάσει, αλλά με βεβαίωσε ότι είχε πάρει την απόφαση αυτή από τη στιγμή που είδες 

στις εφημερίδες την πρώτη – πρώτη αναγγελία των «Φώτων στο πέλαγος». Δηλαδή δεν 

μου είπε ότι «θα το σκεφθεί», όπως του έγραψες, αλλά ρητά μου το υποσχέθηκε. 

Έπειτα, γνώμη για πολλά, για τα περισσότερα από τα διηγήματα των «Φώτων στο 

πέλαγος» είχε και μου την έλεγε, – πάντα πολύ επαινετική, - όταν δημοσιεύονταν στη 

«Νέα Εστία». Αλλ’ αρκετά σε κούρασα. Κάνε μου μόνο τη χάρη, αν δεν σ’ εμποδίζει 

τίποτα, να μου γνωρίσεις τις εξηγήσεις του Γιάννη για όλα αυτά.  

 Όσο για την αντίδραση έπειτ’ από την κριτική σου στην «Ελευθερία», το 

Βαγιάνο και τα σχόλια των «Νέων» δεν αξίζουν ούτε να σε απασχολούν ούτε να τα 

συζητούμε.  

 Περιμένω τραγούδια ή τραγούδι σου με «αφιέρωση» ή χωρίς αφιέρωση.  

 Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς στους δυο σας από τους δυο μας.  

 

 

        

                                                                                Πέτρος Χάρης 

 

 

1. Δυστυχώς δεν διατίθενται στοιχεία για την αιτία της ρήξης, ανάμεσα στον Π. Χάρη και στον 

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, γεγονός που συνέστησε και την εμπλοκή του Γ.Θ. Βαφόπουλου.  
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Θεσσαλονίκη 2-6-1959 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Δεν απάντησα στο γράμμα σου αμέσως, γιατί ήθελα να ’χω κάτι συγκεκριμένο 

να σου ανακοινώσω. Περίμενα την απόκριση του Γιάννη στο δικό μου το γράμμα. Και 

σ’ όλο αυτό το διάστημα της αναμονής, με κατείχε μια βαθύτατη θλίψη, γιατί δεν ήξερα 

πώς θ’ αντιδράσει ο Γιάννης και γιατί επί τέλους δεν ήθελα το γράμμα μου να γίνει 

αφορμή να διαταραχθεί ενδεχομένως μια μακροχρόνια φιλία. Και πώς να σου ’στελνα 

ποίημά μου με «αφιέρωση», αφού τούτο θα εξαρτώνταν αποκλειστικά και μόνο από την 

αντίδραση του Γιάννη;  

 Και να την, ύστερ’ από τόσες μέρες ήρθε επί τέλους η απάντησή του. 

 Είναι ένα γράμμα πολύ θερμό, που ωστόσο, στο μέρος που αφορά το προσωπικό 

σου θέμα, δε μου δίνει λεπτομερείς εξηγήσεις, παρά μου τονίζει πως ουσιαστικά δεν 

υπάρχει ζήτημα. Τίποτα δεν τον χωρίζει από σένα. Αυτά, όταν πρόκειται για φίλτατα 

πρόσωπα, είναι πολύ λεπτά ζητήματα.  

 Το όλον πνεύμα του γράμματός του νομίζω πως είναι πολύ φιλικό και 

ικανοποιητικό, για την περίπτωση σου. Πιστεύω στην ειλικρίνειά του. Κι ακόμα 

πιστεύω, πως αν είχε να διατυπώσει κάποια δυσμενή του σκέψη, δε θα δίσταζε να το 

κάμει. Έχω υπ ’όψη μου άλλες παρόμοιες σχεδόν περιπτώσεις με άλλα πρόσωπα. Εσύ, 

ξέροντας καλλίτερα τα πράγματα, πιθανόν να βγάλεις διαφορετικά συμπεράσματα. Εγώ 

πάντως νοιώθω τη βαθύτατη ικανοποίηση, πως οι φόβοι μου για τη διεύρυνση του 

«ρήγματος» διασκεδάστηκαν, ενώ την ίδια στιγμή ο Γιάννης το βεβαιώνει σχεδόν στο 

γράμμα του, ότι «ρήγμα» δεν υπάρχει. 

 Τούτο ακριβώς είναι που μου δίνει το θάρρος να σου στείλω το ποίημα με την 

«αφιέρωση». Πίστεψέ με, ότι σε καμμιά περίπτωση δεν θα το ’στελνα στην «Νέα 

Εστία», αν είχα την βεβαιότητα ότι αυτό θ’ αποτελούσε μια παραφωνία στις σχέσεις 

σου με τον Ι.Μ.Π.[αναγιωτόπουλο]. Και του ’χα γράψει τόσα συγκινητικά λόγια για τη 

«Νέα Εστία».  

 Τάχα να ’μαι περισσότερο αισιόδοξος απ’ όσο πρέπει; Τα πράγματα θα το 

δείξουν. Πίστεψέ με πως κανείς άλλος δε θα χαρεί περισσότερο από μένα να ιδεί τις 

σχέσεις σας σ’ ένα βαθμό «υψηλής θερμοκρασίας». 
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 Από τους δυο μας στη Φωτούλα και σε σένα τους πιο φιλικούς μας χαιρετισμούς 

 

 

                                                                                     Με πολλή αγάπη 
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Αθήναι 3-7-1959 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

 Πολύ φοβάμαι ότι, καθώς σημειώνεις στο τέλος της επιστολής σου, είσαι 

«περισσότερο αισιόδοξος απ’ όσο πρέπει». Κι επειδή δε θέλω να σε κουράσω με 

φλυαρίες μου, θα σε παρακαλέσω να σκεφτείς απάνω σ’ ένα μόνο γεγονός: στην αποχή 

του Γιάννη από τη «Νέα Εστία» τόσους μήνες τώρα. Αυτή η αποχή δε σου λέει τίποτα; 

Από τον Ιανουάριο δεν έχουμε ανταλλάξει παρά δύο χαιρετισμούς: έναν στο 

βιβλιοπωλείο Κολλάρου κι άλλον έναν στην Επίδαυρο, στην παράσταση της 

«Ορέστειας». Δε θέλησε, ή δεν είχε το θάρρος, να μου τηλεφωνήσει ούτε μια φορά, ο 

Γιάννης, που σχεδόν μέρα παρά μέρα μ’ έπαιρνε στο τηλέφωνο και τα λέγαμε!  

 Φυσικά, όλ’ αυτά δε λιγοστεύουν στο παραμικρό την υπηρεσία που θέλησες να 

προσφέρεις και στους δυο μας.  

 Το ποίημά σου θα δημοσιευθεί σ’ ένα από τα τεύχη του Αυγούστου. 

 Πολλούς – πολλούς κι εγκάρδιους χαιρετισμούς από τους δυο μας στους δυο 

σας. 

 

 

Πέτρος Χάρης 
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Υ.Γ. Θερμή παράκληση: Να μην επανέλθεις στο ζήτημα και να μη γράψεις ούτε μια 

λέξη στο Γιάννη. 

Ο ίδιος 
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                                                                                              Θεσσαλονίκη 7-7-1959 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Απαντώ στο γράμμα σου της 3ης Ιουλίου. Κατανοώ την πικρία σου. 

Αντιλαμβάνομαι κι’ άλλα πολλά ακόμη. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι από μέρους μου 

έκαμα κάτι πολύ περισσότερο και πολύ θαρραλεώτερο, απ’ ό, τι θα μπορούσες να 

φαντασθείς.  

 Στις 17 Ιουλίου θα ’μαι στην Αθήνα. Την επομένη θα φύγω στη Βαρυμπόμπη, 

όπου θα περάσω το καλοκαίρι μου
1
. (Η Σούλα θα’ ναι στην Αγγλία). Πρέπει να σε ιδώ 

την ημέρα εκείνη. Κανόνισε ώστε να ’χουμε ένα tete a tete στο γραφείο σου πριν από το 

μεσημέρι. Εκτός αν θα λείπεις στη Βουλιαγμένη, καθώς με πληροφόρησε η Σούλα. 

 Είμαι πολύ λυπημένος. Ειλικρινά λυπημένος. 

 

 

                                                                  Με πολλή αγάπη 

 

 

1. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Γ΄, ό.π,  σ σ.  160-163. 
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Θεσσαλονίκη 5-10-1959 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Όταν προχθές το Σάββατο σου ταχυδρόμησα το γράμμα μου, δε φανταζόμουν 

ότι στην «Ελευθερία» που την ίδια εκείνη στιγμή βρισκόταν μαζί με τις άλλες 

εφημερίδες μέσα στην τσάντα μου, θα ήταν δημοσιευμένο το κριτικό σου σημείωμα.  

 Ήταν για μένα ένα πολύ ευχάριστο ξάφνιασμα, γιατί δεν περίμενα τόσο γρήγορα 

την πρώτη κριτική. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχα ταχυδρομήσει τα πρώτα αντίτυπα 

του βιβλίου μου 
1
… 

 Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο, παρά ένα θερμό «ευχαριστώ!» Και να σας 

στείλω και πάλι τους φιλικούς μας χαιρετισμούς. 

 

 

Με πολλή αγάπη 

 

 

Υ.Γ. Σου ταχυδρόμησα δύο αντίτυπα, για να τα διαθέσεις κατά την κρίση σου. Κι ένα 

αντίτυπο χωριστά, με την παράκληση να παραδοθεί στα χέρια του κ. Δεδόπουλου. 

 

 

 

 

1. Το φθινόπωρο του 1959 τυπώθηκε η συλλογή του Γ.Θ. Βαφόπουλου « Η Μεγάλη Νύχτα και 

Παράθυρο». 
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Αθήναι 6-10-1959 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 Έγραψα αμέσως με ζεστή την εντύπωσή μου από το βιβλίο σου. Ελπίζω ότι 

έδωσα αυτό που ήθελα.  

 Περιμένω τα αντίτυπα για να τα στείλω εκεί που πρέπει.  

 Και κάτι επείγον: Ετοιμάζω ένα μικρό αφιέρωμα στον Πόου
1
 (150 χρόνια από τη 

γέννησή του). Κάλεσα πέντε – έξι ποιητές της γενεάς μας και λίγο νεώτερους να πουν 

τη γνώμη τους σε σύντομα κείμενα.  

 Παρακαλώ και σένα να μου στείλεις την δική σου γνώμη σε μια – δυο σελίδες 

σου.  

 Περιμένω και σ’ ευχαριστώ. 

           Πολλούς χαιρετισμούς στη Σούλα.  

 

               Δικός σου  

 

            Πέτρος Χάρης 

 

 

1.  Ο Έντγκαρ Άλλαν Πόε (Edgar Allan Poe, 19 Ιανουαρίου 1809 - 7 Οκτωβρίου 1849) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1809
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1849
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Αθήναι 26-10-1959 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

Δεν έχω απάντηση στο τελευταίο μου γράμμα.  

Σε παρακαλούσα να γράψεις κάτι, έστω μια σελίδα – τόσο περίπου γράφουν και οι 

άλλοι, ο Θέμελης, ο Σπανδωνίδης κ.ά., - για τον Πόου. Να το περιμένω;  

 

        Δικός σου  

 

                          Πέτρος Χάρης 
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Θεσσαλονίκη  6-2-1960 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Όταν την περασμένη βδομάδα είχαμε συναντηθεί για λίγη ώρα στο σπίτι σου, 

ούτε καν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σου ένα θέμα, που μόνο 

βαθιά στη συνείδησή μου με είχε απασχολήσει. Και σπεύδω να σου το ανακοινώσω 

αμέσως, για να γίνω πιο σαφής: Το κρατικό βραβείο του 1960
1
. Θα εκπλαγείς ίσως που 

το θέτω τόσο απότομα. Εκπλήσσομαι κι εγώ, γιατί το ’χα πάρει απόφαση να μη το 

συζητήσω ούτε με τον εαυτό μου, όχι μονάχα γιατί έχω πολλήν  περηφάνεια να μην 

θέλω να υποβάλλομαι σε ταπεινώσεις, ούτε γιατί πιστεύω πως τα βραβεία δεν 

ζητούνται, παρά απονέμονται κατ’ αξίαν, αλλά γιατί είναι ναρκισσισμός, όσο 
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δικαιολογημένος και αν είναι, οδηγεί πάντα προς τη γελοιοποίηση. Από τη στιγμή όμως 

που το όνομά μου αρχίζει πια δημόσια να συνδέεται με το κρατικό βραβείο, νομίζω πια 

πως έχω δικαίωμα να πάρω κι εγώ θέση
2
. 

 Εδώ ψηλά, μέσα στη μόνωσή μου, ξέροντας τα ήθη του τόπου μας, τους 

ανθρώπους και το πνεύμα της συναλλαγής, που ρυθμίζει τις σχέσεις τους, έχει 

διαβρώσει τη συνείδησή τους, δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να σκεφθεί το κρατικό 

βραβείο, παρ’ όλα όσα καλοπροαίρετοι φίλοι πίστευαν. Έτσι κοιμόμουν ήσυχος, χωρίς 

εφιάλτες. Δεν είχα αυταπάτες: Ένας άνθρωπος που ζει  500 χιλιόμετρα μακρυά από την 

Αθήνα, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να υποδηλώσει την παρουσία του σ’ ανθρώπους, 

που το οπτικό τους πεδίο περιορίζεται ανάμεσα στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον 

Υμηττό. Εκαμάρωνα το λόγο στην Βόννη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
3
, που, 

μιλώντας για την πνευματική προσφορά του τόπου  μας, περιόρισε ολόκληρη την 

Ελλάδα μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Κι’ αυτό λέγεται εθνική πολιτική και 

εθνική κυκλική όραση! Να τους χαιρόμαστε τέτοιους κυβερνήτες. (Δεν ξεχνώ τις λίγες 

εξαιρέσεις. Δεν ξεχνώ προ πάντων την ελληνική στάση της «Ν. Εστίας»). Λοιπόν δεν 

είχα ψευδαισθήσεις. Και γι’ αυτό το λόγο, τη βραδιά που συναντηθήκαμε στο σπίτι σου, 

ούτε υπαινιγμό σου είχα κάνει. Κι ’ακόμα, απογοητευμένος από την ανεξήγητη 

αδιαφορία της «υψηλής κριτικής», είχα απαιτήσει από το Γουδέλη
4
  ν’ αποσύρει 

αμέσως το βιβλίο μου από την κυκλοφορία. (Ο μόνος υπαινιγμός που είχα κάνει ήταν 

εντελώς ξένος προς το πρόσωπό μου. Αφορούσε το βραβείο των «12»
5
, στο οποίο θέσει 

δεν εμπίπτω και ειδικά του κ. Βαρβιτσιώτη
6
, ο οποίος αλληλογραφώντας  με την Αθήνα, 

διέδιδε με πεποίθηση πως το ’χε κι’όλας «στην τσέπη» του.) Εκτιμώ πολύ τη στάση 

σου, που απέφυγες ν’ απαντήσεις στον υπαινιγμό μου, σεβόμενος προφανώς το 

απόρρητο των συζητήσεων των «12», αγνοώντας όμως ότι στους τοίχους και τα έπιπλα 

του σαλονιού της κ. Ουράνη, οι Ρένος Αποστολίδης
7
 κλπ, μυστηριωδώς είχαν φροντίσει 

να τοποθετήσουν μικρόφωνα!). 

 Και φαντάζεσαι την έκπληξή μου, όταν την άλλη βραδιά, στο σπίτι του 

Ι.Μ.Π.[αναγιωτόπουλου], εκφράζοντας την απογοήτευσή μου για την επίμονη σιωπή 

ορισμένων κριτικών, πήρα, εντελώς αναπάντεχα, την διαβεβαίωση ότι το κρατικό 

βραβείο (το Α΄ φυσικά) το’ χα κι εγώ στην τσέπη μου! Και σε ερώτησή μου «πώς», μου 

δόθηκε η εξής απάντηση: «Οι «12», στη συζήτησή τους για την απονομή του βραβείου 

της ποίησης, δεσμευόμενοι να βραβεύσουν τη δική μου συλλογή, από το γεγονός ότι δεν 

ανήκω πια στην πρώτη νεότητα, εξέφρασαν όχι μόνο την ευχή, αλλά και την ομόφωνη 



  

~ 126 ~ 

 

βεβαιότητά τους ότι το κρατικό βραβείο μου ανήκει. Κι’ επειδή οι «12» είναι, κατά 

κάποιον τρόπο, ο «Άρειος Πάγος» της πνευματικής ζωής του τόπου, και μέσα σ’ αυτούς 

βρίσκονται τα τρία από τα βασικότερα μέλη της  κρατικής επιτροπής
8
,  το συμπέρασμα 

είναι εντελώς φυσικό. Αμφισβήτησα την ομοφωνία, γιατί πίστευα πως το ένα 

τουλάχιστον μέλος της κρατικής επιτροπής ο κ. Καραντώνης
9
, του συμβαίνει να είναι 

και ο εισηγητής της, έχει και πρόσφατα ακόμη διατυπώσει τη θεωρία, πως η ελληνική 

ποίηση, κατά την απόκτηση δύο συζύγων, του Σεφέρη και του Ελύτη, πήρε την 

απόφαση να μην ξαναπαντρευθεί. Αυτός τουλάχιστο δε θα της το επιτρέψει, ή 

τουλάχιστο θα αρνηθεί να γίνει ο κουμπάρος της! 

 Και πράγματι, για να τεθεί σε εφαρμογή η θεωρία του κ. Κ[αραντώνη], τα 

αποστελλόμενα γράμματα από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, (όχι προς εμένα, για 

το Θεό!, εγώ μισώ την αλληλογραφία - αλλά προς τους εξ επαγγέλματος 

αλληλογράφους), βεβαιώνουν ότι έσπευσε ο Ελύτης να καταθέσει στην εθνική 

βιβλιοθήκη
10

 ένα ανάτυπο ποιημάτων του, με τη βεβαίωση ότι ο εισηγητής της νέας 

θεωρίας θα εισηγηθεί την απονομή του βραβείου σ’ αυτόν. Και σε κάποια γραμμή 

προστίθεται: Επειδή ο Ελύτης είναι πλούσιος και ο Καρ.[αντώνης] φτωχός, το μεν 

δίπλωμα θα το κρατήσει ο πρώτος, το δε χρημ.[ατικό] έπαθλο θα το εισπράξει ο 

εισηγητής
11
. Ζηλοφθονία και κακοήθεια. Όμως ένδειξη πως πολλή κόπρη έχει 

συγκεντρωθεί στην αυλή μας. 

 

 Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, αντιλαμβάνεσαι τώρα τη θέση μου. Ο Ελύτης θα 

πάρει οπωσδήποτε το βραβείο. Αν δεν το πάρει καταρρίπτεται όλη η θεωρία του κ. 

Καρ.[αντώνη],  εξανεμίζεται  ο θρύλος του Αιγαίου. Καταπίπτει από το βάθρο του ο 

«κολοσσός του Αμαρουσίου»
12
. Κι αυτό φυσικά, οι δυνάμεις των τρομοκρατών της 

πνευματικής μας ζωής, δεν θα επιτρέψουν να γίνει. Θα μετέλθουν τα πάντα. Δεν θα 

εκπλαγώ να ιδώ καμμιά δυσμενή κριτική του Κ.[αραντώνη] στη «Νέα Εστία», για το 

βιβλίο μου, για να προετοιμασθεί η κοινή γνώμη. Φοβούμαι ότι η «ανεξήγητη» σιωπή 

της «υψηλής κριτικής » εκεί αποβλέπει.; Τί μου μένει να κάνω; Να σώσω την 

περηφάνεια  μου και την αξιοπρέπειά μου. Έχω τον τρόπο να το κάμω. Όμως ζητώ και 

τη βοήθεια των φίλων σ’ ό, τι δεν μπορώ εγώ να κάμω. Π.χ. νομίζω ότι η «Νέα Εστία», 

η πνευματική μου μητέρα, θα ’χει κάθε δικαίωμα ν’ αρνηθεί να δημοσιεύσει  κριτική 

του κ. Καρ.[αντώνη]
13

  που … θα αποβλέπει στον ανομολόγητο σκοπό της. 
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 Να ελπίζω ότι θα έχω θετικές και ασφαλείς πληροφορίες; (Ένα παρόμοιο 

γράμμα έχω στείλει και στον  Ι.Μ.Π.[αναγιωτόπουλο] Σε παρακαλώ μη το συζητήσεις). 

 

Πάντα δικός σου 

Και ακόμη ζητώ από τους πραγματικούς  μου φίλους να με βοηθήσουν να βρω τον 

κατάλληλο τρόπο να θέσω τον εαυτό μου εκτός της κρίσεως της κρατικής επιτροπής. 

Μια επιστολή μου π.χ. προς τον πρόεδρο της επιτροπής, διά της οποίας θα ζητώ, λόγω 

αρχής, να μην περιληφθεί το βιβλίο μου στα «υπό κρίσιν» έργα, θα έσωζε την 

κατάσταση. Αλλά για να μη δώσω λαβή σε ειρωνικά σχόλια και σε ερωτήματα σαν το: 

«πώς, κύριε έχεις τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και σπεύδεις να θεωρήσεις ως 

γεγονός τη βράβευσή σου, ώστε να αρνείσαι το βραβείο εκ των προτέρων κλπ», είναι 

απαραίτητο να προκληθεί μια δημόσια εκδήλωση, ώστε να πάρω αφορμή να στείλω την 

επιστολή. Κι ο καλλίτερος τρόπος, είναι, εφ’ όσον στους «12» έγινε συζήτηση για το 

βιβλίο μου και ομόφωνα αναγνωρίσθηκε ότι εμπίπτει  στη δικαιοδοσία της επιτροπής 

των κρατικών βραβείων, να σημειωθεί τούτο στα πρακτικά, ή τουλάχιστο να γραφεί 

στις εφημερίδες.  

 Η μνεία αυτή των «12» μου χρειάζεται και για ένα άλλο, επίσης σοβαρό λόγο. Η 

κοινή γνώμη της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι απληροφόρητη, θα εκπλαγεί από τη 

βράβευση του Βαρβιτσιώτη, τον οποίον δεν τον υπολογίζει πολύ, και θα τη θεωρήσει 

σαν ήττα δική μου. Θα ’ταν τρομερό να βραβεύεται π.χ. ένας καλός τυπογράφος και ν’ 

απορρίπτεται ο Π. Χάρης! 

 

 

 

1. Το Κρατικό Βραβείο Ποίησης του 1960, τελικά απονέμεται στον Ο. Ελύτη για το «Άξιον Εστί». 

 

2. Βλ. «Προβλέψεις για τις πιθανότητες βράβευσης με το  Α΄ κρατικό βραβείο», Έθνος, 7/1960. 

 

3. Αναφέρεται στον Π. Κανελλόπουλο. Αυτή η αναφορά περιλαμβάνεται αργότερα και στις 

«Σελίδες» του, που διαβάστηκαν από τον ίδιο τον Π. Κανελλόπουλο. Προβληματισμένος 

στέλνει επιστολή στον Γ.Θ . Βαφόπουλο και απολογείται για την παράλειψή του να επεκτείνει 

τουλάχιστον την Ελλάδα ως τον Έβρο. Το γεγονός γίνεται αφορμή να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

μια σειρά επιστολών  που  παρατίθενται στις σελίδες του. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Ε΄, 

ό.π,  σσ. 165-169. 
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4.  Ο Γιάννης  Γουδέλης, υπήρξε ποιητής και εκδότης. Το 1954 ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο «Δίφρος» 

και δύο χρόνια αργότερα το λογοτεχνικό περιοδικό Καινούρια Εποχή. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος 

έρχεται σε επαφή μαζί του το καλοκαίρι του 1959 και συζητούν για πιθανή έκδοση ποιημάτων 

του από τον Δίφρο. Λίγο πριν ο Ι.Μ Παναγιωτόπουλος τον είχε πληροφορήσει πως η Καινούρια 

Εποχή θα διέθετε δυο φύλλα για να ανθολογήσει ποιήματά του. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, 

τ. Γ΄, ό.π,  σσ. 160-161. 

 

5.  Τα Βραβεία των 12» (1951-1966) ήταν τα πρώτα μεταπολεμικά βραβεία λογοτεχνίας. Την αρχική 

δωδεκάδα αποτέλεσαν οι: Άλκης Θρύλος, Κώστας Ουράνης, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Μιχ. Δ. 

Στασινόπουλος, Στέλιος Ξεφλούδας, Γιάννης Χατζίνης, Πέτρος Χάρης, Ηλίας Βενέζης, Γιώργος 

Θεοτοκάς, Άγγελος Τερζάκης, Μ. Καραγάτσης και Τάσος Αθανασιάδης.  

    «Η "Ομάδα των Δώδεκα", διασαφηνίζω, αρχικά συνεστήθη για να βραβεύσει έργο πεζογραφίας, 

γραμμένο από συγγραφέα νεότερο των σαράντα χρόνων, ο οποίος, έπειτα από τρεις διαδοχικές 

ψηφοφορίες, θα συγκέντρωνε τουλάχιστον οκτώ ψήφους». Βλ Α. Αργυρίου, Ιστορία της 

ελληνικής Λογοτεχνίας και της πρόσληψης της, Καστανιώτη, 2002-2006. 

 

6. Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης, έλαβε το Βραβείο Ποίησης της Ομάδας των Δώδεκα το1959. 

 

7. Ο Ρένος Αποστολίδης ήταν συγγραφέας, φιλόλογος και κριτικός της λογοτεχνίας. Το 1960 έλαβε 

το Β΄ Βραβείο διηγήματος: «Ιστορίες από τις Νότιες Ακτές». Ο ίδιος έγραψε στην εφημερίδα 

Ελευθερία δύο άρθρα καταγγέλλοντας την παράνομη βράβευση. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος σημειώνει 

στις Σελίδες του πως κατόπιν των άρθρων δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία, καμία διάψευση. 

Ωστόσο η τελετή απονομής ματαιώθηκε από φόβο, όπως ισχυρίζεται, μήπως αποκαλυφθεί το 

σκάνδαλο από τον Αποστολίδη ενώ θα παραβρισκόταν ο βασιλιάς. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, 

Σελίδες, τ. Ε΄, ό.π,  σσ. 340-346. 

. 

 

8. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι: Αντρέας Καραντώνης, Βάσος Βαρίκας, Κ. Θ. Δημαράς, 

Άλκης Θρύλος, Γεώργιος Ζώρας, Κωστής Μπαστιάς, Άγγελος Φουριώτης (γραμματέας) και ο 

κυβερνητικός επίτροπος Γεώργιος Κουρνούτος. 

 

9. Οι Κ. Θ. Δημαράς και ο Ανδρέας Καραντώνης, ήταν ταυτόχρονα και μέλη της επιτροπής 

κρατικών βραβείων. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1959
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%96%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%82
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10. Απονέμονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο 

έτος και έχουν κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 

έτους της κρίσης. 

 

11. Βλ. Ρ. Αποστολίδης, «Πως θάβονται τα σκάνδαλα των κρατικών βραβείων.», Ελευθερία, 

24/8/62. 

 

12.Υπονοεί τον Γ. Κατσίμπαλη για τον οποίο είναι γραμμένο και το ομώνυμο βιβλίο του Χένρι 

Μίλλερ. 

 

13.Στις Σελίδες του αποτυπώνει την αρνητική κριτική του Α. Καραντώνη. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, 

Σελίδες, τ. Γ΄, ό.π,  σσ. 164-165. 
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Αθήναι 16-2-1960 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Το γράμμα σου πολύ με στενοχώρησε, γιατί κατάλαβα ότι έχεις ενοχληθεί από 

τις παρασκηνιακές ενέργειες γύρω από τα βραβεία. Ωστόσο, πρέπει να σε βεβαιώσω ότι 

όλ’ αυτά δεν έχουν καμιάν αξία, απολύτως καμιά.  

 Εννοείται, έκαμα αυτό που θέλησες. Μολονότι δεν αποκρίνομαι στα 

τηλεφωνήματα των συντακτών που συγκεντρώνουν τα λογοτεχνικά νέα, άφησα, για μια 

και μόνη φορά, να με ρωτήσουν, και τους είπα ότι «λόγω ηλικίας»
1
 η «Ομάδα των 

Δώδεκα» δεν μπορεί να συζητήσει καν το βιβλίο του Βαφόπουλου, - αυτό δηλ. που 

έγραψαν τα «Νέα» της περασμένης Τετάρτης. Μόνο που καθόρισαν τα σαράντα ως όριο 

ηλικίας.  

 Και πάλι σου συνιστώ να μη χαλάς το κέφι σου μ’ αυτές τις ιστορίες. 

 

         

                                                                                       

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82


  

~ 130 ~ 

 

 

                                                                                      Πολύ δικός σου 

                                                                                       Πέτρος  Χάρης  

 

1.Υπήρχε ο ηλικιακός περιορισμός των σαράντα ετών. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     65  

Αθήνα 7-3-1960 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Παραμερίζω κάθε άλλη εργασία και απαντώ αμέσως στο γράμμα σου, για να 

σου δώσω μερικές χρήσιμες πληροφορίες.  

 Στην «Ομάδα» μόλις αναφέρθηκε και το δικό σου βιβλίο
1
, πολλοί μαζί είπαν ότι 

εξαιρείσαι «λόγω ηλικίας», ότι δεν μπορούμε εμείς να βραβεύσουμε έναν συνομήλικό 

μας ποιητή.  

 Τίποτα περισσότερο. Το σκάνδαλο Ελύτη δεν το ξέρω. Ένα μόνο έμαθα μόλις 

χτες από τον Καρύδη: ότι το βιβλίο του έχει κατατεθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 1959, 

κι ας κυκλοφόρησε τώρα. Με τον Καραντώνη μιλήσαμε για το βιβλίο σου και δεν 

παρέλειψα να του εκδηλώσω το ενδιαφέρον της «Νέας Εστίας». Νομίζω ότι έκαμα 

ολόκληρο το χρέος μου, δηλ. η εκδήλωση του ενδιαφέροντος αυτού έγινε με τον πιο 

ζωηρό τρόπο και δεν μπορεί να μείνει χωρίς αποτέλεσμα. 

 Όσο για τα κρατικά βραβεία, ό,τι ξέρεις ξέρω. Ακούω μάλιστα ότι δεν πρόκειται 

ν’ απονεμηθούν.  
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                                                                           Με εγκάρδια αισθήματα  

 

                         Πέτρος Χάρης 

 

 

 

 

1. Το βιβλίο που τέθηκε υπό την κρίση της ομάδας των «12» ήταν « Η Μεγάλη Νύχτα και το 

Παράθυρο». 
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                                                                               66 

Αθήναι 14 Μαϊου 1962
1 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Δεν πιστεύω άλλη φορά να άργησα τόσο να σου απαντήσω, αλλά ξέρεις τις 

δουλειές μου, δουλειές που δεν παίρνουν αναβολή, και είμαι βέβαιος ότι δεν έχεις 

παρεξηγήσει τη σιωπή μου. Άλλωστε, ήθελα να σου γράψω και κάτι οριστικό για το 

αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκης, και μόλις τώρα μπορώ να το κάμω.  

 Λοιπόν: Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στη δεύτερη από τις μορφές 

αφιερώματος που μου γράφεις, δηλ. να δώσουμε τη Θεσσαλονίκη από το 1912 ως το 

1962, τη σημερινή, τη ζωντανή πολιτεία, με την πνευματική και την καλλιτεχνική της 

κίνηση, αυτήν που ζούμε τώρα και θέλουμε να την προβάλουμε. Τα άλλα, τα 

παλαιότερα, ας τα δώσουν άλλοι, ίσως πιο αρμόδιοι.  

 Το αφιέρωμα το λογαριάζω έτσι:  

 - Γενική Ιστορία της περιόδου 1912-1962. 

 - Ιστορία της πνευματικής ζωής της ίδιας περιόδου
.
 (ένα μελέτημα, λ.χ., του 

Ξεφλούδα για την πεζογραφία, άλλο του Γιαννόπουλου για την ποίηση, ακόμη ένα του 

Σπανδωνίδη για τα γενικότερα πνευματικά ρεύματα που επεκράτησαν στη Θεσσαλονίκη 

και στάθηκαν γόνιμα).  

 - Ιστορία της καλλιτεχνικής ζωής της Θεσ/νίκης. 

 - Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 

 - Δύο ανθολογίες (μία με ποιήματα Θεσσαλονικέων, και άλλη μια με πεζά και 

τρίτη με κριτικές σελίδες.  

 -Τα Βυζαντινά της μνημεία, που είναι παρελθόν αλλά και παρόν, ο 

καλλιτεχνικός της θησαυρός
.
 (άρθρο και πλούσια εικονογράφηση).  

 Ό, τι άλλο σκεφτείς ή σκεφτώ. 

 Όσο για την οικονομική ενίσχυση, ακόμα δεν έχω τίποτα το θετικό. Κάτι είπα 

στον υφυπουργό Προεδρίας, κάτι υποσχέθηκε, μα δεν ελπίζω.  

 Εμείς, ωστόσο, θα προχωρήσουμε μόνο με τις δυνάμεις μας. Κι αν θετικά με 

βοηθήσεις, φαντάζομαι πως θα τα καταφέρω. Δηλαδή σε παρακαλώ:  
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 α) Να μου γράψεις για τα πρόσωπα που αναφέρω. (Εννοείς ότι με κανέναν δεν 

μίλησα ακόμα). Και να μου υποδείξεις όσους άλλους συνεργάτες χρειαζόμαστε για τη 

γενική ιστορία της Θεσσαλονίκης, για τη δράση του Πανεπιστημίου της, για τη δράση 

του πανεπιστημίου της, για τα Βυζαντινά μνημεία, για τις δυο ανθολογίες, για την 

καλλιτεχνική της κίνηση. Φυσικά, εσύ δεν μπορείς να λείπεις. Και σε παρακαλώ να μην 

αποφύγεις τη συμμετοχή σου στο αφιέρωμα.  

 Περιττό, βέβαια, είναι να σου πω να μην αργήσεις την απάντησή σου. Ο καιρός 

που μένει είναι λίγος.  

 Τώρα, πρέπει πολύ να σ’ ευχαριστήσω για τον τρόπο που σχολιάζεις, στο 

τελευταίο γράμμα σου
2
, τα τρία βιβλία μου. Όσα μου γράφεις είναι σελίδες εξαιρετικής 

κριτικής, που ξέρει να δει, να διαισθανθεί και σωστά να αποτιμήσει. Κλείνω τις σελίδες 

αυτές στο φάκελο που έχω, ό, τι καλύτερο, δηλαδή ό, τι πιο σοφό και αντικειμενικό, 

γράφτηκε για την εργασία μου.  

 Φίλησέ μας τη Σούλα.  

 

           Με αγάπη  

 

        Πέτρος Χάρης 

 

Υ.Γ. Σπεύδω να συμπληρώσω το σχεδίασμα:  

Άρθρο για το θέατρο στη Θεσ/νίκη (από τον Σιδέρη, τον Θεοτοκά ή τον Καραντινό). 

 

              

 

                                                                                                     Ο ίδιος 

 

 

 

1. Η  επιστολή έρχεται δύο χρόνια μετά την αμέσως προηγούμενη. 

 

2.  Δεν ανευρίσκεται στο αρχείο η επιστολή με τις κριτικές  διατυπώσεις του Γ.Θ. Βαφόπουλου για 

τα  τρία βιβλία του Π. Χάρη. 
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67 

Αθήναι 17-5-1962 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Σου έγραψα πολλά στο προχτεσινό μου γράμμα, αλλά πάλι δε σου τα είπα όλα. 

Λοιπόν: έπειτ’ από πολλές συνεννοήσεις, θα γράψει πορτραίτο σου στη «Νέα Εστία» ο 

Κώστας Στεργιόπουλος
1
. Και πορτραίτο του Θέμελη. Μου είπε μάλιστα ο 

Στεργιόπουλος ότι σου έγραψε σχετικώς.  

 Περιμένω γρήγορα απάντησή σου για όσα σου έγραψα.  

 

        Δικός σου  

 

                Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Βλ. Κ. Στεργιόπουλος, « Γ.Θ. Βαφόπουλος, ένα αυτοέγκλειστος», Νέα Εστία, τχ 860,861 , σ.591, 

663 
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                                                               68 

Αθήναι 15-6-1962 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι έβαλα πολύ μεγάλο μπελά στο κεφάλι σου, αλλά 

καταλαβαίνεις και συ ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή δεν έπρεπε να 

εμπιστευθεί η «Ν.Ε.» ότι άλλο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης τη σύνθεση αυτού του 

δύσκολου τεύχους.  

 Αφού, λοιπόν, θερμά σ’ ευχαριστώ για τους κόπους που έκαμες και για τους 

κόπους που θα κάμεις, θα σου πω ότι σκέφτηκα πολύ, ζύγισα πολύ το πράγμα και τέλος 

κατέληξα να συμφωνήσω μαζί σου. Ας αναβάλουμε την έκδοση του αφιερώματος για το 

Δεκέμβρη του 1962 ή τον Ιανουάριο του 1963. Τι λες; Είναι αρκετό το χρονικό αυτό 

διάστημα για να συγκεντρωθούν όλα τα μελετήματα; Όσο για τις συνεργασίες, και γι’ 

αυτές είμαι σύμφωνος. Μόνο που πρέπει να συνεννοηθείς πάλι με έναν – έναν και να 

πάρεις ρητή υπόσχεση, αφού, φυσικά, τους ορίσεις τελευταία προθεσμία. Τώρα, 

θυμάσαι τα πρόσωπα που μου προτείνεις; Έχεις κρατήσει αντίγραφο της επιστολής σου, 

που αποτελεί πια τη βάση του αφιερώματος; Αν όχι, να σου στείλω αντίγραφο. Εκκρεμή 

μένουν τρία θέματα: η δική σου συνεργασία, η ανθολογία (ποιημάτων, διηγημάτων, 

δοκιμίων) και η συνεργασία του Σπανδωνίδη. Δε δυσκολεύομαι να του γράψω και να 

του ζητήσω ένα γενικό άρθρο.  

 Κάνε μου τη χάρη να μου απαντήσεις κάπως γρήγορα, αφού έχεις μιαν 

τελειωτική συνεννόηση με τους συνεργάτες του αφιερώματος. 

 Εννοείται ότι στο τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει, όταν γίνεται ο εορτασμός, ν’ 

αναγγείλουμε το δικό μας αφιέρωμα. Συμφωνείς;  

 Εγκάρδιους χαιρετισμούς και από τους δυο μας στη Σούλα. 

 

          

                                                                                    Δικός σου     

                              Πέτρος Χάρης 
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 69 

Αθήναι 20-9-1962 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Αυτή τη στιγμή μαθαίνω από τον Στεργιόπουλο ότι γυρίσατε
1
 και σπεύδω να 

σου γράψω για τα «εκκρεμή» μας: 

 α) Την «Αίθουσα» τη διάβασα με πολλή προσοχή, αλλά νομίζω πως δεν είναι 

διήγημα. Η κάποια εσωτερική της δράση δεν καταφέρνει να την απομακρύνει από τον 

τόνο, από το περιεχόμενο και την κατασκευή, τη μορφή του δοκιμίου. Η φράση της έχει 

αξιοσημείωτες αρετές, αλλά και απαράδεκτες γλωσσικές ανωμαλίες: «εγκατέλειπαν», - 

σε αφηγηματικό κείμενο, - «ιδιάζων ήχος» πλάι στο «ξεπήγαζε», «έψαχνε», 

«συλληφθήκαν», «διέπεται η ζωή», «εναντίον της υφισταμένης τάξης» κ.ά. 

Οπωσδήποτε, ο συγγραφέας της «Αίθουσας», αν δεν είναι διηγηματογράφος, είναι ένας 

αξιόλογος στοχαστής. 

 β) Ο Στεργιόπουλος προχωρεί, τελειώνει, καθώς μου είπε στο τηλέφωνο, το 

πορτραίτο σου.  

 γ) Καιρός, νομίζω, είναι να κάνεις πάλι τον κόπο και να επικοινωνήσεις με τους 

συνεργάτες του αφιερώματος στη Θεσσαλονίκη
2
. Πολύ σε παρακαλώ να μην αναβάλεις 

τις απαιτούμενες ενέργειες, γιατί τα περιθώρια του χρόνου είναι πια μικρά.  

 Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς στην αγαπητή μας Σούλα.  

 

 

         Εγκάρδια 

 

                Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Το καλοκαίρι του 1962, το ζεύγος Βαφόπουλου, επισκέφθηκε την Αγγλία. 
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2. Το Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη καλύπτει το τεύχος 850 της 1ης Δεκεμβρίου 1962, της Νέας 

Εστίας. 

 

                                                        70 

                                                                      Αθήναι 23-9-1962 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 

 Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε το θάνατο της σεβαστής μητέρας σου και 

σπεύδουμε να σου πούμε πόσο κοντά σου είμαστε στη δύσκολη τούτη ώρα.  

 

        Δικοί σου  

 

                Φωτούλα και 

                                                                                      Πέτρος Χάρης 
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Αθήναι 20-1-1963 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Έπειτ’ από τη θύελλα τόσων πολυσέλιδων τευχών και τριών βιβλίων
1
, η…  

γαλήνη. Μαύρη γαλήνη, όταν έχεις να τακτοποιήσεις ένα βουνό εκκρεμότητες! Μια από 

αυτές και η εσώκλειστη. Διάβασε, σε παρακαλώ, το γράμμα της κ. Παπαδημητρίου και 
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γράψε μου γρήγορα τη γνώμη σου, για να μη μπαγιαντέψει περισσότερο. Εγώ νομίζω 

ότι μπορεί να δημοσιευθεί, φυσικά με μια σημείωση ή επεξήγηση της «Νέας Εστίας». 

Αν θέλεις μάλιστα, γράψε την εσύ τη σημείωση. Με διευκολύνεις.  

 Για το άλλο θέμα, το γνωστό και αξιοδάκρυτο, δεν έχω τίποτα το σημαντικό να 

σου γράψω. Ο κ. Π.Κ., αφού διάβασε το υπόμνημά σου, μου είπε ότι δεν υπάρχει 

ζήτημα και ότι πολύ εκτιμά τη δουλειά σου.  

 Περιμένω νέα σου και συνεργασία σου.  

 Ο Στεργιόπουλος δε θ’ αργήσει να μου δώσει το μελέτημά του.  

 

      Πολλούς χαιρετισμούς στη Σούλα 

 

              Εγκάρδια 

 

           Πέτρος Χάρης 

 

 

1.  Π. Χάρης, Δρόμος 100 μέτρων (επιλογή διηγημάτων), Αθήνα, 1962,Γαλαξίας. 

      Π. Χάρης, Βράχια, κουπιά και όνειρα · Ταξίδια στην Ελλάδα, Αθήνα, 1962,Γαλαξίας. 

      Π. Χάρης, Μεταπολεμικός κόσμος · Διάλογοι με τους πολλούς και με τους λίγους,    

Αθήνα,1962,Γαλαξίας. 
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                                     72     

                                                                                              Αθήναι 17-4-1963 

 

Αγαπητοί μας,  

 

    Μόλις γυρίσαμε από μια τριήμερη Πασχαλινή έξοδο και βρήκαμε τις εγκάρδιες ευχές 

σας. Σας ευχαριστούμε κι ακόμη μια φορά σας βεβαιώνουμε ότι σας νιώθουμε πολύ 

κοντά μας, πολύ δικούς μας.  

 

        

                                                                                             Φωτούλα και Πέτρος Χάρης 
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                                                                        Αθήναι 25-7-1963 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Σου απαντώ στο καλό σου γράμμα από το «Κόγκο Πάλας» της Γλυφάδας που 

παραθερίζουμε από τις αρχές Ιουλίου και κάνουμε τα θαλασσινά μας μπάνια.  

 Να ’ρθουμε στην παράσταση των Φιλίππων είναι, αυτή τη στιγμή, πολύ 

δύσκολο. Για πολλούς λόγους, αλλά και εξαιτίας της αλλεργίας της μύτης που πολύ με 

βασανίζει από τον περασμένο Μάη.  

 

       Φίλησέ μας τη Σούλα  

 

                 Δικός σου 

               Πέτρος Χάρης 
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                                                              74       

                                                                                                               Αθήναι 3-6-1964
1 

 

Βιαστικό Σημείωμα 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Κοίταξε το εσώκλειστο και επιστρέφοντάς το γράψε μου τη γνώμη σου. Δεν 

ξέρω αν πρέπει καν να δημοσιευθεί.  

 Περιμένω τη συνεργασία σου για το αφιέρωμα στον Σαίξπηρ.  

 

           Δικός σου  

                                                                                       Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Έχει παρέλθει διάστημα σχεδόν ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής της προηγούμενης 

επιστολής. 
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                                                                          Αθήναι 14-6-1964 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

      Πολύ καλό κείμενο η «Επίσκεψη στο Στράτφορντ»
1
. Σ’ευχαριστώ που το έγραψες 

για τη «Νέα Εστία». 
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                                                                                                  Δικός σου  

 

                 Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1.Οι εντυπώσεις του καταχωρούνται στη Νέα Εστία στο επετειακό τεύχος του 1964 με την 

ευκαιρία της συμπλήρωσης τετρακοσίων ετών από τη γέννηση του Σαίξπηρ. Βλ. Γ.Θ. 

Βαφόπουλος, «Επίσκεψη στο Στράτφορντ», Νέα Εστία, τχ 887, σ.837. 

 

 

 

 

 

 

76 

14-10-1964 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Είναι μερικές βδομάδες που επιστρέψαμε από ένα μακρύ και πολύ ευχάριστο 

ταξίδι. Γερμανία – Βέλγιο – Αγγλία – Γαλλία – Ελβετία – Αυστρία
1
. Κάθε τόπος σου 

προσφέρεται με την ιδιοτυπία του. Και παίρνεις ό ,τι μπορείς ν’ αφομοιώσει η δική σου 

ικανότητα. Και η κατάληξη πάντα στο αμετακίνητο συμπέρασμα: ο άνθρωπος είναι ο 

ίδιος σ’ όλα τα πλάτη και σ’ όλα τα μήκη της γης. Στην περίπτωσή σου, ενισχύεται το 

συμπέρασμα τούτο και με την προσωπική σου εμπειρία, από τη γνωριμία σου με την 

Κίνα
2
. Οπωσδήποτε συντελείται ένα πλεόνασμα με καινούριες εμπειρίες. Μια 

τροφοδότηση της ακόρεστης ψυχής μας. Ίσως να μπορέσω να γράψω ένα – δύο 

χαρακτηριστικά κομμάτια για την «Νέα Εστία». Στην Αγγλία συντελείται μια μεγάλη 

αλλαγή. Ένα τεκμήριο της αλλαγής τους είναι η καταπληκτική μοντέρνα αρχιτεκτονική 

του νεόκτιστου καθεδρικού ναού του Coventry
3
. Σου είχα δείξει από εκεί μία κάρτα. 
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 Από ένα άρθρο σου στην «Ελευθερία»  πληροφορήθηκα το ταξίδι σου στη 

Βουλγαρία. Πρέπει και τούτο να ’ναι μια καινούργια εμπειρία. Κάθε μετακίνηση, έστω 

και στο ίδιο σημείο, σημαίνει πάντοτε μιαν αλλαγή. 

 Αλήθεια σας αποθυμήσαμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο για μιαν άνοδό σας εδώ; Για 

μας υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο της καθόδου.  

 Σου εσωκλείω ένα ποίημα. Το ’χα μαζί μου το καλοκαίρι που είχα έρθει στην 

Αθήνα. Δε σου το ’δωσα τότε. Σου το στέλνω τώρα. Είναι μια σάτιρα καταστάσεων: 

πνευματικών, πολιτικών, ηθικών. Ο αναγνώστης δε θα δυσκολευθεί, ν’ αποκαλύψει 

σύμβολα. Ωστόσο, επειδή η «Νέα Εστία» είναι η Alma Mater μου, έχω χρέος να σου 

επισημάνω το σημείο για τη φούρνους της Χαϊδελβέργης
4
. Είναι ένας υπαινιγμός για 

τους δύο – περισσότερο για τον ένα – πολιτικούς φιλοσόφους της Ακαδημίας. Φυσικά 

τα προγονικά χωράφια είναι η Ελλάδα όπως την κατήντησε η …
5
 του 

παλαιοκομματισμού Είναι περιττό να σου πω, ότι έχω πλήρη συνείδηση της σάτιρας κι 

αναλαμβάνω με την υπογραφή μου την ευθύνη της. Όμως, δε θα μου κακοφαινόταν 

καθόλου, αν για τον ένα ή τον άλλο λόγο, έκρινες  πως η «Νέα Εστία» πρέπει να μείνει 

έξω από τέτοιου είδους σάτιρες. Στην περίπτωση αυτή, σαν «ευπειθής υιός» θα 

δεχόμουν ν’ αντικαταστήσω το ποίημα μ’ ένα άλλο.  

 Στην Φωτούλα πολλά χαιρετίσματα από τους δυο μας. 

 

 

                                                                                             Σε φιλώ  

                          Γιώργος  

 

 

1. Πρόκειται για το ταξίδι στην Ευρώπη που έκανε ο Γ.Θ. Βαφόπουλος με τη σύζυγό του το 

καλοκαίρι του 1964. Οι εντυπώσεις του από αυτό παρατίθενται αναλυτικά στις Σελίδες του. Βλ. 

Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Γ΄, ό.π.,  σ.σ. 2 04-241. 

 

2. Ο Π. Χάρης ασχολήθηκε συστηματικά και με τη ταξιδιωτική λογοτεχνία. Ένα από τα πολλά 

ταξίδια του ήταν και στην Κίνα, για το οποίο περιγράφει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο του « Η 

Κίνα έξω απ’ τα τείχη». Αθήνα, Φέξης, 1961. 
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3. Αποτυπώνει αναλυτικά  τις εντυπώσεις του για τον ναό του Coventry σ’ ένα σχετικό άρθρο του 

στη Νέα Εστία αλλά και στις Σελίδες Αυτοβιογραφίας του, όπου εξαίρει τη μεγάλη δόξα της 

Αρχιτεκτονικής που αντικατοπτρίζεται στους Βρετανικούς καθεδρικούς ναούς. 

 

4. Πρόκειται για το ποίημα  «Πανόραμα» που ανήκει στη συλλογή «Επιθανάτια και Σάτιρες». Βλ. 

Γ.Θ.  Βαφόπουλος, Άπαντα , ό.π., σ.σ.272-273. 

 

5. Δυσανάγνωστο σημείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

                                                                                                              Αθήναι 2-11-1964 

 

 Αγαπητέ μου Γιώργο, 

 

 Πνιγμένος πάλι στη δουλειά, σου γράφω μόνο δύο λόγια να σ’ ευχαριστήσω. Το 

τραγούδι και μου άρεσε κι αμέσως το δημοσίευσα
1
.  

 

       Φίλα μας τη Σούλα,  

 

               Δικός σου 

                      Πέτρος Χάρης 

 

 

1.Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Το Πανόραμα», Νέα Εστία, τχ.896, σσ. 1543. 
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                                                              78 

           30.11.1964 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Ναι, διάβασα και το άλλο διήγημά σου, «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη
1
». Το 

βρήκα σ’ ένα από τα τεύχη της «Ν. Εστίας», που είχαν έρθει στο σπίτι μας, τον καιρό 

που λείπαμε στην Αγγλία. Δεν είχα βρει ακόμη την ευκαιρία να το κοιτάξω, μαζί με 

άλλα έντυπα που είχαν σωρευθεί. Είναι ένα έξοχο ολοκληρωμένο διήγημα. Λέγω 

«ολοκληρωμένο», γιατί κατάφερες σ’ ένα καθαρά αυτοβιογραφικό κείμενο, να δώσεις 

την αυτοτέλεια εκείνη που χαρακτηρίζει βασικά το έργο της τέχνης
2
. Τούτο το 

καταφέρνεις σ’ όλα σου τα διηγήματα, που τα περισσότερα κατά βάση είναι 

αυτοβιογραφικά. Δεν ξεχνώ ποτέ την «τελευταία νύχτα της γης». Νομίζω πως πολλά 

από τα διηγήματά σου θα μπορούσαν να παρεμβληθούν σε μια αυτοβιογραφία σου, 

χωρίς να διασπασθεί η ενότητά της. Μόνο που θα μοιάζουν σαν ιντερμέδια μιας 

εξαντλητικής ψυχογραφίας. Έτσι είναι και το «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη». Δίνεις 

εξαντλητικά την ψυχική αγωνία ενός νέου, που παλεύει να νικήσει τη μοίρα, η οποία 

θέτει σε μεγάλη δοκιμασία την πίστη του προς τον άνθρωπο.  

 Και το άλλο το μικρότερο, «όταν οι θεοί κατεβαίνουν στη γη…», είναι ένα 

ζωντανό «χρονικό» της ομαδικής ψυχολογίας, μετασχηματισμένο σε καλλιτεχνική 

σύνθεση. Τα περιστατικά αυτά των «ζωγραφισμένων» τζαμιών τα ’χαμε ζήσει κι εμείς 

εδώ, σε πολλές φάσεις ομαδικής υστερίας.  

 Και το απόσπασμα του Χατζίνη από την «Παλίρροια»
3
, που φαίνεται πως και 

τούτο είναι αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, μ’ έκαμε να ξανασκεφθώ τη σημασία όλων 

αυτών των επί μέρους αυτοβιογραφικών κειμένων, για τη σύνθεση της ιστορίας της 

γενιάς μας. Τον τελευταίο καιρό εργάσθηκα κι εγώ πάνω σε τούτη τη γραμμή. Να ’ναι 

σύμπτωση, ή έκφραση μιας ομαδικής συνείδησης των φορέων του πνεύματος της γενιάς 

μας;  

 Σου εσωκλείω ένα κείμενο «αυτοβιογραφικών σελίδων» με τον τίτλο «Ο 

πατέρας». Σε παρακαλώ να το προσέξεις. Βγαίνει από βιωμένες δραματικές 

καταστάσεις. Τις θέτω κάτω από την κρίση σου. Σε περίπτωση που θα το εύρισκες καλό 

για τη «Νέα Εστία», θα ’θελα πολύ να τυπωθεί με στοιχεία των 10 απλά. Σαν αυτά, με 
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τα οποία τυπώνονται τα διηγήματα. Υπολόγισα πως ολόκληρο το κείμενο θα πάει 17-18 

σελίδες. Μπορεί να μπει σε δύο συνέχειες. Στο μέσον ακριβώς (σελ. 20 του 

χειρογράφου) κόβεται.  

 Σου εσωκλείω επίσης ένα κείμενο από τα «ταξιδιωτικά» μου. Μου’χες μιλήσει 

άλλοτε για μια ανθολογία ταξιδιωτικών κειμένων, που σχεδίαζες. Το δικό μου κείμενο 

είναι το πρώτο, η εισαγωγή, στην «Αμερική». Περιγράφω τη ζωή μέσα στην 

«Ολυμπία»
4
. Ο …. κ. Γουλανδρής πολύ θα το χαιρόταν! Έχω μια σειρά από δέκα 

μεγάλα άρθρα για την «Αμερική», γραμμένα με κέφι. Δεν το ’χα ποτέ σκεφθεί ότι θα 

μπορούσαν να ’χαν τυπωθεί σε βιβλίο. Λογαριάζω πως θα πιάναν κάπου 150 σελίδες. 

Κι αν σ’ αυτές προστεθούν και καμπόσες για την «Αγγλία», νομίζω πως θα μπορέσει να 

συγκεντρωθεί ένας τόμος 200 σελίδων.  

 Ελπίζω σύντομα να σου στείλω ένα άρθρο για τον «καινούργιο» καθεδρικό ναό 

του Κόβεντρυ. Είναι ο θρίαμβος της μοντέρνας, της επαναστατικής αρχιτεκτονικής. 

 

 

1. Βλ. Π. Χάρης, «Με το δάχτυλο στην σκανδάλη», Νέα Εστία, τχ.892, σσ. 1255. 

 

2. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ασκεί συχνά μέσω των επιστολών του διεξοδική κριτική στα έργα του Π. 

Χάρη, που  ουσιαστικά λαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας εμπεριστατωμένης φιλολογικής 

μελέτης. 

 

3. Το μοναδικό λογοτεχνικό έργο που εξέδωσε ο Γιάννης Χατζίνης είναι το μυθιστόρημα Η 

Παλίρροια, 1964. Ασχολήθηκε εκτενώς με τη λογοτεχνική κριτική. 

 

4. Πρόκειται  για το καράβι που τον μετέφερε στην Αμερική το 1957. 
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                                                              79  

                                                                          Απόγευμα 5ης Δεκεμβρίου 1964 

                   ώρα 6.15΄ μ. μ. 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Αυτή τη στιγμή τελείωσα το διάβασμα του «Πατέρα»
1
 και σπεύδω να σου 

στείλω την εντύπωσή μου: Κείμενο έξοχο!  

 Τη Δευτέρα θα είναι στο τυπογραφείο, για το Πρωτοχρονιάτικο τεύχος. 

 Κρατώ και τα ταξιδιωτικά για την Ανθολογία.  

 

      Θερμούς χαιρετισμούς στη Σούλα 

 

                    Δικός σου  

                                                                                        Πέτρος Χάρης 

 

 

 

 

1.  Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Ο Πατέρας», Νέα Εστία, τχ.900,901, σσ. 13, 89. 
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                                                              80  

10.1.1965 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Θέλω να σου γράψω λίγα μονάχα λόγια.   

 Για να σου εκφράσω όλη μου τη συγκίνηση κι’ όλη μου την ευγνωμοσύνη. «Ο 

Πατέρας» ίσως να μην είναι σπουδαίο πεζογράφημα, όμως είναι ένα κείμενο απόλυτα 

βιωμένο. Συγκινήθηκαν πολύ όλοι οι συγγενείς, όσοι επιζούν. Ξανάζησαν μερικές 

καίριες στιγμές της ζωής τους.  

 Σ’ ευχαριστώ για τη φιλία σου. Θέλω, έχω την αξίωση να βασίζεσαι και στη 

δική μου φιλία. Το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: Η «Νέα Εστία»
1
 είναι η 

μοναδική πνευματική μου μητέρα. Την αγαπώ όσο και την άλλη μου Μητέρα. Κι’ 

αγαπώ όλους τους φίλους μου.  

 Από τη Σούλα και από μένα την αγάπη μας στη Φωτούλα και τις πιο θερμές μας 

ευχές για τη γιορτή σου
2
.  

 

          

                                                                                                   Σε φιλώ  

         Γιώργος 

 

 

 

1. Η έκφραση ευγνωμοσύνης προς τη Νέα Εστία αποτελεί κοινό τόπο σε πολλές επιστολές του Γ.Θ. 

Βαφόπουλου. 

 

2. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Μαρμαριάδης. 
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                                                               81  

                                                                                                     Θεσσαλονίκη  23-1-1965 

 

 

 Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Σου είχα εκφράσει, πριν από λίγες μέρες, τη συγκίνησή μου για τη δημοσίευση 

του «Πατέρα». Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Μονάχα θα ’θελα να διορθωθεί ένα 

σημαντικό λάθος, που σκοτίζει το νόημα. Στη θέση ενός ολόκληρου στίχου, 

επαναλήφθηκε ένας άλλος στίχος, που ’ναι τυπωμένος λίγο παραπάνω. Συνηθισμένη 

παραδρομή των στοιχειοθετών. Τη διόρθωση τη γράφω σε χωριστό χαρτί.  

 Σου εσωκλείω ένα σημείωμα για τις «Βιβλιοθήκες
1
». Πρόσεξέ το. Η θέση του 

νομίζω πως είναι στο «δεκαπενθήμερο». Αν το νομίζεις, μπορείς να βγάλεις την 

αφιέρωση
2
. Νομίζω πως τώρα, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

3
, είναι ευκαιρία να 

θέσει η «Νέα Εστία» το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών βιβλιοθηκών. Κι’ ακόμα το 

σημείωμά μου προσφέρεται σε σχόλια  από τη σελίδα σου «Προβλήματα κι 

ερωτήματα». 

 Επειδή στον καχύποπτο τόπο μας, συνηθίσαμε να διαβλέπουμε πίσω από κάθε 

πράξη και μια «πονηρή» πρόθεση, θέλω να κάμω μια κατηγορηματική διευκρίνιση. Το 

θέμα των βιβλιοθηκών για μένα προσωπικά έχει κλείσει οριστικά. Θέλω τώρα να ’μαι 

μόνο λογοτέχνης. 

 Με κανέναν τρόπο δεν θα πεισθώ να θυσιάσω τα λίγα χρονικά περιθώρια που 

μου μένουν, για μιαν υπόθεση πολύ μακράς πνοής. Το κράτος ας φροντίσει να βρει ή να 

εκπαιδεύσει τους κατάλληλους νέους ανθρώπους. Εμένα προσωπικά το θέμα των 

βιβλιοθηκών μ’ ενδιαφέρει μονάχα συναισθηματικά και θεωρητικά. Τα ενδιαφέροντα 

μου στένεψαν πολύ. Περιορίσθηκαν στην ατομική μου βιβλιοθήκη, που – φρίκη! – είναι 

τελείως αταξινόμητη! 

         Σε φιλώ  
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Υ.Γ. Έχω έτοιμο ένα μεγάλο άρθρο για τον καινούργιο καθεδρικό ναό του Κόβεντρυ, 

που είναι ένα θαύμα της σύγχρονης, της πολύ μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Θα σ’ 

ενδιέφερε;  

 

 

 

1. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Βιβλιοθήκες», Νέα Εστία, τχ.903, σσ. 264-266. 

 

 2.  Η αφιέρωση στον κ. Υπουργό Παιδείας, διατηρείται  και στη δημοσίευση από τη Νέα Εστία. 

 

3.  «Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου το 1963, και ιδίως μετά τις εκλογές του 1964, με 

πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου, υφυπουργό τον Λουκή Ακρίτα και 

Γενικό Γραμματέα τον Ε.Π. Παπανούτσο, προχώρησε στην υλοποίηση των προεκλογικών της 

εξαγγελιών για τα εκπαιδευτικά, εξασφαλίζοντας την ψήφιση του νομοσχεδίου, που πήρε τον 

αριθμό 4379 και έμεινε στην ιστορία ως "νόμος της Μεταρρύθμισης Παπανδρέου-Παπανούτσου". 

Πρώτη φορά μετά τη "Μεταρρύθμιση του 1929" το ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα μείζον και 

ολοκληρωμένο σχέδιο συντονισμένων (ως προς τη σχέση στόχων και μέτρων) αλλαγών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα  .  

 Το φάσμα των παρεμβάσεων ήταν ευρύτατο: Κατάργηση οποιωνδήποτε οικονομικών 

επιβαρύνσεων για σπουδές και στις τρεις βαθμίδες ("δωρεάν παιδεία"), επέκταση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης από έξι σε εννέα χρόνια, διαίρεση της μέσης εκπαίδευσης σε δύο 

ανεξάρτητους κύκλους, καθιέρωση (παρά τη συνταγματική δέσμευση) της δημοτικής ως 

αποκλειστικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και ως ισότιμης προς την καθαρεύουσα στις άλλες 

βαθμίδες, και ριζική αναμόρφωση του τρόπου επιλογής των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια 

(καθιέρωση του "ακαδημαϊκού απολυτηρίου"). Στα επιμέρους ανήκουν αλλαγές στα προγράμματα 

(προσθήκη νεωτερικών μαθημάτων, όπως η Κοινωνιολογία και τα Στοιχεία της Οικονομικής 

Επιστήμης, ενίσχυση των φυσικών και μαθηματικών, διδασκαλία των αρχαίων κειμένων 

αποκλειστικά από μετάφραση στις τρεις τάξεις του γυμνασίου) και στα σχολικά βιβλία και η 

μέριμνα για τη σίτιση και τη μεταφορά των μαθητών. Η μεταβολή χαρακτηρίζεται επίσης από την 

επέκταση, σε τρία χρόνια της εκπαίδευσης των δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και από 

τη ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως οργάνου για την υλοποίηση της νέας εκπαιδευτικής 

πολιτικής και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τη δημιουργία της εντύπωσης ότι οι προθέσεις 

της κυβέρνησης για αναβάθμιση του συστήματος ήταν ειλικρινείς ενίσχυσαν τόσο η ιδιαίτερα 

σημαντική αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση στον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και η 

βελτίωση της οικονομικής θέσης των εκπαιδευτικών. Βλ. Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν 

έγινε, Αθήνα,1984, Ερμής,τ.Β΄,σσ.270-272.
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                                                                         82                                

                                                                                         Θεσσαλονίκη, 18-5-1965 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Διατηρούμε πάντα πολύ ζωηρή την αίσθηση της συντροφιάς σας. Και τη 

νοσταλγούμε. Σου εσωκλείω το άρθρο μου για τον καινούργιο καθεδρικό ναό του 

Κόβεντρυ, που είναι ένα αριστούργημα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Σου στέλνω μαζί 

και τρία clichés, για να σ’ απαλλάξω από τη σχετική φροντίδα.  

 Περιμένω πάντοτε με ανυπομονησία και με αισιόδοξη προσδοκία τα νέα της 

Ακαδημίας και σ’ ευχαριστώ για τη δημοσίευση του ποιήματός μου, μ’ όλο που ως τη 

στιγμή τούτη δεν είδα τη «Νέα Εστία». 

 Το καλοκαίρι θα ξανασυναντηθούμε. Είτε εδώ, είτε στην Αθήνα.  

 

     Την αγάπη μας στη Φωτούλα μας 

 

              Σε φιλώ 

 

              Γιώργος 
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                                                                                                                  14-11-65 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Όταν πήρα το βιβλίο σου, ήταν ακόμα πολύ νωπή η εντύπωσή μου από το έξοχο 

κριτικό σημείωμα του Χατζίνη. Το χάρηκα, γιατί ανταποκρινόταν απόλυτα και στη δική 

μου τη γνώμη, για τα τέσσερα πρώτα διηγήματα, που σου τα έγραψα ήδη, όταν τα ’χα 

πρωτοδιαβάσει στη «Νέα Εστία». Ναι, είσαι ένας συγγραφέας, που κατέχει τη 

δυσκολώτατη τέχνη της δομής ενός διηγήματος
1
. Το διήγημα στην πεζογραφία είναι ότι 

το σοννέτο στην ποίηση. Μύθος, χαρακτήρες, δράση, λυρισμός, ρεαλισμός, όλα στην 

ανάλογη δόση, υποταγμένα σε μια προσδιορισμένη τεχνική. Ο Maupassent
2
 μας 

γοητεύει περισσότερο σαν διηγηματογράφος, παρά σαν μυθιστοριογράφος, γιατί 

ακριβώς κατέχει το μυστικό τούτης της τεχνικής. Το ίδιο και ο Τσέχωφ.  

 Όμως ο Χατζίνης σταματά στα τέσσερα πρώτα διηγήματα. Γιατί; βέβαια, όσα 

γράφει γι’ αυτά, ισχύουν και για τα υπόλοιπα. Όλα είναι γραμμένα με την ίδια αίσθηση 

της διηγηματογραφικής τέχνης, με την ίδια αναλογία του σταθμητού και του 

αστάθμητου, του γνωστού και του απροόπτου, του δεδομένου και του αναμενομένου. 

Εκτός από ένα: τις «Βραδυνές ώρες». Κι εδώ ο κριτικός διαψεύδεται στον 

χαρακτηρισμό του πως είσαι «ρεαλιστής ως το μεδούλι». Στο έξοχο τούτο διήγημα, που 

κινείται στο μεταίχμιο της πραγματικότητας και του εξωπραγματικού, υπάρχει τόσος 

ρεαλισμός, όσος ακριβώς χρειάζεται για να μην γίνει ποίημα ή εσωτερικός μονόλογος. 

Για να μείνει  αυστηρά στα όρια του διηγήματος. Το πεζογράφημα αυτό θα το 

χαρακτήριζα σαν τραγωδία του ονειρικού κόσμου της πικρής μας εφηβείας. Εγώ 

τουλάχιστο μέσα στο τζάμι εκείνου του ρολογιού, με τους φωσφορίζοντες δείχτες, είδα 

ακέραιο το πρόσωπο των είκοσι χρόνων μου. Και στο «χαρακτήρα» είδα την αυλαία 

που σκεπάζει μ’ αξιοπρέπεια όλα τα τραύματά μας, πώς να μην αγαπήσει κανείς αυτό το 

διήγημα;  

 «Στο σκοτάδι ως τον έρωτα», ξανάζησα στιγμές από παρόμοια προσωπικά 

βιώματα, όταν τη μαύρη εκείνη εποχή, έμεινα στου Γκύζη, με τα νυχτερινά μπλόκα, τα 

μηνύματα των χουνιών από τα Τουρκοβούνια και με τις χειροβομβίδες που σκάγανε έξω 

από τις θύρες των σπιτιών. Ο «ρεαλισμός» αυτού του διηγήματος σταματά στα όρια 
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εκείνα, όπου περισώζεται και η ποίηση και η ανθρωπιά και η αξιοπρέπεια. Αν πήγαινες 

παρά πέρα, θα ’σουν Καραγάτσης ή κάτι παρόμοιο, όχι όμως ο εαυτός σου. 

 Σ’ όλα τα διηγήματα υπάρχει διάχυτο το δραματικό στοιχείο, που 

συμπυκνώνεται κάποτε σ’ ένα μονάχα πρόσωπο. Στα «άσπρα κεριά», μετανιώνοντας το 

πρόσωπο της ετοιμοθάνατης και γίνεται πίστη. Στα: «Μια εγγραφή», «Κακότυχος» και 

«Μετά θάνατον», παίρνει τη μορφή της «τραγικής ειρωνείας», πόσο ζωντανός, πόσο 

αληθινός, μέσα στην αποκλιμάκωσή του είναι ο συνοικιακός φαρμακοποιός του 1923. 

Εμείς που ανήκουμε στην ίδια γενιά, έχουμε μια δυνατότερη, πιο άμεση αίσθηση του 

κόσμου των διηγημάτων σου, γιατί κατά κάποιον τρόπο, αναγνωρίζουμε μέσα σ’ αυτόν 

τη δική μας βιογραφία. 

 Κι ένα χαρακτηριστικό των διηγημάτων σου. Καθώς θα το γνωρίζεις ίσως, το 

προσωπικό μου δράμα είναι η έλλειψη δυνατής μνήμης. Διαβάζω κάτι, το χαίρομαι, το 

σχολιάζω, κ’ ύστερα από μερικές μέρες γίνεται μια θολή ανάμνηση, για να ξεχασθεί 

λίγο αργότερα. Για να αναφερθώ σε κάποιο βαθμό του διάβασα, πρέπει να το 

ξανακοιτάξω, να το επαναφέρω στη μνήμη μου. Αυτό βέβαια με προστατεύει από τις 

άμεσες επιδράσεις, όμως για έναν λόγιο είναι μια μορφή τραγωδίας. Το παράξενο 

λοιπόν είναι, πως τα τέσσερα πρώτα σου διηγήματα, που τα ’χα διαβάσει στη «Νέα 

Εστία», τα θυμούμαι σα να ’ταν χθες που τα διάβασα. Είναι νομίζω τούτο μια ένδειξη 

της αλήθειας του.  

 

       Πάντα δικός σου  

 

 

Πώς μου είχε διαφύγει «Ο καινούργιος δρόμος»; Θα πρέπει ίσως να τον περάσω κι 

εγώ πρώτα, για να μπορέσω έπειτα να ζήσω πιο έντονα την αντίθεση του παλιού προς 

το καινούργιο. Είναι ένα ωραίο διήγημα, που καταφέρνει να μεταβάλει την καθημερινή 

πραγματικότητα σε σύμβολα τέχνης. Όμως η δύναμή σου βρίσκεται στο «παλληκαριού 

χορός». Δυνατό, έντονο, νευρώδικο πεζογράφημα. Όσοι γνωρίζουν την αστική σου 

φινέτσα, αυτό το εύθραυστο πολιτισμένο σου ύφος, μένουν έκπληκτοι μπρος στην 

ικανότητα σου να ταυτίζεις την ψυχή σου με τη λαϊκή ψυχή. 

 Διατηρώ πάντα ζωηρή την εντύπωση από το ποδοσφαιρικό εκείνο ματς, όταν 

είχες καταφέρει ν’ αδράξεις αυτήν την ανυπόστατη, και σχεδόν βάρβαρη λαϊκή ψυχή 
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και να τη βάλεις στα πλαίσια του διηγήματος. Κάτι παρόμοιο κατάφερες και με τον 

«παλληκαριού χορό». Φαίνεται πως είναι πολύ γερές οι προγονικές σου καταβολές. 

 

1. Ολόκληρη η επιστολή αποτελεί ένα έξοχο κριτικό σημείωμα του Γ.Θ. Βαφόπουλου για τη 

τελευταία έκδοση έργου του Π. Χάρη. 

 

2. Henry René Albert Guy de Maupassant, 1850- 1893 ήταν Γάλλος συγγραφέας της 

νατουραλιστικής σχολής. Θεωρείται ο μεγαλύτερος διηγηματογράφος της Γαλλίας.  
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                                                                                                     Αθήναι 18-11-1965 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Το γράμμα σου με τις εντυπώσεις από το τελευταίο βιβλίο μου, μου έδωσε 

πολλή χαρά. Στο ξαναλέω: πολλή χαρά. Είναι μια θαυμάσια κριτική σελίδα, από τις 

καλύτερες που έχουν γραφεί για την εργασία μου. Το κρατώ μαζί με τα λίγα άλλα 

κείμενα που πραγματικά θεωρώ σημαντικά. 

 

      Πολλούς χαιρετισμούς στη Σούλα  

 

                Δικός σου 

 

                                                                                    Πέτρος Χάρης 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1850
http://el.wikipedia.org/wiki/1893
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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85 

 Απρίλιος 1966
1 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Με τα νέα μου καθήκοντα στο Κρατικό Θέατρο (αντικαθιστώ προσωρινά το 

Γενικό Διευθυντή) τα ’χω κάπως χαμένα. Δεν είμαι συνηθισμένος σε υποχρεωτική 

εντατική εργασία. Γι’ αυτό άργησα κάπως ν’ ανταποκριθώ στις εκδηλώσεις της «Νέας 

Εστίας». Και πρώτα – πρώτα σ’ ευχαριστώ για τη δημοσίευση του ποιήματος. Δεύτερο 

θα ’θελα να διευκρινήσω την πρόθεση του γράμματός μου για την «διαμαρτυρία».  

 Δεν ξέρω πώς το πήρες ότι η επιστολή μου αυτή – και του Δέλιου και 

Βαρβιτσιώτη ίσως- είχε κάποιαν αιχμή. Νομίζω πως η «Νέα Εστία», αναδημοσιεύοντας 

τη «διαμαρτυρία»
2
 από τον ημερήσιο τύπο, έκαμε μια πράξη εντιμότητος, 

προσπαθώντας να δώσει μια πληρότητα στη «Δίκη του Πνεύματος». Επήρε ως 

«δεδομένο» ένα κείμενο δημοσιευμένο και δεν έκαμε κάτι περισσότερο, χάριν της 

ιστορικής ενημερότητος, από το να το παραθέσει μαζί με τα άλλα. Το αν το κείμενο 

αυτό ήταν «αυθαίρετα» συρραμμένο, είναι μια υπόθεση που δε βαραίνει παρά μονάχα 

εκείνους που έκαμαν τη συρραφή. Και φυσικά το λάθος δεν είναι μήτε της «Νέας 

Εστίας» μήτε δικό μας. Είχαμε ακούσει για μια δημοσίευση σε κάποιες Αθηναϊκές 

εφημερίδες της «διαμαρτυρίας μας» αλλ’ είχαμε υποθέσει ότι ήταν το κείμενο των επί 

μέρους προσωπικών μας απόψεων. Ούτε μπορούσαμε – εγώ τουλάχιστο, - να 

φαντασθούμε μια τέτοια «αυθαιρεσία». Και πώς είναι δυνατό να παρακολουθούμε τον 

ημερήσιο τύπο, προ πάντων τον κίτρινο; Σου εσωκλείω μια σύντομη επιστολή για την 

«Νέα Εστία»
3
. 

 Προ καιρού παρακάλεσα το βιβλιοπωλείο Κολλάρου να μου πουλήσει τα παλιά 

φύλλα  της «Νέας Εστίας» που μου λείπουν, της περιόδου …
4 
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1.Η επιστολή έχει ως ημερομηνία της, «Απρίλης 1966». Ο γραφικός χαρακτήρας της ημερομηνίας, δεν με 

παραπέμπει σε καμία περίπτωση στον Γ.Θ. Βαφόπουλο. Ενδεχομένως να έχει χρονολογηθεί 

μεταγενέστερα.  

2.Βλ. «Η διαμαρτυρία των λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.», Νέα Εστία, τχ.932, σ. 705 

 

3.Βλ. Το «Λάθος» (Για τη διαμαρτυρία των λογοτεχνών), Νέα Εστία, τχ.934, σ. 840 

 

4. Δυσανάγνωστο σημείο. Δυστυχώς δεν γίνονται κατανοητές οι ημερομηνίες στις οποίες αναφέρεται. 
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5.7.1966 

 

     Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

   Σου στέλνω το κείμενο που μου ζήτησες.  

 Ζύγισα την ευθύνη μου ως πνευματικού ανθρώπου και πήρα το θάρρος να 

συνδέσω την καταδίκη των Ρώσων συγγραφέων με την έννοια της «πνευματικής 

εμπειρίας»
1
. Πριν από 15 χρόνια, είχες την τιμή, με θάρρος, που η αποτίμηση του ήταν 

ανάλογη προς τις δυσκολίες εκείνης της εποχής, να κάμεις το κήρυγμα της πνευματικής 

ελευθερίας. Τότε στην έννοια της πνευματικής ελευθερίας, έδινες όλο το βάρος μιας 

απόλυτης ηθικής αξίας. Τότε …, όμως σήμερα, ύστερα από τόσα και τόσα γεγονότα, οι 

άνθρωποι, οι απλοί και οι πνευματικοί, ζήτησαν να προσαρμόσουν την «πνευματική 

ελευθερία» στα μέτρα που τους βόλευαν. Κι έτσι χάθηκε η ηθική αξία της πνευματικής 

ελευθερίας και έγιναν τόσες πνευματικές ελευθερίες, όσοι είναι και οι άνθρωποι που 

ενεργούν εν’ ονόματί της. 

 Πήρα το θάρρος να κάμω κ’ ένα δριμύ  έλεγχο της πνευματικής μας ηγεσίας. 

Γιατί, εάν το άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται
3
; ωστόσο, παίρνω την ευθύνη της 

υπογραφής μου. 

 Σου εσωκλείω ένα ποίημα. Αργότερα θα σου στείλω «σελίδες αυτοβιογραφίας», 

σαν εκείνες του «πατέρα». Φέτος το χειμώνα κατάφερα να γράψω τον Α΄ τόμο (350 
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έντυπες σελίδες), της ιστορίας μιας ταλαιπωρημένης ζωής. Εκεί συμπεριλαμβάνονται 

και τα πνευματικά γεγονότα της εποχής.  

 

 

 

1. Βλ. «Η καταδίκη των Ρώσων συγγραφέων και η πνευματική Ελευθερία», Νέα Εστία, τχ. 930, σ.σ. 

426-429.Αναφορά στην καταδίκη του Αντρέι Σινιάφσκι και Γιούλι Ντάνιελ. 

 

2. Αναφορά στο άρθρο του 1947, του Π. Χάρη σχετικά με τη Πνευματική Ελευθερία. Πρβλ. τη 

επιστολή υπ’ αριθμόν 3. 

 

3 .  «Εάν το άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται». Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του δύναμη τί θα 

του την ξαναδώσει; ( Ματθ. Ε΄ 13, 14). 
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Αγαπητέ μου Χάρη
1
,  

 

 Δε θα’ταν σωστό να σε αποχαιρετήσω με θέματα διαχειριστικής φύσεως, αλλά 

είμαι υποχρεωμένος να το κάμω, για να σου επισημάνω μια μικρή ανωμαλία που 

ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την «Νέα Εστία».  

 Πριν από πολύν καιρό είχα στείλει με ταχ. επιταγή τη συνδρομή μου στο 

βιβλιοπωλείο Κολλάρου. Εκτός από το πρώτο τεύχος του Ιανουαρίου, δεν πήρα ακόμα 

κανένα άλλο τεύχος. Έγραψα πριν από δύο εβδομάδες στον Κολλάρο, αλλά ακόμα 

περιμένω τα τεύχη της «Ν. Εστίας». Δεν είναι περίεργο; Το βιβλιοπωλείο της «Εστίας» 

φημιζόταν για την τάξη του. Εξήτασε, σε παρακαλώ, την περίπτωση τούτη, για να δεις 

τί συμβαίνει. Δεν έχω ιδεί ακόμα το τεύχος της 15ης Φεβρουαρίου, γιατί το περιμένω, 

μαζί με τα άλλα. 

 Την άνοιξη θα σας δούμε. Τώρα σας στέλνουμε την αγάπη μας.  

 

       Σε φιλώ 

 

       Γιώργος 

 

 

1. Δεν αναγράφεται ημερομηνία, ωστόσο σίγουρα έπεται της αμέσως προηγούμενης. Ενδεχομένως 

πρόκειται για επιστολή γραμμένη στις αρχές του 1967 ή στις αρχές του 1968 αλλά πριν την 15
η
 

Φεβρουαρίου, καθώς υπάρχει αναφορά στο συγκεκριμένο τεύχος της Νέας Εστίας. Οι αρχές του 

1968 κρίνω πως είναι πιθανότερη ημερομηνία καθώς γίνεται λόγος για επικείμενη συνάντηση 

τους την άνοιξη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επόμενη επιστολή. 
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Θεσσαλονίκη, 10.5.1968 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Πάντα θυμόμαστε νοσταλγικά τη συντροφιά σας. Η βραδιά μας στην Πλάκα, 

γεμάτη νιάτα και γραφικότητες. Μόνο που μελαγχολεί κανείς, όταν κάμνει τη 

διαπίστωση, πως κοντεύει να πάρει τη θέση της αισώπειας αλεπούς. Ωστόσο δεν μπορώ 

να το κρύψω, πως πολύ με συγκινούν αυτά τα μινιφόρα ανόητα πλάσματα. Ένδειξη 

γηρατειών; Ή ένδειξη πως ακόμα δεν χάσαμε το λεωφορείο της εποχής; Παρηγορούμαι 

να πιστεύω πως συμβαίνει το δεύτερο. Ας είναι.  

 Σου εσωκλείω τα χειρόγραφα που σου υποσχέθηκα. Παρακαλώ πολύ να 

τυπωθούν με τα ίδια στοιχεία, που είχαν τυπωθεί και οι προηγούμενες «σελίδες» (απλά 

των 10 και πλάγια για τους πλαγιότιτλους).  

 Και δύο διευκρινήσεις: 1) Η οικονομία των «σελίδων» για τον Παλαμά
1
, μου 

επέβαλλε να περιλάβω ένα πολύ μικρό μέρος (σελ. 10-12) από το μεγάλο μου άρθρο 

«Μνήμη Κ. Παλαμά» («Ν. Εστία» 15.3.1959). 2) Στις ίδιες «σελίδες» δίνεται απάντηση 

σε μία κακοπιστία του Κατσίμπαλη, εξ αφορμής μιας επιστολής μου στη «Νέα Εστία» 

(1.5.1954). Η «Ν. Εστία» πάλι μου ’δωσε τη μαρτυρία της, για την απάντηση τούτου. 

Φυσικά, ο Κατσίμπαλης θα ’ναι ελεύθερος να δευτερώσει, αν το κρίνει σκόπιμο, την 

κακοπιστία του.  

 Την αγάπη μας στη Φωτούλα. 

 

       Δικός σου πάντα  

 

             Γιώργος 

 

 

Υ.Γ. Σου εσωκλείω ένα ποίημα της Κ. Γιοκαρίνη
2
, που το ’χω από πολύν καιρό στα 

χαρτιά μου. Αν το βρεις καλό, μπορείς να το δημοσιεύσεις. Η Γιοκαρίνη έχει 

δημοσιεύσει και άλλοτε στη «Νέα Εστία». Δεν έχει καμμιά σχέση με τον διαβόητο 

δημοσιογράφο Γιοκαρίνη. 
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1. Οι «Σελίδες» που στέλνει αφορούν και στο περιστατικό της συνάντησής του με τον Κωστή 

Παλαμά, όταν επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη. 

 

2. Η Κούλα Γιοκαρίνη ήταν συγγραφέας και ξαδέλφη της πρώτης γυναίκας του Γ.Θ.Βαφόπουλου. 
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Αθήναι 14-5-1968 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Ουσιαστικό και αληθινά αποκαλυπτικό το απόσπασμα που μου έστειλες από τις 

«Σελίδες αυτοβιογραφίας». Και πολύ καλογραμμένο. Θα το περιλάβω στο τεύχος της 

15ης Ιουνίου
1
, αφού πρώτα το αναγγείλω στο προηγούμενο τεύχος.  

 Καίριες και οι παρατηρήσεις σου για τα δύο τελευταία μου διηγήματα. Να δούμε 

τί εντύπωση θα σου κάμει και το διήγημά μου που δημοσιεύεται στο αυριανό τεύχος της 

«Νέας Εστίας»
2
. Θα καταλάβεις πολλά απ’ αυτό το διήγημα, έστω και μέσα από την 

ανασύνθεση των γεγονότων. Θα καταλάβεις πως περνώ ακόμα από μια ψυχική κρίση 

πολύ οδυνηρή … 

 

     Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς και από τους  

                 δύο μας στη Σούλα 

 

              Δικός σου 

 

          Πέτρος Χάρης 
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1. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Σελίδες Αυτοβιογραφίας», Νέα Εστία, τχ. 983, σσ. 777-786. 

 

2. Π. Χάρης, «Πρώτος θάνατος», Νέα Εστία, τχ. 981, σσ. 681-687. 
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                                                                                                                  6.1.1969 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Σ’ ευχαριστώ κι εγώ και η Σούλα για το πρωτοχρονιάτικο δώρο σου: τον τρίτο 

τόμο «Έλληνες Πεζογράφοι
1
». Τον χάρηκα αμέσως για την όμορφη, απλή, απέριττη 

εκτύπωσή του. (Μια μικρή επιφύλαξη: γιατί σε τυπογραφικά φύλλα 32 σελίδων; 

Κόψιμο σελίδων περισσότερο, δυσκολία στο δέσιμο). Άρχισα αμέσως το διάβασμα με 

τον «Παύλο Καλλιγά
2
». Και προχωρώντας ανεπαίσθητα, το βράδυ πριν κοιμηθώ, είχα 

φτάσει στο τέλος! (Πήδησα τον «Δ. Κόκκινο
3
» ένα συγγραφέα που ποτέ δε μ’ είχε 

τραβήξει. Νομίζω πως το μελέτημά σου τούτο το’ χω διαβάσει στη «Νέα Εστία». 

Οπωσδήποτε θα το διαβάσω κι αυτό). Και σπεύδω να σου γράψω τις εντυπώσεις μου. 

Ένα βιβλίο που σου δίνεται αμέσως κυριαρχικά και σε υποχρεώνει να παραμερίσεις 

άλλα βιβλία που τα ’χες αρχινημένα, πρέπει κατ’ αρχήν να ’ναι ένα βιβλίο καλό και 

ενδιαφέρον. Το δικό σου είναι κάτι παραπάνω από καλό, κάτι παραπάνω από 

ενδιαφέρον. Μία μικρή ζωντανή πινακοθήκη μελετημένων και αποκαλυπτικών, σε 

πολλά, πνευματικών φυσιογνωμιών. Πρώτ’ απ’ όλα: κατέχεις το εκφραστικό σου 

όργανο, τη γλώσσα, το ύφος, σ’ ένα ζηλευτό βαθμό, που εγγίζει την τελειότητα. Η 

θαυμαστή καθαρότητα των σκέψεών σου είναι τεκμήριο του πόσο βαθειά κατέχεις το 
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θέμα σου. Από τα κείμενα των συγγραφέων του βιβλίου σου έχω διαβάσει κ’ εγώ 

αρκετά. Θαυμάζω που εσύ μπορείς να τα διαβάσεις όλα. Κι’ αν τούτο δεν είναι 

απόλυτο, τότε πρέπει να θαυμάσω τη γυμνασμένη σου όραση, που έχει την ικανότητα 

από ένα πέλαγος σελίδων, να συλλαμβάνει το ουσιώδες, να ξεχωρίζει το ιδιαίτερο, που 

αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό ενός έργου. Σου γράφω τις σκέψεις μου πρόχειρα και 

ανάκατα, γιατί δεν είχα καιρό να τις ταξινομήσω. Ζω ακόμα κάτω από την πρώτη 

εντύπωση, που δε μας δίνει καιρό για σκότωμα κάποτε υπαναχωρήσεως. Ένα κύριο 

χαρακτηριστικό της κριτικής σου θεώρησης: η αγάπη προς το κρινόμενο πρόσωπο και 

το έργο του. Φωτίζεις τις αρετές, χωρίς ωστόσο να παραλείψεις, έστω και υπαινικτικά, 

τις κρίσεις σου για τα αδύνατα σημεία των κρινομένων. Υπάρχει στις σελίδες των 

βιβλίων σου ένα είδος μεγαλοψυχίας. Τη θαυμάζει κανείς στο κείμενό σου για το Μελά
4
 

– δίκαιος έπαινος, λήθη των κακών στιγμών του παρελθόντος – αλλά και στα κείμενα 

για τον Πέτρο Πικρό
5
 και τον Θράσο Καστανάκη

6
. Ένας άνθρωπος  πολιτισμένος, που  

είχα κατατάξει στους «βάναυσους» συγγραφείς.  

 Ανακαλύπτω τώρα και το κυριότερο, το ουσιαστικότερο ίσως προτέρημα του 

κριτικού σου λόγου. Όπως στον αφηγηματικό σου λόγο είσαι ουσιαστικά ένας 

«διηγηματογράφος», δηλαδή ένας γυμνασμένος στην «ειδική αρχιτεκτονική» του 

διηγήματος, που καθώς το λες, λειτουργεί συνθετικά, σ’ αντίθεση με το μυθιστόρημα 

που είναι μια λειτουργία αναλυτική, έτσι και στο δοκίμιο ή την κριτική, η σκέψη  σου 

λειτουργεί «διηγηματογραφικά», δηλαδή συνθετικά, απορρίπτοντας το επουσιώδες και 

συνθέτοντας σε μιαν ενότητα όλα τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό σημαίνει αφαίρεση, μια 

ιδιότητα που ανήκει κατ’ εξοχήν στην ποίηση. Αν είχαμε υψηλής κλάσεως μέση 

εκπαίδευση, οι τρεις τόμοι των «Ελλήνων πεζογράφων» θα ’ταν ένα είδος 

«εγκυκλοπαιδείας», που θα συντελούσε στην αναγωγή των «Νεοελληνικών 

αναγνωσμάτων» σε υψηλό μάθημα Λογοτεχνίας.  

 Χθες ήρθε στο σπίτι μου ένας μαθητής γυμνασίου να μου ζητήσει το «Ζητιάνο» 

του Καρκαβίτσα, για να κάμει μια περίληψή του. Δεν το βρήκα στη βιβλιοθήκη μου. 

Του ’δωσα τον Α΄ τόμο των «Έλληνες Πεζογράφοι». Ο «Καρκαβίτσας» σου ήταν, ό, τι  

του  χρειαζότανε.  

 Και τώρα μια ευχή: Να συνεχισθούν οι «Έλληνες Πεζογράφοι», με μια 

αναδρομή σ’ ολόκληρο τον 19ο αιώνα και ως ένα μέρος στον 18ο, και μια επέκταση σε 

μεγαλύτερο χώρο της εποχής μας. Να ’σαι βέβαιος πως θα στήσεις μια «πινακοθήκη», 

ένα σχολείο, όπου οι νέοι κι όσοι δεν έχουν τον καιρό για τη μελέτη  των κειμένων, θα 
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διδάσκονται την νέα ελληνική πεζογραφία. Άμποτε να γινόταν το ίδιο και για την 

ποίηση.  

 Την αγάπη μας στην Φωτούλα. Και τις ευχές μας για ευτυχία και γονιμότητα 

μέσα στο 1969. 

 

Υ.Γ.  1) Δεν μου ήρθε ακόμα το Χριστουγεννιάτικο τεύχος της «Νέας Εστίας». Να 

σουφρώθηκε άραγε στο ταχυδρομείο; 

 2) Εσωκλείω «Σελίδες αυτοβιογραφίας», με την παράκληση, αν θεωρηθούν 

κατάλληλες για την «Ν.Ε.» τυπωθούν με τα ίδια στοιχεία, που είχαν τυπωθεί και οι 

προηγούμενες «σελίδες» απλά των 10. 

 3) Παρακαλώ να επιδοθεί το εσώκλειστο στον «Κολλάρο». 

 

 

 

1. Πρόκειται για τον τρίτο τόμο της σειράς Έλληνες πεζογράφοι, που επιμελήθηκε ο Π. Χάρης και 

εκδόθηκε από το βιβλιοπωλείο της Εστίας το 1968. Ανθολογούνται κείμενα του Παύλου 

Καλλιγά, Γεωργίου Βιζυηνού, Σπύρου Μελά, Διον. Α. Κόκκινου, Θεμ. Αθανασιάδη Νόβα, Μ. 

Καραγάτση, Θράσου Καστανάκη. 

 

2. Ο Παύλος Καλλιγάς, ήταν Έλληνας νομικός, οικονομολόγος, ιστορικός, λογοτέχνης και 

πολιτικός που  παρ' όλη την πολιτική του δραστηριότητα, ανέπτυξε πλούσια συγγραφική 

δραστηριότητα στον τομέα της ιστορίας, του δικαίου και της λογοτεχνίας. Δημοσίευσε στο 

περιοδικό Πανδώρα το μυθιστόρημά του Θάνος Βλέκας το οποίο θεωρείται ως ένα από τα 

σημαντικότερα έργα της πεζογραφίας της περιόδου 1830-1880. Βλ. Τ. Καγιαλής, «Παύλος 

Καλλιγάς», Η παλαιότερη πεζογραφία μας τ. Δ΄, εκδ. Σοκόλη, σ. 173 

 

3. Διονύσιος Α. Κόκκινος (1884-1967).  Πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο των γραμμάτων το 1908 με 

τη δημοσίευση ενός διηγήματος στο "Νουμά". Το έργο του καλύπτει τους χώρους του 

μυθιστορήματος και του διηγήματος, ενώ ασχολήθηκε και με το θέατρο. Βλ. Β.Χατζηβασιλείου, 

"Διονύσιος Α. Κόκκινος", στο έργο "Η παλαιότερη πεζογραφία μας: από τις αρχές της ως τον 

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο", τ. ΙΑ΄, 1900-1914,  σσ.377-394. Αθήνα, Σοκόλης, 1998, 

 

4. Σπύρος Μελάς (1882-1966). Ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, εκδότης και 

ακαδημαϊκός. Διετέλεσε αρχισυντάκτης των εφημερίδων «Χρόνος», «Νέα Ημέρα», «Πατρίς» 

κ.ά., διευθυντής της εφημερίδας «Δημοκρατία» Το 1948 εξέδωσε το περιοδικό «Ελληνική 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Δημιουργία». Βλ. Βιογραφική Εγκυκλοπαίδεια του Νεωτέρου Ελληνισμού 1830-2010 - Αρχεία 

Ελληνικής Βιογραφίας, Εκδόσεις Μέτρον, τόμος Β΄, σσ. 537-539. 

 

 

5. Πέτρος Πικρός (περ.1895/1896-1956). Την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία 

πραγματοποίησε το 1922 με την έκδοση της συλλογής διηγημάτων Χαμένα κορμιά. Ο Πέτρος 

Πικρός ανήκει στους Έλληνες πεζογράφους της γενιάς του μεσοπολέμου, ειδικότερα στην ομάδα 

που επηρεάστηκε από το ρεύμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 

 

5. Θράσος Καστανάκης (1901-1967).  Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στη λογοτεχνία 

πραγματοποίησε το 1921 με την έκδοση της ποιητικής συλλογής του "Οι ερημιές του 

Ηλιόχαρου" Το 1924 βραβεύτηκε στο διαγωνισμό μυθιστορήματος του εκδοτικού οίκου του 

Μιχαήλ Ζηκάκη με το έργο του "Πρίγκηπες". Από τότε και ως τα τελευταία χρόνια της ζωής του 

στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στην πεζογραφία, αφήνοντας μεγάλο σε όγκο έργο που 

αποτελείται συνολικά από δεκαπέντε μυθιστορήματα και ογδόντα έξι διηγήματα. Βλ.  Παγανός 

Γ.Δ., "Θράσος Καστανάκης", στο "Η μεσοπολεμική πεζογραφία · από τον πρώτο ως τον δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1939)",τ. Δ΄, σσ.346-390, Αθήνα, Σοκόλης, 1992. 
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                                                                                                                                    Αθήνα 21-1-1969 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

      Πολλή χαρά μου έδωσε το γράμμα σου. Όχι μόνο γιατί είναι ένα τόσο τιμητικό 

σχόλιο απάνω στο καινούριο βιβλίο μου, αλλά και γιατί το σχόλιο αυτό βγήκε από 

προσεκτική μελέτη του περιεχομένου του. Βλέπεις ότι είμαι … αμετανόητος κι όλο 

τυπώνω βιβλία. Να δούμε πότε θα βάλω μυαλό… 

 Ωραιότατες οι νέες αυτοβιογραφικές σου σελίδες. Δημοσιεύονται στο τεύχος της 

1ης Φεβρουαρίου
1
.  
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     Με εγκάρδιες ευχές για τον  

            καινούργιο χρόνο 

                                                               Πέτρος Χάρης 

 

1. Τελικά δημοσιεύονται στο τεύχος της 15ης Φεβρουαρίου. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Σελίδες 

Αυτοβιογραφίας», Νέα Εστία, τχ. 1023, σσ. 214-220. 
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Θεσσαλονίκη 20.12.1969 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

  

 Θέλω να σ’ ευχαριστήσω, έστω και με κάποια καθυστέρηση, για την ευκαιρία 

που μου’ δωσες να πλανηθώ και πάλι, μέσα από τους δικούς σου δρόμους τούτη τη 

φορά, το εφιαλτικό σκοτάδι της «Μεγάλης Νύχτας
1
». Έχουμε όλοι το μερτικό μας από 

τούτη τη νύχτα, που τη ζήσαμε, ο καθένας κατά το μέτρο της ευαισθησίας του. Είχα το 

δραματικό προνόμιο να συγκρίνω την πυκνότητα του σκοταδιού της Θεσσαλονίκης και 

της Αθηναϊκής νύχτας. Υπήρχε κάποια διαφορά. Εδώ επάνω δεν ακουγόταν κανένα 

χωνί, δε λειτουργούσε κανένα, έστω και κρυφό ραδιόφωνο. Και είμαι τώρα σε θέση, 

σαν  παλιός «κατοχικός» κάτοικος της συνοικίας Γκύζη
2
, να διαπιστώσω πόσο ζωντανά 

προβάλλει το φάσμα της Αθηναϊκής Νύχτας από τις σελίδες του βιβλίου σου. Τα 

διάβασα τα διηγήματα ένα – ένα, έστω κι αν τα μισά απ’ αυτά μου ήταν γνώριμα, από 

προηγούμενα διαβάσματα. Δεν τα πήδησα τα παλιά τούτα και γνώριμα διηγήματα, 

ακριβώς για να αισθανθώ την ενότητά τους, μέσα στην κοινή ατμόσφαιρα της Κατοχής. 

Εκτός φυσικά από τα δύο τελευταία, τον «Πρώτο θάνατο» και τον «Καινούργιο δρόμο». 

Σου έχω γράψει, νομίζω, γι’αυτά. Τώρα θέλω να προσθέσω, με πόση ψυχική κατάπληξη 

ξαναντίκρισα τούτον τον «πρώτο θάνατο», ύστερα από τον «δεύτερο», που ήταν ο 

οριστικός και αμετάκλητος. 
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 Η «Νεκρή Πολιτεία», η «Πλάκα», ο «Τρίτος γιος», το «Ένα και σαράντα» και το 

«Πριν από την αυγή» είναι όσα μου ήταν άγνωστα. Μ’όλο που, το τελευταίο τούτο, μου 

ξύπνησε μέσα μου παλιούς αντιλάλους ίσως από την «Τελευταία νύχτα της γης», ίσως 

από άλλο κείμενό σου. Είναι ένα διήγημα «κλασσικό». Έχεις την τέχνη, με κάποιαν 

αφαίρεση του συγκεκριμένου στοιχείου, να μεταμορφώνεις ένα βιωμένο χρονικό, σε 

διήγημα, να μετουσιώνεις δηλαδή τη ζωή σε τέχνη, περισώζοντας ολόκληρη την 

αλήθεια της. Λίγο – πολύ, τα περιστατικά όλων αυτών των διηγημάτων απηχούν κοινές 

βιωμένες στιγμές και τούτο μας δίνει την αίσθηση, ότι διά χειρός του συγγραφέως, είναι 

σα να γράφουμε σελίδες αυτοβιογραφίας. Μένει έξω από την «κοινή» εμπειρία, μονάχα 

εκείνο το δραματικό «Ένα και σαράντα», που είναι προσωπικό σου εύρημα. Με 

συγκλόνισε. Είχα κι εγώ έναν φίλο στα ίδια μέτρα, που κατάληξε στην αυτοκτονία.  

 Νομίζω πως με τα νέα σου διηγήματα τονίζεται εντονώτερα το περίγραμμα της 

τέχνης σου, υπογραμμίζεται η ιδιότητά του διηγηματογράφου. Έχουν όλα την οικονομία 

του κλασσικού. Περίγραμμα σταθερό, λόγος άρτιος, αίσθηση του ουσιαστικού, ύφος 

προσωπικό. Το προσωπικό στοιχείο δεν πηγάζει ούτε από τα ευρήματα των 

περιστατικών, ούτε κι από τη δομή της φράσης, που έχει την καθαρότητα των γνώσεων 

δημοτικού λόγου. Πηγάζει από την «περιρρέουσα ατμόσφαιρα», από τις 

παλινδρομήσεις του πνεύματος, από έναν αστάθμητο παράγοντα, που όλα μαζί 

συνθέτουν την ιδιαιτερότητα του συγγραφέα. Και στοχάζομαι, πώς μια νέα 

ανακατάταξη όλων των διηγημάτων σου, θα μπορούσε να συντελεσθεί μέσα σε δύο ή 

τρεις ομοιόμορφους τομείς. Τίτλος: «Τα Διηγήματα». Τίποτε’ άλλο. 

 Και συνεχίζω με άλλα θέματα. 

 1) Το βιβλίο του Παπακωνσταντίνου καλογραμμένο, με πολλήν αίσθηση 

ευθύνης και με γνώση του αντικειμένου του. Μια προσθήκη στην «πινακοθήκη» της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα του γράψω ιδιαιτέρως. 

 2) Μόλις βρω διάθεση για … αντιγραφή, θα σου στείλω αποσπάσματα από τις 

«Σελίδες Αυτοβιογραφίας» για την «Νέα Εστία». Φυσικά μετά το νέο έτος. 

 3) Οι «έγχρωμες διαφάνειες» που πήραμε στο σπίτι της κυρίας Ουράνη πέτυχαν 

θαυμάσια. Επειδή είμαστε τρεις οι αποδέκτες, έδωσα να μου βγάλουν έγχρωμες 

φωτογραφίες. Θα σου τις ταχυδρομήσω όταν μου τις παραδώσουν, με την παράκληση 

να δώσεις ένα αντίτυπο στην κα Ουράνη
3
.
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 4) Παρακαλώ πολύ να ζητήσεις από τον Στράτο να μου ταχυδρομήσει τα 

καλύμματα της «Νέας Εστίας» του 1969. Επίσης να μου ανανεώσει τη συνδρομή για το 

1970. Ας με χρεώσει. Έχουμε ανοιχτό λογαριασμό.  

 5) Τον καινούργιο χρόνο λογαριάζω να τυπώσω, σε άψογη έκδοση, δύο βιβλία. 

Σ’ έναν τόμο τα «Ποιητικά» μου (23 τυπογραφικά – 368 σελίδες) και τον πρώτο τόμο 

από τις «Σελίδες Αυτοβιογραφίας» (26 τυπογραφικά – 416 σελίδες).  

 Οι «Σελίδες Αυτοβιογραφίας» είναι ήδη συμπληρωμένες σε τρεις τόμους:  

 Ο πρώτος με τον ειδικό τίτλο: «Το πάθος» (1903-1935). 

 Ο δεύτερος τόμος με τον ειδικό τίτλο «Η Ανάσταση» 1935-1951, σελίδες 320. 

 Ο τρίτος τόμος με τον ειδικό τίτλο «Ταξίδια και Παρενθέσεις» (1951-1968) –  

σελίδες 432.- 

 Και οι τρεις τόμοι συνθέτουν την προσωπική μου περιπέτεια, εμπλεγμένη με τα 

πρόσωπα που γνώρισα ή έπαιξαν κάποιο ρόλο στη ζωή μου, και με τα λογοτεχνικά και 

κοινωνικά περιστατικά που έζησα τα τελευταία εξήντα χρόνια. Είναι δηλαδή ένα 

χρονικό της εποχής μου, κοιταγμένο από τη δική μου προσωπική σκοπιά. 

 Ξέρω καλά, ότι απ’ εδώ που βρίσκομαι, θα μου είναι αδύνατο να βρω εκδότη. 

Αλλά και στην Αθήνα να ζούσα, θα ’ταν εντελώς απίθανο να θελήσει κάποιος να 

διαθέσει ένα ποσό 80.000 περίπου δραχμών, με άγνωστη προοπτική επαναφοράς του 

κεφαλαίου στο ταμείο του. Οι εκδότες πρώτα είναι έμποροι κι έχουν δίκαιο να 

σκέφτονται εμπορικά. Έχω την οικονομική ευχέρεια να τα τυπώσω μόνος μου. Αλλά 

τούτο δεν ισοσταθμίζει την ύπαρξη ενός εκδότη, ο οποίος είναι απαραίτητος για την 

κυκλοφορία του βιβλίου. Μου χρειάζεται λοιπόν ένας εκδότης, για ν’ αναλάβει τη 

φροντίδα της κυκλοφορίας των βιβλίων μου. Για να μη μου δείξει όμως αδιαφορία, 

αφού δεν θα υπάρχει γι’ αυτόν περίπτωση ζημίας, είναι ανάγκη νομίζω ο εκδότης να 

έχει κάποια, έστω περιορισμένη  συμμετοχή στις δαπάνες της εκδόσεως. Τότε μονάχα 

θα υπάρξει κίνητρο για ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν ενδείξεις ότι και τα 

ποιήματά μου θα πουλήσουν (400 τουλάχιστο αντίτυπα – τον πρώτο χρόνο, αν ληφθεί 

υπ’ όψη ότι ο Κολλάρος διέθεσε 340 αντίτυπα από τα «Επιθανάτια και Σάτιρες», μαζί 

με τα 150 του Υπουργείου Παιδείας) και οι «Σελίδες Αυτοβιογραφίας» θα ζητηθούν 

(προ πάντων στη  Θεσσαλονίκη), αφού αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα.  

 Θα ’θελα πολύ την προσωπική σου συναντίληψη στο θέμα τούτο. Θα σου ήταν 

εύκολο να ενεργήσεις προς την πλευρά του Σαραντόπουλου, έχοντας υπ’ όψη τις 

παραπάνω προϋποθέσεις;  
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 Η Σούλα τώρα είναι πολύ καλά. Έχει απαλλαχθεί από το φοβερό εκείνο άγχος. 

Μαζί σας στέλνουμε σε σένα και την Φωτούλα την αγάπη μας και τις πιο θερμές μας 

ευχές για καλά Χριστούγεννα και τον καινούργιο χρόνο 1970. 

 

      Με πολλή αγάπη 

 

          Γιώργος 

 

 

 

 

 

1. Η  Μεγάλη Νύχτα, έργο του Π. Χάρη, εκδόθηκε το 1969 .Όπως δηλώνει ο ίδιος στο εισαγωγικό 

του σημείωμα « Το βιβλίο τούτο φαίνεται σαν μια σειρά από διηγήματα ανεξάρτητα το ένα από 

το άλλο. Μα δεν είναι, και δεν είναι μόνο διηγήματα. Όλα μαζί αυτά τα κείμενα …κάνουν ένα 

σύνολο- να το πω χρονικό;-και θέλουν να δώσουν μιαν εποχή με αρχή μέση και τέλος μιαν 

εποχή οδύνης, καρτερίας και δόξας , που είναι σελίδα μεγάλη στη ζωή της Αθήνας.» 

 

2.  Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος, το 1943 μεταβαίνει στην Αθήνα , όπου και φιλοξενείται στην περιοχή του 

Γκύζη. 

 

3.  Άλκης Θρύλος ήταν το φιλολογικό ψευδώνυμο της Ελένης Ουράνη, συζύγου του Κ.Ουράνη. 

Ήταν λογοτέχνης και κριτικός λογοτεχνίας. Το 1927 αρχίζει η συνεργασία της με τη «Νέα 

Εστία». Επίσης συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος στην «Ομάδα των Δώδεκα».Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος 

αναγνωρίζει ως αναλλοίωτο χαρακτηριστικό του  κριτικού Άλκη Θρύλου  την παρρησία και 

εντιμότητα, που ποτέ δε δίστασε να αναγνωρίσει την πλάνη του, όταν αντιλαμβανόταν ότι οι 

κριτικές του αποτιμήσεις ήταν εσφαλμένες. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, ό.π., τ. A΄, σσ. 332-

333. 
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                                                                                                                Αθήναι 1-1-1970   

 

                                                                                                                                                                                                    

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Η πρώτη μου γραφή του 1970 είναι για σένα: το γράμμα τούτο. Θέλω να σου 

ευχηθώ όλα τα καλά για τον καινούριο χρόνο. Θέλω και να σ’ ευχαριστήσω για τον 

τρόπο που είδες κ’ έκρινες τη «Μεγάλη νύχτα. Το γράμμα σου είναι εξαίρετη κριτική 

σελίδα. Κρίμα που θα μείνει στους φακέλους μου!  

 Για όσα άλλα μου γράφεις, θα είμαι χρήσιμος, ελπίζω, σύμμαχος. 

 Και πάλι σου εύχομαι κάθε ευτυχία, κάθε χαρά, να μοιραστείς αυτή τη χαρά με 

τη Σούλα, και τις ίδιες ευχές σου διαβάζω κι απ’ τη Φωτούλα. 

 

          

                                                                                          Με αγάπη 

 

        Πέτρος Χάρης 

 

 

 

Υ.Γ. Όλη μέρα προσπάθησα να σε βρω στο τηλέφωνο. Στάθηκε αδύνατο. Μήπως 

άλλαξες αριθμό; 

              Ο ίδιος 
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3.3.1970 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

  

 Μόλις στις 27 Φεβρουαρίου έφθασε στα χέρια μου η «Νέα Εστία» της 15ης 

Φεβρουαρίου. Τον τελευταίο καιρό την παίρνω πάντοτε με καθυστέρηση δέκα περίπου 

ημερών. Νομίζω πως πρέπει να γίνει μια έρευνα στο ταχυδρομείο. Ευχαριστώ για τη 

δημοσίευση των «Σελίδων Αυτοβιογραφίας». Δεν πιστεύω να ’χει πειραχθεί ο Βαϊάνος
1
. 

Άλλωστε αυτό είναι το «Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας». Σου εσωκλείω τις 

φωτογραφίες που βγάλαμε στην Αθήνα. Χρειάσθηκε από τα slides να βγουν έγχρωμα 

αρνητικά κι από εκεί οι θετικές φωτογραφίες. Γι’ αυτό δεν είναι πάρα πολύ καθαρές. Σε 

παρακαλώ να δώσεις τον εσώκλειστο φάκελλο με τις άλλες φωτογραφίες στην Κυρία 

Ουράνη.  

 

      Στη Φωτούλα της αγάπη μας 

 

         Δικός σου 

 

          Γιώργος 

 

 

 

1.  Αναφορές στο «Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας» του Μάριου Βαϊάνου μέσω των Σελίδων του 

Γ.Θ. Βαφόπουλου, που δημοσιεύτηκαν στο τεύχος της 15
ης

 Φεβρουαρίου της Νέας Εστίας.
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                                                                                                                              Αθήναι 5-3-1970
1 

 

 

Αγαπητέ μου Γιώργο,  

 

 Θερμότατα σ’ ευχαριστώ για τις φωτογραφίες, - τις ωραίες φωτογραφίες. Τις 

στέλνω αμέσως και στην κυρία Ουράνη.  

 Στο ταχυδρομείο θα γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις. 

 Εδιάβασα στον «Βορρά
2
» το κριτικό σημείωμα για τη «Μεγάλη νύχτα». Είναι 

ανυπόγραφο και δεν ξέρω ποιόν να ευχαριστήσω. Γράψε μου, σε παρακαλώ, σχετικώς 

και σημείωσε τον καινούριο αριθμό του τηλεφώνου σου. 

 Με τον κ. Σαραντόπουλο μίλησα. Όταν θα είσαι στην Αθήνα, θα πάμε μαζί και 

θα κανονίσουμε το ζήτημα.  

 

        Με πολύ αγάπη 

 

          Από μένα και τη Φωτούλα 

                               και για δυο σας 

 

          Πέτρος Χάρης 

 

 

 

1. Η συγκεκριμένη επιστολή του Π. Χάρη είναι και η τελευταία που απαντά στα αρχεία χωρίς να 

σημαίνει ότι δε συνεχίστηκε η αλληλογραφία και επικοινωνία τους. 

 

2. Προφανώς αναφέρεται στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς. Ο Ελληνικός Βορράς ήταν πρωινή 

εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκε στις 14 Ιουνίου 1936. Υπήρξε μια από τις πιο 

αξιόλογες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Εφάμιλλη με τη Μακεδονία και τις αθηναϊκές 

εφημερίδες, με τη θαρραλέα γνώμη της, που τη διατύπωνε καθημερινά με άρθρο ή σχόλια, με τη 

δημοσιογραφική τελειότητα και την τεχνική αρτιότητά της, με τη μαχητική αρθρογραφία και 
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την αγωνιστικότητά της για τα εθνικά θέματα, τα δίκαια της Μακεδονίας και για την προώθηση 

των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο χάραξε αξιόλογη πορεία στον ελληνικό Τύπο 

αλλά άφησε εποχή στην εξέλιξη της πόλεως. Βλ. Μ. Κανδυλάκης, Μεγάλα γεγονότα, ό.π., σσ. 

35-36.  

 

 

 

                                             96                                                                                                                              

                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 20.9.1970 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Σου ταχυδρομώ σήμερα και αποσπάσματα από τις «Σελίδες Αυτοβιογραφίας», 

καθώς μου το είχες ζητήσει. Αν τα κρίνεις κατάλληλα για την «Νέα Εστία», τότε θα 

πρέπει να τυπωθούν στο τεύχος της 15ης Οκτωβρίου ή της 1ης Νοεμβρίου
1
, γιατί το 

βιβλίο θα τεθεί σε κυκλοφορία στο τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Θα το’ θελα 

πολύ να τυπωθούν με τα ίδια στοιχεία των «χειρογράφων» (γράφε: τυπογραφικών 

δοκιμίων), δηλαδή με στοιχεία απλά των 10 στιγμών, όπως και τα προηγούμενα. 

 Φυσικά είναι περιττό να σου πω πόση συγκίνηση μου δίνει η αγάπη σου και το 

ενδιαφέρον σου για την εργασία μου. Και πόσο πιο κοντά μου σ’ έφερε η τελευταία σου 

περιπέτεια του Ευαγγελισμού. 

 

      Με πολλή αγάπη, πάντα δικός σου 

 

                  Γιώργος 

 

 

 

1. Τελικά δημοσιεύεται στο τεύχος της 1
ης

 Νοεμβρίου του 1970. Το απόσπασμα σχετίζεται με την 

διάγνωση της φυματίωσης στον ποιητή αλλά και την υποδοχή των «Ρόδων της Μυρτάλης» από 

την κριτική. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Σελίδες Αυτοβιογραφίας», Νέα Εστία, τχ. 1040, σσ. 1499- 

1506. 
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                                                                   Θεσσαλονίκη 18.12.1970 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

  

 Είναι βέβαια ένα προνόμιο να ’χει κανείς γνωρίσει τον αρχαίο και τον 

καινούργιο κόσμο, αλλά νομίζω πως είναι αληθινό δώρο των θεών να’ χει γνωρίσει και 

τον «πανάρχαιο». Εσύ και λίγοι άλλοι είχατε την τύχη να δεχθείτε αυτό το δώρο. Είναι 

πολύ βαρύ και για τούτο είναι βαρειά κ’ η προσφορά σου στην ελληνική ταξιδιωτική 

λογοτεχνία με την «Κίνα έξω από τα τείχη»
1
. Ξαναζυγίζω το οδοιπορικό σου αυτό, και 

βλέπω πως όχι μονάχα δεν έχει χάσει τίποτε από το παλιό του βάρος, αλλά 

αναδεικνύεται με κάποια μεγαλοπρέπεια μέσα στον ογκωδέστατο τόμο των 

ταξιδιωτικών σου. Μια πολυφωνική συμφωνία, ανάμεσα σε κομψές σοννάτες. 

 Ξαναδιάβασα τον πρόλογό σου για την «Ελληνική Ταξιδιωτική Λογοτεχνία», 

που τόσο πολύ με είχε εντυπωσιάσει πριν από λίγα χρόνια στην εκλογή σου 

ταξιδιωτικών κειμένων για την Ελλάδα. Και προχωρώ, όχι συστηματικά τούτη τη φορά, 

στην αναγνώριση των άλλων σελίδων, με τον τρόπο που ανανεώνει κανείς παλιές 

φιλίες.  

 Δεν μπορώ ακόμα να συνειδητοποιήσω τί ακριβώς είναι εκείνο που κάμνει τον 

αναγνώστη να ξαναβλέπει τα παλιά γνώριμα τοπία με μια καινούργια αίσθηση. Το θέμα 

αυτό καθ’ αυτό, με τις συνεχείς του εναλλαγές, μέσα σε μια διαρκή κίνηση, ή το 

λογοτεχνικό ύφος, ο ατομικός θα’ λεγα τρόπος να προβάλλεται τούτος ο 

εναλλασσόμενος κόσμος; Νομίζω πως το «θέμα» βρίσκεται, με αντικειμενική κάποτε 

πληρότητα, σ’ όλους τους καλούς οδηγούς. Αλλά οι οδηγοί είναι καλοκτισμένοι  τάφοι.  

Κι οι «τάφοι, τάφοι θα ’ναι
2
» κατά τον ποιητή. Όμως, και μόνο το λογοτεχνικό ύφος δεν 

αρκεί κι’ αυτό, νομίζω να μεταβάλει σε ζωντανή παρουσία μια εντύπωση, αν ο 

λογοτέχνης δεν έχει το προσόν να επισημαίνει το καίριο και να προβάλει την 

ιδιαιτερότητα του κάθε τοπίου, του κάθε μνημείου, της κάθε αντίδρασης. Οπωσδήποτε, 

ο,τιδήποτε κι’ αν συμβαίνει, ταξιδεύει κανείς μέσα στον «πανάρχαιο και στον 

καινούργιο Κόσμο» σου με την αίσθηση μιας νοσταλγίας. Τη νοσταλγία τούτη την 
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έζησα εντονώτερη, όσες φορές έτυχε πάνω στ’ αχνάρια των δικών σου βιωμάτων να 

ξαναβρώ παλιά αχνάρια κάποιου δικού μου περάσματος
3
. Κι’ ακόμα σε πολύ πρόσφατα 

αχνάρια, καθώς είναι της Βαρκελώνης, με τη «Σαγκράδα Φαμίλια» και το λαμπρό 

πανόραμα από το Τιβιδάδο. Τη Γρανάδα και το μύθο της Αλάμπρας τα χάρηκα μονάχα 

από τις σελίδες σου. Μια αδιαθεσία μου είχε ματαιώσει την επίσκεψή μου εκεί. Μας 

αποζημίωσε η Σεβίλλια, η Κόρδοβα, το Τολέδο, η Μαδρίτη. Τί κρίμα που διακόπηκε 

έτσι αναπάντεχα ο «Ισπανικός θρύλος» σου. 

 Είναι ανάγκη τάχα να σου πω ότι το βιβλίο σου αναταράζει κάποτε και ... την 

οικογενειακή μας γαλήνη; Είναι δύσκολο να μοιραζόμαστε με τη Σούλα τις σελίδες του, 

όπως κάνουμε με την πρωϊνή μας εφημερίδα, που την κόβουμε στη μέση!  

 Σ’ ευχαριστούμε θερμά για το ωραίο Χριστουγεννιάτικο δώρο σου. Σας το 

ανταποδίνουμε με την αγάπη μας και τις ευχές μας: Να ’στε γεροί κι ευτυχισμένοι. 

 

       Πάντα δικός σου  

 

             Γιώργος 

 

 

Υ.Γ. Σου ταχυδρόμησα το «Prospetli» με την μετάφραση «Στο σκοτάδι και στον 

έρωτα».  

 

 

 

1.  Πρόκειται για ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Π. Χάρη από το ταξίδι του στην Κίνα. 

 

2.  «Τρανοί κι αν είναι οι τάφοι, τάφοι θα 'ναι.». Στίχοι από  τα Σατιρικά Γυμνάσματα (1912). Βλ. Κ. 

Παλαμάς, Άπαντα,  τ.5,  Αθήνα, Μπίρης, σ. 235 

 

3 .  Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ταξιδεύει μαζί με τη σύζυγό του στην Ισπανία την άνοιξη του 1970.    

Επισκέπτονται πλήθος Ισπανικών πόλεων και μνημείων, που περιγράφονται διεξοδικά στον Δ΄ 

τόμο της αυτοβιογραφίας του.  Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Δ΄, ό.π,  σσ. 201-245. 
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                                                                                           Θεσσαλονίκη 29.6.1972 

 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Θα σ’ είχα πάρει στο τηλέφωνο να κουβεντιάσουμε, αλλά οι πασχαλινές 

φωτογραφίες μας στην αττική ακρογιαλιά, μου δίνουν την ευκαιρία να σου γράψω. 

Πρέπει να το διακηρύξουμε ότι οι γυναίκες μας είναι χαριτωμένες! Για μας ας 

αφήσουμε να μιλήσουν εκείνες.  

 Θέλω να επανέλθω στο θέμα της Ακαδημίας, για να λύσω ίσως κάποιες απορίες 

σου. Βέβαια, είναι πάντοτε μια τιμή, όταν γίνεται διάκριση από ένα μεγάλο πνευματικό 

ίδρυμα, στην περίπτωση που μάλιστα εισηγητές είναι πρόσωπα αναμφισβήτητου 

πνευματικού και ηθικού κύρους. Μολονότι τη διάκριση αυτή δεν ήμουν διατεθειμένος 

να τη δεχθώ
1
, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν ο θεσμός έχει διαβληθεί, με βραβεύσεις 

εντελώς ασημάντων ανθρώπων της λογοτεχνίας μας, ωστόσο περίμενα να τεθούν στην 

πρώτη γραμμή «Τα ποιητικά» μου και όχι οι «Σελίδες αυτοβιογραφίας». Η ποίηση 

αποτελεί το κέντρο του ατομικού μου βάρους, είναι η μεγάλη υπόθεση της ζωής μου, 

όσο κι’ αν είναι ενδεχόμενο να μη την επιδοκιμάζουν πολλοί. Ενώ οι «Σελίδες 

Αυτοβιογραφίας» κινούνται στο περιθώριο της ποίησής μου, βρίσκονται μαζί της σε 

σχέση αιτίου και αιτιατού. Και στην καλλίτερη περίπτωση αγαθών διαθέσεων εκ μέρους 

τρίτων, δε θα ’θελα να προταχθούν οι «Σελίδες» από τα «Ποιητικά»
2
. Θα το δεχόμουν 

να συνυπάρξουν ως ενιαίο σύνολο, σα προβολείς φωτός από τις «Σελίδες» στα 

«Ποιητικά». Παρ ’όλα όσα γράφω, είμαι βαθύτατα συγκινημένος από την πρόθεσή σου 

που είχες να εισηγηθείς την βράβευση των «Σελίδων» μου. Λογαριάζω πολύ την αγάπη 

σου, τη φιλία σου και προ πάντων την εκτίμησή σου. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για 

να ξαναστηθεί το κύρος των βραβεύσεων της Ακαδημίας Αθηνών. 

 Ο Θ. Νιάρχος μου είχε στείλει προ ημερών ένα ερωτηματολόγιο για μια 

«έρευνα» της «Νέας Εστίας». Δεν ξέρω περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ούτε είδα 

καμμιάν σχετική αναγγελία. Ωστόσο, σε τηλεφωνική του επικοινωνία μαζί μου, του 

απήντησα αρνητικά, γιατί βρισκόμαστε πάνω στην αιχμή περιπλεγμένων περιπλοκών – 

παρακολούθηση και τακτοποίηση του νέου ιδιοκτήτη σχολείων της Σούλας, άλλοι 
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σχετικοί περισπασμοί, ετοιμασίες ταξιδιών. Τον Ιούλιο θα πάμε στη θάλασσα της 

Χαλκιδικής και τον Αύγουστο στην Σκανδιναϋία
3
. Θα ’μαστε πίσω περί τα μέσα 

Σεπτεμβρίου. Τον Οκτώβριο θα τα πούμε στην Αθήνα. Πιθανότατα θα περάσουμε στο 

κλεινόν Άστυ το χειμώνα μας.  

 

 

                                                                Την αγάπη μας στους δυο σας 

 

                 Πάντα δικός σου 

 

           Γιώργος 

 

 

 

 

1.  Το γεγονός αυτό της απόρριψης του βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών, από τον Γ.Θ. 

Βαφόπουλο, πικραίνει βαθειά τον Π. Χάρη, όπως γνωστοποιείται σε μεταγενέστερη επιστολή 

του Βαφόπουλου. 

 

2. Η οξυμμένη αίσθηση ηθικής, που διέπει συλλήβδην την προσωπικότητα του Γ.Θ Βαφόπουλου, 

επανέρχεται για άλλη μια φορά ως αιτία πόλωσης. Βέβαια σ’ αυτό το σημείο διαφαίνεται και η 

έντονη πικρία και δυσαρέσκειά του, όταν οι Σελίδες του προτάσσονται σε σχέση με τα Ποιητικά 

του, που αποτελούν γι’ αυτόν υπόθεση ζωής. 

 

3.  Το καλοκαίρι του 1973 ο Γ.Θ. Βαφόπουλος μαζί με τη σύζυγό του πραγματοποιεί εικοσαήμερο 

ταξίδι στην Σκανδιναβία. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες, τ. Δ΄, ό.π,  σσ. 279-381. 
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                                                                                    Θεσσαλονίκη, 9.12.1972 

 

Αγαπητέ μου Φίλε,  

 

 Σου γράφω πολύ συγκινημένος τούτες τις λίγες γραμμές. Η συγκίνησή μου δεν 

πηγάζει από το γεγονός της απονομής του βραβείου της Ακαδημίας
1
, αλλά από τη 

διαπίστωση της αξίας της φιλίας. Ενδέχεται να ήμουν άξιος μιας τέτοιας τιμής, που 

παίρνει κάποια ξεχωριστή βαρύτητα από το γεγονός ότι μου προσφέρθηκε, χωρίς να την 

επιδιώξω. Ένα αίσθημα όμως εντιμότητας μου επιβάλλει να εκφράσω την πεποίθησή 

μου, ότι οι αρμόδιοι Ακαδημαϊκοί
2
 δε θα με είχαν ίσως σκεφθεί, αν η δική σου αγάπη 

και εκτίμηση δεν τους πρόβαλλε, με κάποιαν ένταση, την παρουσία μου. Σ’ ευχαριστώ 

και σ’ ευγνωμονώ.  

 Σου εσωκλείω μερικά χειρόγραφα για το τεύχος της 1ης Ιανουαρίου της «Νέας 

Εστίας». Δεν έχει σημασία που δεν είναι ποίημα, καθώς μου το’ χες ζητήσει. Είναι 

σελίδες που εκφράζουν βασικά χαρακτηριστικά της ποίησής μου. Μιας ποίησης που με 

τόση στοργή προβλήθηκε, σαράντα και τόσα χρόνια, από τις σελίδες της «Alma Mater»
3
 

μου.  

 

       Σε φιλώ αδελφικά 

 

       Γ. Θ. Βαφόπουλος 

 

 

 

1. Το 1972 του απονέμεται το Βραβείο Ποίησης του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της 

Ακαδημίας Αθηνών . Την ίδια χρονιά αντίστοιχα το Βραβείο Πεζογραφίας δόθηκε στον Α. 

Βλάχο, ενώ το Βραβείο δοκιμίου στον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο. 

 

2.  H ειδική επιτροπή των Ακαδημαϊκών αποτελούνταν από τους: Γ. Αθανασιάδη- Νόβα, Ηλία 

Βενέζη, Ιω. Θεοδωρακόπουλο, Τ. Παπατσώνη, Μιχ. Δ. Στασινόπουλο, Κων. Τσάτσο, Π. Χάρη 

και τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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3. Alma mater: η θρέφουσα μητέρα. Συνηθίζει να αποκαλεί ως Alma mater την Νέα Εστία. 

 

 

 

 

 

                                              100                                                   

                                                                                                                                24.4.1973 

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

 Σ’ ευχαριστώ για όλα. Και σου επιστρέφω το γράμμα της κας Χατζηπατέρα
1
, η 

οποία, καθ’ όλες τις ενδείξεις, είναι πρόσωπο ανύπαρκτο. Είναι πολλά τα σημάδια που 

προδίνουν την πλαστοπροσωπία. Ένα από αυτά η υπογραφή, που είναι ανδρική, και η 

παράταξη του αριθμού της κατοικίας της οδού Σίνα. Αν το κρίνεις αναγκαίο δεν έχω 

καμμιάν αντίρρηση να δημοσιευθεί. Άλλωστε στην απάντηση που σου εσωκλείω
2
, 

μεταφέρω τα κύρια σημεία του γράμματος, κάμνοντας και σχετικούς υπανιγμούς για την 

υποβολιμαιότητά του. Τί άλλο να πω; Να μια ευκαιρία να γραφεί κάτι για τον τρόπο 

που διαβάζουν οι Έλληνες και προ πάντων για την έλλειψη της αίσθησης του χιούμορ, 

που είναι άνθος μακρόχρονης πνευματικής καλλιέργειας. 

 

 

       Πάντα δικός σου 

 

             Γιώργος 

 

 

 

 

1.  Η  Μ. Χατζηπατέρα καθηγήτρια Φιλολογίας από τη Θεσσαλονίκη, όπως η ίδια αυτοσυστήνεται 

σε επιστολή της προς τη Νέα Εστία (τχ. 1100, 1/5/1973)εκφράζει ανοιχτά τις κατηγορίες της εις 

βάρος του Γ.Θ. Βαφόπουλου για το χρονικό του με τίτλο « Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης»( Βλ. Γ.Θ. 

Βαφόπουλος, «Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης», Νέα Εστία, τχ. 1098) που δημοσιεύεται επίσης στη 
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Νέα Εστία. Εστιάζει σε τρία μεμπτά σημεία που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αποκαλεί 

«πίτυρα» τα μέλη της  κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του 

1966. Επίσης επισημαίνει ότι ο Βαφόπουλος μετονόμασε με διάθεση ειρωνείας τον κριτικό 

Μπακόπουλο σε Χριστοφιλόπουλο και τέλος πως ονόμασε τον σκηνοθέτη Γρηγορίου 

κινηματογραφικό επιχειρηματία. 

 

2. Η απάντηση του Γ.Θ. Βαφόπουλου αντικρούει τις κατηγορίες και δημοσιεύεται στη Νέα Εστία 

στο επόμενο τεύχος. Θεωρεί πως η Χατζηπατέρα δεν αποτελεί υπαρκτό πρόσωπο. 

 

 

 

 

 

 

                                                              101                          

                                                                                                            23.12.1974 

 

Αγαπητέ μου φίλε,  

 

 Η υγεία μου έχει βελτιωθεί αρκετά. Πάει προς μια σταθεροποίηση. Φυσικά 

βρίσκομαι ακόμα σε ανάρρωση, με φάρμακα και ιατρική παρακολούθηση
1
. Σήμερα, 

ύστερ’ από πενήντα σωστές μέρες, θα κάμω την πρώτη μου δειλή απόπειρα εξόδου, για 

ένα μικρό περίπατο, όχι πάνω από 500 μέτρα! Η δοκιμασία μου ωστόσο είχε και τα … 

καλά της. Μου δημιούργησε μια διάθεση για εργασία, μ’ όλο που τόσο με κουράζει. 

 Έγραψα, ύστερ’ από τόσο καιρό, το πρώτο μου ποίημα!
2
 Φυσικά ανήκει στην 

«Alma Mater» μου, τη «Νέα Εστία», όχι γιατί της το είχα υποσχεθεί, αλλά απλώς γιατί 

της ανήκει, σαν αναφαίρετο δικαίωμα. Όμως δίστασα να σου το στείλω. Είναι αρκετά 

μεγάλο – τρεις σωστές σελίδες της «Νέας Εστίας» - και θα ’θελα να ’χα πρώτα την 

έγκρισή σου. Για το μάκρος του φυσικά. Για την ποιότητά του θ’ αποφασίσεις τελικά 

εσύ. 

 Τώρα σου εσωκλείω το δεύτερο ποίημά μου
3
. Καθώς θα δεις έχω μια ειδική 

έννοια και σημασία. Σε περίπτωση που θα το βρεις καλό, νομίζω πως, για την 

κατανόησή του και από τους μη «μεμυημένους» αναγνώστες της «Νέας Εστίας», θα 
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’ταν σκόπιμο να καταχωρηθεί στο «Δεκαπενθήμερο» του ίδιου τεύχους ένα 

κατατοπιστικό σημείωμα, το «κλειδί» σα να λέγαμε, σχέδιο του οποίου σου εσωκλείω
4
, 

με την παράκληση να το διαμορφώσεις τελικά όπως εσύ νομίζεις. Ενδεχόμενο να θιγούν 

μερικοί, πολύ αγαπητοί φίλοι. 

 Το θέμα των συντάξεων της λογοτεχνών
5
 έχει πάρει τελευταία τέτοιες 

διαστρεβλωμένες διαστάσεις, που σ’ ένα ξέσπασμά μου, έγραψα, με πολλή δυσκολία 

φυσικά, πάνω στο κρεββάτι μου, ένα γράμμα προς τον υπουργό πολιτισμού. Σου 

εσωκλείω αντίγραφό του. Είχα πάντοτε το θάρρος ν’ αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και 

όταν ακόμα υπήρχε ο κίνδυνος να πικράνω, παλιούς αφοσιωμένους μου φίλους. 

 Από τους δυο μας έχετε την παντοτινή αγάπη μας και τις ευχές μας για τον 

καινούργιο χρόνο.  

        

                                                                            

                                                                          Πάντα δικός σου 

             

 

                                                                                 Γιώργος 

 

 

 

 

 

1. Τον Νοέμβριο του 1973 ο Γ.Θ Βαφόπουλος παθαίνει καρδιακό έμφραγμα. 

 

 

2.  Ενδεχομένως εννοεί το ποίημα «Ο σιωπηλός σύνοικος», που ταιριάζει και στα δεδομένα της 

έκτασης και επιπλέον γνωρίζουμε πως γράφτηκε τον Δεκέμβριο του 1974. Βλ. Γ.Θ. 

Βαφόπουλος, Άπαντα, ό.π., σσ. 343-348. Το «Ο σιωπηλός σύνοικος» δημοσιεύεται λίγο 

αργότερα στη Νέα Εστία. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Ο σιωπηλός σύνοικος», Νέα Εστία, τχ. 1145, 

σσ. 351-354. 

 

 

3. Πρόκειται για το ποίημα «Το Πραιτώριο».(Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Το Πραιτώριο», Νέα Εστία, 

τχ. 1141, σσ. 71-72.)Θεωρώ πως αξίζει να παρατεθεί το ίδιο το χειρόγραφο στην πρωτογενή του 
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μορφή, όπως ακριβώς γράφτηκε από εκείνον, χωρίς να γίνουν προσπάθειες διορθώσεων ενώ θα 

παρατηρούμε παράλληλα τους αρχικούς τύπους. 

 

4. Ακολουθει, κατά την άποψη μου, η διευκρινιστική επιστολή του Γ. Θ. Βαφόπουλου για «Το 

Πραιτώριο», που την παραδίδει στον Π. Χάρη ώστε να δημοσιευθεί στη Νέα Εστία, αφού 

προβεί στις αλλαγές, που κρίνει αναγκαίες. Ωστόσο η ίδια ακριβώς επιστολή παρατίθεται 

αυτούσια στις Σελίδες του με την διευκρίνιση ότι πρόκειται για σημείωμα που έγραψε πιθανόν ο 

Γ. Χατζίνης , τακτικός συνεργάτης της Νέα Εστίας, στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύτηκε και το 

ποίημά του. 

 

5. Ο νόμος για την παροχή σύνταξης στους καθιερωμένους και ηλικιωμένους λογοτέχνες είχε 

ψηφισθεί από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου. Ωστόσο παρέμεινε ανεφάρμοστος από τη 

δικτατορία καθώς θα προϋπέθετε συνταξιοδότηση μη αποδεκτών προσώπων όπως ο Κ. 

Βάρναλης και ο Μ. Αυγέρης. Με  την ίδρυση όμως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 

θέλοντας να αμβλύνει το αντιστασιακό πνεύμα των ανθρώπων των γραμμάτων έθεσε σε 

εφαρμογή τον νόμο. 
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 «Το Πραιτώριο» 

 

 Για την πληρέστερη κατανόηση του ποιήματος του κ. Γ.Θ. Βαφοπούλου, που 

δημοσιεύεται στο τεύχος τούτο της «Νέας Εστίας», θα ’πρεπε ίσως να γίνει κάποια 

αναφορά στην ιστορία της συνταξιοδότησης των Ελλήνων Λογοτεχνών το Ν.Δ. 214/73 

«περί ασφαλίσεως των λογοτεχνών και καλλιτεχνών», μ’ όλες τις ατέλειές του και 

συνακόλουθα με τις αδικίες που προκαλεί σε ωρισμένες περιπτώσεις, προβλέπει την 

συνταξιοδότηση των Ελλήνων Λογοτεχνών, μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της 

ηλικίας τους, κάτω από μια βασική προϋπόθεση: ότι θα ’χουν προσφέρει «σημαντικάς» 

ή «εξαιρετικάς» υπηρεσίας εις των ανάπτυξιν της Ελληνικής Λογοτεχνίας, κατά των 

περί τούτων γνωμών της οικείας Επιτροπής.» 

 Η επιτροπή είχε αποτελεσθεί από τον κ. Ν. Μαυρή, γνωστόν ιστορικόν ερευνητή 

και βιβλιογράφο, ως πρόεδρο, από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Αλ. 

Καρακατσάνη, και από τους λογοτέχνες κ.κ. Γιάννη Χατζίνη, Γ.Θ. Βαφόπουλο και Ν. 

Σημηριώτη. Η επιτροπή αυτή ήταν φυσικό ν’ αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες που 

πήγαιναν από την αλύγιστη δέσμευση των νόμων, δεν ήταν όμως δυνατό ν’ αγνοήσει 

και τον ανθρωπιστικό παράγοντα, που ασφαλώς υπήρχε στο πνεύμα του Νομοθέτη. Η 

επιτροπή εργάσθηκε με πλήρη ομοφωνία και αίσθηση ευθύνης. Όμως ο κ. Γ. Θ. 

Βαφόπουλος από λόγους καθαρά ατομικής βιοθεωρίας, υπέβαλε την παραίτησή του 

στον υπουργό πολιτισμού και επιστημών κ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος, αμέσως 

μετά, πήρε την απόφαση να ανασυστήσει όλες τις Επιτροπές του Υπουργείου. 

 Έγινε πολλή συζήτηση στον τύπο για το θέμα της συνταξιοδότησης των 

Λογοτεχνών και προ πάντων για την αναθεώρηση των αποφάσεων της επιτροπής. Έγινε 

χρήση και του όρου «δικτατορία», που υποχρέωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ν. 

Μακρή να διαμαρτυρηθεί εντονώτατα στον σημερινό υπουργό πολιτισμού κ. Κ. Α. 

Τρυπάνη και τον κ. Γ. Θ. Βαφόπουλο να του απευθύνει μια εκτεταμένη επιστολή, που 

αν παραστεί ανάγκη θα δοθεί στη δημοσιότητα. Οπωσδήποτε όμως θα περιληφθεί στον 

Δ΄ και τελευταίο τόμο των «Σελίδες Αυτοβιογραφίας» του. 
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                                                             102                                                                                                    

                                                                                                                20.2.1975     

 

Αγαπητέ μου Χάρη,  

 

Μ’όλο που ο γιατρός δε μου επιτρέπει ακόμα να διαβάζω πολύ και, φυσικά, να δουλεύω 

ο ιστορικός δαίμονας διαφωνεί με τις συστάσεις του. Έχουν σωρευθεί από το καλοκαίρι 

πάνω στο γραφείο μου περισσότερα από διακόσια βιβλία με αφιερώσεις. Φυσικά είναι 

αδύνατο και τις σελίδες τους ακόμα να κόψω. Όμως ξεχώρισα 5-6 βιβλία σημαντικά 

στενών μου φίλων και βάλθηκα σιγά-σιγά να τα διαβάσω. Για τα «Αθώα και Οργισμένα 

Νιάτα»
1
 σου, νομίζω πως σου μίλησα στο τηλέφωνο. Μόλις είχα τότε τελειώσει το 

πρώτο, το μεγαλύτερο δοκίμιο. Έπειτα προχώρησα, πάλι σιγά – σιγά ως το τέλος. Η 

πρώτη μου διαπίστωση είναι ότι, εκτός από το ότι είσαι ένας στυλίστας του πεζού λόγου 

κι ένας ανατόμος ψυχολογικών και κοινωνικών καταστάσεων, εκτός του ότι είσαι ένας 

γνώστης σε βάθος και του πνευματικής μας ζωής και των λογοτεχνικών κειμένων της 

από τον περασμένο αιώνα, η διαπίστωσή μου λοιπόν είναι γενικώτερη: Η γενιά μας, το 

λέγω χωρίς κομπορρημοσύνη - δεν έχει ξεπερασθεί, καθώς θέλουν να το πιστεύουν οι 

φωνασκούντες νέοι λογοτέχνες. Στη γενιά των νεωτέρων υπάρχουν ταλέντα δεν υπάρχει 

όμως λογοτεχνία, που σημαίνει τέχνη του λόγου. Οι νέοι δεν έχουν μορφώσει ακόμα τα 

εκφραστικά τους μέσα. Αγνοούν την ελληνική γλώσσα. Και χωρίς καλλιεργημένη 

γλώσσα δεν γίνεται μεγάλη λογοτεχνία. Ο ξεπερασμένος Anatole France
2
 εξακολουθεί, 

κατά τη γνώμη μου, να είναι σημαντικός συγγραφέας, γιατί είναι ένας μεγάλος 

στυλίστας. Στη δική σου λογοτεχνική εξάρτυση υπάρχει και τούτο το μεγάλο προσόν: η 

τέχνη του λόγου.  

 Δε θα προχωρήσω, γιατί κουράζομαι εύκολα. Έσπευσα να σου γράψω τούτο το 

γράμμα, για να σου εκφράσω όλη μου την ικανοποίηση και τη χαρά από τη Χιλιανή «La 

Noche Larga»
3
. Με έκπληξή μου διαπιστώνω, όπως όταν ήμουν στην Ισπανία, πως 

αρκετά καταλαβαίνω το ισπανικό κείμενο. Συλλαμβάνω τουλάχιστο ένα γενικό νόημα. 

Είναι μια θαυμάσια έκδοση. Ελπίζω και το στυλ της μετάφρασης να είναι αντάξιο των 

κειμένων. Κρίμα μονάχα, που το βιογραφικό σου σημείωμα, έξω από το πορώδες 

σκληρό εξώφυλλο, διαβάζεται με πολλή δυσκολία. Χρησιμοποίησα φακό. Ευχαριστώ 

θερμά για το ωραίο τούτο δώρο. 
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 Σου εσωκλείω και το πρώτο μου, υπεσχημένο στην «Alma Mater» μου ποίημα. 

Τους χαιρετισμούς στη Φωτούλα.                           

 

                                                                                            Σε φιλώ 

                                                                                             Γιώργος 

 

 

 

1.  Π. Χάρης, Αθώα και Οργισμένα Νιάτα,  Εστία, 1974. 

 

2. Ο Anatole France ήταν Γάλλος μυθιστοριογράφος και κριτικός που τιμήθηκε με το Βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1921. 

 

3. Το «La Noche Larga» είναι η Ισπανική μετάφραση του βιβλίου του Π. Χάρη « Η Μεγάλη 

Νύχτα». 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblionet.gr/author/17774/Πέτρου_Χάρη
http://www.biblionet.gr/com/12/Βιβλιοπωλείον_της_Εστίας
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1921


  

~ 186 ~ 

 

 

 

                                                             103                                       

                                                                                                   Τέλη Ιουνίου 1975 

 

Αγαπητέ μου Χάρη
1
,  

 

 Διάβασα με πολλή προσοχή το σημείωμά σου στο προηγούμενο τεύχος της 

«Νέας Εστίας», απ’ αφορμή του δικού μου κειμένου μου «Από το χρονικό της 

δικτατορίας» που δημοσιεύθηκε στο ίδιο τεύχος του περιοδικού. Μετά τη δημοσίευσή 

του πήρα και μερικά τηλεφωνήματα, όλα από γνωστούς και φίλους, άλλα με την 

έκφραση παραπόνων κι’ άλλα με τη διατύπωση παρατηρήσεων.  

       Σ’ ένα τηλεφώνημα π.χ. διατυπώνονταν η «μομφή», γιατί δεν «είχα το θάρρος» να 

κατονομάσω τους «τιμηθέντας» με τα παράσημα της δικτατορίας. Σ’ άλλο τηλεφώνημα 

εκφραζόταν το παράπονο ότι «αδικούσα» τους λογοτέχνες, που είχαν πάρει τις 

«χορηγίες». Για τούτους, γίνεται κάποιος υπαινιγμός και στο δικό σου το κείμενο.  

        Ένα τρίτο τηλεφώνημα εξέφραζε την απορία, γιατί απέφυγα να συνδέσω με το 

θέμα των «χορηγιών» και το θέμα των συντάξεων των λογοτεχνών. Ενδέχεται να πάρω 

κι’ άλλα τηλεφωνήματα, και γράμματα ίσως. 

       Ενδέχεται τα ίδια αυτά τηλεφωνήματα να παρουσιασθούν, υπό τύπου επιστολών, 

και από τις στήλες της «Νέας Εστίας», παίρνω το θάρρος να ξηλώσω και τη «δειλία» 

της πνευματικής μας ηγεσίας, ίσως και το δικαίωμα, να ζητήσω λίγο περισσότερο χώρο 

στις σελίδες της, για ν’ απαντήσω σ’ όλες τις απορίες κι ακόμα, αν χρειασθεί, ν’ 

απολογηθώ για όσα έγραψα στο «επίδικο» κείμενό μου. 

 Πριν όπως προχωρήσω, νομίζω πως είναι ανάγκη να επισημανθεί μια γενική 

σύγχυση που έχει δημιουργηθεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων, από τη φθορά πολλών 

ηθικών αξιών, για την οποία είναι υπεύθυνο το οπορτουνιστικό πνεύμα, που 

καλλιεργήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Θέλω να πιστεύω ότι η φθορά 

αυτή των ηθικών αξιών, στις τάξεις του’λάχιστο του πνευματικού κόσμου, ήταν σχεδόν 

μηδαμινή, πράγμα που σημαίνει, πως οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες, στο σύνολό τους 

σχεδόν, έστω και με την «παθητική» στάση ή τη σιωπή τους, δε συνθηκολόγησαν με το 

πνεύμα της απριλιανής δικτατορίας. Ενδέχεται να υπάρχουν απομονωμένοι, στην 
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ατομική τους κόλαση, καθώς το παρατηρείς στο σημείωμά σου, και οι «αμαρτωλοί», 

γιατί, επί’ τέλους ο κόσμος δεν είναι πλασμένος μόνον από αγίους. Πρέπει να 

αναζητήσουμε ελαφρυντικά για την αμαρτία τους ή να τους καταδικάσουμε; Ίσως θα 

ήταν περισσότερο σκόπιμο, να τεθεί πια φανερά, κατά τρόπο τίμιο και αδιάβλητο, για 

να ξεκαθαρισθεί οριστικά το θέμα της ευθύνης των πνευματικών ανθρώπων, για την 

πολιτεία τους, πριν απ’ τη δικτατορία, κατά τη δικτατορία και μετά τη δικτατορία. Τον 

καιρό της Γερμανικής Κατοχής είχε δημιουργηθεί η τάξη των «δοσιλόγων», δηλαδή των 

ανθρώπων που  εγκλημάτησαν κατά του Έθνους.  

 Όλοι εκείνοι μετά την απελευθέρωση και το συμμοριτοπόλεμο του πήραν άφεση 

αμαρτιών εν ονόματι του «αντικομμουνιστικού αγώνα» τους. Μερικοί αναγορεύθηκαν 

και «εθνικοί ήρωες» κατά τον μέσο περίπου τρόπο. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 

1967 δημιούργησε μια τάξη νέου τύπου «δοσιλόγων», τους οποίους η κοινή συνείδησή 

τους είπε «χουντικούς». Υπάρχει μια ανιούσα κλιμάκωση της ευθύνης των 

«χουντικών», όπως υπάρχει και μια ανιούσα κλιμάκωση της δράσης των λεγομένων 

«αντιστασιακών». Οι πρώτοι θα κριθούν κατά το μέτρο της ευθύνης τους και οι 

δεύτεροι κατά το μέτρο της αντίστασής τους στη δικτατορία. 

     Έτσι μπορούμε να περιμένουμε την ετυμηγορία του δικαστηρίου της «κοινής 

συνείδησης». Εκείνο όμως που δε μπορούμε να περιμένουμε είναι η αναβολή του 

στιγματισμού του οπορτουνιστικού πνεύματος, που μεταμόρφωσε, «εν μία νυκτί», τα 

ερίφια σε πρόβατα, τους παλιούς «χουντικούς» σε νέους «αντιστασιακούς». Επί τέλους 

και ένας «χουντικός» μπορεί να γίνει συμπαθής όταν σιωπά με ταπείνωση. Αλλά ένας 

«παραδοχεύς» της δικτατορίας, που ευεργετήθηκε απ’ αυτούς, κατά πολλούς τρόπους, 

γίνεται αποκρουστικός και αηδής όταν εμφανίζεται σαν «αντιστασιακός» και 

απολογητής του πνεύματος της δημοκρατίας. Στην πιο ευνοϊκή περίπτωση μπορεί να 

θεωρηθεί αγνώμων και αχάριστος. Δηλαδή ηθικά ευτελής. Ας παρακληθούν λοιπόν όλοι 

αυτοί οι νεοφανέρωτοι «αντιστασιακοί», να θυμηθούν το ρητό «η σιγή κόσμον φέρει».[ 

Έτσι υπάρχει η ελπίδα κάποτε να γίνουν και λίγο συμπαθείς. Κι ας μην ξεχνούν όλοι ότι 

το πρώτιστο χρέος του πνευματικού ανθρώπου είναι όχι μονάχα να γράφει ποιήματα ή 

μυθιστορήματα, και να χειρίζεται τη μπακέττα του μουσουργού ή τα σύνεργα των 

εικαστικών τεχνών, αλλά να μετουσιώνει τα πνευματικά επιτεύγματα σε ηθικές αξίες. 

Τότε, μονάχα τότε, δικαιώνεται ολοκληρωτικά το πνεύμα
2
.] 

 1) Είμαι πολύ ικανοποιημένος, που το δημοσίευμά μου στο προηγούμενο τεύχος 

της «Νέας Εστίας», έδωσε αφορμή να έρθουν στο φως της δημοσιότητας περιστατικά, 
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που τιμούν το φιλελεύθερο και ανεξάρτητο πνεύμα του περιοδικού. Προσωπικά γνώριζα 

την περιπέτεια της «Νέας Εστίας», όταν αντιστάθηκε στη λογοκρισία της δικτατορίας. 

Έχω εκτιμήσει επίσης τον απόλυτο σεβασμό στα κείμενα των συνεργατών της, κι όταν 

ακόμα τούτα βρίσκονταν κάποτε σε αντίθεση προς τις πάγιες αρχές της δικής της 

κοσμοθεωρίας. Πολλές φορές δέχθηκε κείμενά μου,[που μπορούσαν να θεωρηθούν από 

τους ανάγωγους ως «φιλοκομμουνιστικά»,
3
] επειδή  με αυτά είχα διακηρύξει κάποτε 

παρρησία μεν ότι έπρεπε να ’χουμε πολύ παστρικά στα χέρια μας, για να ρίξουμε το 

λίθο του αναθέματος κατά των Ρώσων δικαστών του Γιούλι Ντάνιελ, και του Αντρέι 

Συνιάφσκι, όταν στη Μακρόνησο ανεχόμασταν την εξορία του Ρίτσου, του Θεοδωράκη 

και του Κατράκη. Και τον καιρό της δικτατορίας άφησε η Ν.Ε. ανέπαφα ορισμένα 

επιλήψιμα στοιχεία κειμένων μου που έθιγαν, κατά κάποιο τρόπο τους δικτάτορες. Δε 

χρειάζεται νομίζω να επεκταθώ περισσότερο σ’ ένα θέμα, που προκλήθηκε
4
 από το 

σημείωμα σου. Για τους φίλους της Ν.Ε ήταν ίσως περιττό, όμως πολύ χρήσιμο και 

κατατοπιστικό για το απληροφόρητο αναγνωστικό κοινό και προ πάντων για τους νέους. 

 2) Στη «Μορφή» ότι δεν «είχα το θάρρος»  να κατονομάσω τους «τιμηθέντας» 

με τα παράσημα της δικτατορίας, θ’ αποκριθώ. Δεν το’ καμα από έλλειψη θάρρους. Θα 

’ταν σα να παραβίαζα θύρες ίσως ανοιχτές, γιατί κατά τα άλλα υπάρχει ίσως η 

δικαιολογία ότι ατύχησαν, κάτω από το βάρος μιας αδυναμίας ή φοβίας.[ Η 

παρασημοφορία εκείνη είχε πάρει μεγάλη … σ’ όλη τη Θεσσαλονίκη
5
.] Το ’καμα 

απλώς, γιατί η πρόθεσή μου δεν ήταν να «εκθέσω» πρόσωπα, συμπαθή και έντιμα, αλλά 

να επισημάνω τα δόλια τεχνάσματα της δικτατορίας για να δημιουργεί φίλους ή 

τουλάχιστο για να εξουδετερώνει τους εχθρούς. 

 3) Το παράπονο ότι «αδίκησα» τους λογοτέχνες που είχαν πάρει «χορηγίες», 

νομίζω ότι είναι εντελώς αβάσιμο. Πιστεύω ότι δεν «αδίκησα»  κανένα λογοτέχνη ή 

καλλιτέχνη, γιατί απλούστατα δεν κατηγόρησα κανέναν για την αποδοχή της χορηγίας. 

Η χορηγία είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πνευματικού δημιουργού, όταν μοχθεί 

για την πραγμάτωση του έργου του. Απλώς επεσήμανα κι εδώ τη δόλια πρόθεση της 

δικτατορίας να προσεταιρισθεί φίλους και οπαδούς. Και, να στήσει μια παγίδα στον 

πνευματικό κόσμο, γνωρίζοντας τη δύναμη του ρητού “la noblesse oblige”
6
. Είναι προς 

τιμήν των λογοτεχνών και καλλιτεχνών, που κατάφεραν να ξεφύγουν από το δόκανο 

τούτο. Αν μερικοί με την εφαρμογή του θεσμού των χορηγιών, από αδυναμία 

αντίστασης ή φοβία, ειδικά στις επαρχίες όπου το κλίμα ήταν περισσότερο 

καταθλιπτικό, βρέθηκαν στην ανάγκη να κάμουν διαλέξεις «εθνικού περιεχομένου», 
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τούτο είναι ένα θέμα για το οποίο το δικαστήριο της κοινής συνείδησης θα βρει ίσως 

ελαφρυντικά.  

4) Στο πρόσωπο που εξέφρασε την απορία γιατί απέφευγα να συνδέσω το θέμα 

της χορηγίας με το θέμα των συντάξεων των λογοτεχνών και καλλιτεχνών, απαντώ, ότι 

δεν έκαμα τούτη τη σύνδεση γιατί απλούστατα δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα 

δυο αυτά θέματα. Οι χορηγίες ήσαν μια παγίδα, με φανερή την πολιτική σκοπιμότητα, 

ενώ οι συντάξεις ήσαν και είναι ένα δικαίωμα των λογοτεχνών και των καλλιτεχνών, 

κατοχυρωμένο από το νόμο. Τις χορηγίες τις ενέκριναν τυπικά οι αρμόδιες επιτροπές, οι 

αποφάσεις τους όμως ήσαν άγραφος χάρτης, αφού ο Υπουργός Πολιτισμού, τελικά ήταν 

εκείνος που τις επικύρωνε ή τις απέρριπτε, που διέγραφε ανεπιθύμητα πρόσωπα και 

ανέγραφε αυθαίρετα άλλα, της δικής του αρεσκείας, τα οποία τύχαινε κάποτε να μην 

έχουν πολύ στενή σχέση με τα γράμματα ή τις τέχνες. Και δεν γνωρίζω κατά ποιον 

τρόπο τα μέλη των επιτροπών εκείνων που ασκούσαν το άχαρο έργο, αντιδρούσαν στην 

αλλοτρίωση, αυτή των καθηκόντων τους, από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις του 

Υπουργού Πολιτισμού. 

Αντίθετα, τις συντάξεις τις χορηγούσαν με ανέκκλητες αποφάσεις, σύμφωνα με 

το νόμο, άλλες ειδικές επιτροπές, που δεν υπόκεινταν σε κανένα περιορισμό, που 

έκριναν κατά τη δική τους συνείδηση τους δικαιούχους, με βάση φυσικά ένα όριο 

ηλικίας και μια αναγνωρισμένη θητεία στα γράμματα ή τις τέχνες και προ παντός χωρίς 

καμμιά, απολύτως καμμιά πολιτική ή κοινωνική προκατάληψη.  

Οι συντάξεις δεν είχαν θεσπισθεί από τη δικτατορία, όπως οι χορηγίες. Ο 

αρχικός νόμος για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών και καλλιτεχνών ήταν έμπνευση 

και έργο της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, που η δικτατορία τον κράτησε στο ψυγείο 

πέντε ολόκληρα χρόνια. Και τούτο, γιατί αδυνατούσε να συγκροτήσει επιτροπές από 

Έλληνες πνευματικούς ανθρώπους, που θα δεχόντανε να υποκύψουν στα καλέσματά 

τους για ν’ αρνηθούν την παροχή σύνταξης στον κ. Βάρναλη, τον Μ. Αυγέρη και σ’ 

όσους είχαν ταχθεί εναντίον της. Και μονάχα όταν οργανώθηκε ένας συντονισμένος 

αγώνας όλων των Ελλήνων λογοτεχνών και καλλιτεχνών, για τη διεκδίκηση ενός 

κεκτημένου δικαιώματος, από την Πολιτεία, έστω κι αν αυτή βρισκόταν μπανταρισμένη 

στο «γύψο», τότε μονάχα το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε, εγκαινιάζοντας δήθεν 

κάποια περισσότερο «φιλελεύθερη»  πολιτική, να εφαρμόσει τον παλιό νόμο, 

τροποποιημένο σε πολλά σημεία. Ο νόμος φυσικά είναι ατελής, αλλά οπωσδήποτε 

εφαρμόσθηκε. 
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Η αρμόδια επιτροπή για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών, αδιαφορώντας για 

κάθε τυχόν δυσάρεστη συνέπεια και υπακούοντας στη φωνή του χρέους και της τιμής, 

περιέλαβε στον πρώτο κι’ όλας κατάλογο των συνταξιούχων τον Κ. Βάρναλη (ο 

Αυγέρης είχε πεθάνει), την Έλλη Αλεξίου, τον Στρατή Δούκα, το Γ. Βαλέτα, τον Δ. 

Φωτιάδη, το ζεύγος Ρίτας και Νίκου Παππά, κι’ όσους φανερά ή «εκ του αφανούς» 

είχαν πάρει θέση εναντίον της δικτατορίας. Δεν χορήγησε λοιπόν τις συντάξεις η 

δικτατορία. Τις χορήγησε η ζωντανή συνείδηση και το πνεύμα της Ελληνικής 

Πολιτείας, που είχαν μείνει έξω από τη φυλακή του «γύψου»  σαν εκπλήρωση ενός 

καθυστερημένου χρέους προς τον κόσμο των Ελληνικών Γραμμάτων. Τούτο άλλωστε 

πιστοποιείται από μόνο το γεγονός, ότι όλοι ανεξαιρέτως οι υπερήλικες λογοτέχνες, 

ανεξάρτητα από την πολιτική ή κοινωνική τοποθέτησή τους, είχαν διεκδικήσει το 

δικαίωμά τους, με την υποβολή αιτήσεων, τις οποίες δεν θα είχαν καταδεχθεί με κανένα 

τρόπο να υποβάλλουν προς τη δικτατορία. Και φυσικά τότε και η αρμόδια επιτροπή δεν 

θα είχε λόγο ύπαρξης. 

                                                         Φιλικώτατα, με αφοσίωση 

προς τη «Νέα Εστία» 

Γ.Θ.Β. 

 

 

 

1.  Η επιστολή παρατίθεται αυτούσια στις Σελίδες του και δημοσιεύεται στη Νέα Εστία  με τον 

τίτλο «Η φθορά των ηθικών αξιών, οι λογοτεχνικές συντάξεις και οι χορηγίες», κατόπιν του 

αποσπάσματος με τίτλο «Από το χρονικό της δικτατορίας», το οποίο ακολούθησε και επιστολή 

του Π. Χάρη που χαρακτήριζε το κείμενο πολυσήμαντο με σελίδες σκληρές στην ειλικρίνειά 

τους αλλά χρησιμότατες για τη σύνθεση του χρονικού της επταετίας..( Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, 

Σελίδες, τ. Ε΄, ό.π,  σσ. 27- 32.) 

 

2.  Το τμήμα αυτό παραλείπεται  στη δημοσιευμένη μορφή του. 

 

3.  Το τμήμα αυτό παραλείπεται  στη δημοσιευμένη μορφή του. 

 

4. Στη δημοσιευμένη επιστολή αναγράφει «προηγήθηκε» αντί «προκλήθηκε». 

 

5. Το τμήμα αυτό παραλείπεται  στη δημοσιευμένη μορφή του. 
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6. «Noblesse oblige.» Η αριστοκρατική καταγωγή ή, γενικά, η υψηλή θέση- δημιουργεί 

υποχρεώσεις, Duc de Levis. 
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Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Σου γράφω από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης (τηλ. 841-131) όπου 

παραθερίζουμε και κάμνω την κούρα μου. Καλοκαιριάτικα κρυολόγησα. Οικουρώ με 

λίγο πυρετό και με αντιβιωτικά. Με πυρετό διάβασα το αφιέρωμα στον Κάφκα
1
 και με 

τον ίδιο πυρετό, ανεβασμένο κάπως, ύστερ’  από μερικά τηλεφωνήματα που πήρα, 

έγραψα και το εσώκλειστο γράμμα προς τη «Νέα Εστία»
2
. 

Κάμνοντας μια ιστορική διαπίστωση αισθανόμουν  κάπως ένοχος απέναντι στην 

“Alma Mater” μου. Σε παρακαλώ πολύ κρίνε εσύ αν μπορεί, από το πρώτο μέρος της 

επιστολής να θιγεί η «Νέα Εστία».  Θα δεχόμουν οποιαδήποτε διόρθωση της επιστολής 

ή και την ολοκληρωτική απόρριψή της. Η «Νέα Εστία» είναι και θα ’ναι πάντα ένα 

βήμα ιερότητος για μένα. Φοβούμαι ότι είναι ενδεχόμενο να πάρεις και άλλες επιστολές, 

άγνωστο με τι είδους ύφος. Ο Χριστιανόπουλος μου τηλεφώνησε ότι στο τεύχος της 

«Διαγωνίου
3
», που ετοιμάζεται καταχωρεί πλήρη και τεκμηριωμένη χρονολογική 

ελληνική βιβλιογραφία του Rilke και του Kafκa. 

Στις αρχές του Οκτωβρίου θα κατεβούμε στη Θεσσαλονίκη τότε θα θέσω σε 

κυκλοφορία και τον Δ΄ τόμο των «Σελίδων» μου. Θα πάρεις και μια εντελώς καινούργια 

έκδοσή μου, με τον τίτλο «Τα Νέα Σατιρικά Γυμνάσματα»
4
. Είναι κάτι ανάλογο και 

παράλληλο με τα «Σατιρικά Γυμνάσματα»  του Κ. Παλαμά. Εκείνος τα ’χε  γράψει για 

την ντροπή του 1897. Τα δικά μου είναι για το ήθος μιας άλλης ντροπιασμένης εποχής 

(1967-1974) στα τυπώνω με το ψευδώνυμο Λουκίλιος Γιουβενάλης. Τούτο δε σημαίνει 
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ότι κρύβω την πατρότητά τους, αφού στην τελευταία σελίδα αποκαλύπτω την ταυτότητά 

μου. Το κάμνω μόνο και μόνο για να υποδείξω ότι τα νέα σατιρικά μου δεν ανήκουν στο 

αισθητικό κλίμα των άλλων ποιημάτων μου. 

Από τους δυο μας την αγάπη μας, στη Φωτούλα. Κι από μένα την αφοσίωσή 

μου. 

 

Σε φιλώ 

Γιώργος 

 

 

 

1. Το τεύχος 1158 της Νέας Εστίας είναι αφιερωμένο στον Kafka. 

 

2. Δεν ανευρίσκεται στα αρχεία των επιστολών. 

 

3. Ο Ντ. Χριστιανόπουλος το 1958 ίδρυσε και ανέλαβε υπό τη διεύθυνσή του το περιοδικό 

Διαγώνιος, που κυκλοφόρησε ως το 1983 με ολιγόχρονες παύσεις. 

 

4. Τα Νέα Σατιρικά Γυμνάσματα κατά το πρότυπο των Σατιρικών Γυμνασμάτων του Κ. Παλαμά σε 

ιαμβικό ενδεκασύλλαβο με δύο τετράστιχες ομοιοκατάληκτες στροφές και ένα επιλογικό 

δίστιχο, επίσης ομοιοκατάληκτο. Η συλλογή αποτελείται από δεκαπέντε ποιήματα εκ των 

οποίων το τελευταίο είναι ένα αδελφικό μήνυμα στον Γιάννη Ρίτσο. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, 

Σελίδες, ό.π., τ. Ε΄, σσ. 32-34. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



  

~ 193 ~ 

 

                                                  105 

Θεσσαλονίκη 7.6.1976 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Όπως σου είπα και στο τηλέφωνο αποφασίσαμε να φύγουμε για το Λονδίνο, 

όπου πρέπει να βρεθεί η αιτία αυτού του περιοδικού πυρετού, που με ταλαιπωρεί εδώ 

και εννέα μήνες περίπου. Θ’ αναχωρήσουμε, κατά πάσαν πιθανότητα, στις 27  τούτου  

του μηνός. 

Σχετικά με τα άρθρα μου για το θεσμό των λαϊκών βιβλιοθηκών, καθώς ξέρεις 

ήδη, είχα γράψει στον κ. Καραπαναγιώτη του «Βήματος»  και πριν από λίγες μέρες 

πήρα απάντησή του. Σου εσωκλείω φωτοαντίτυπα και των δυο επιστολών. Η 

καθυστέρηση της δημοσίευσης των άρθρων στη συντετμημένη τους μορφή, ίσως να 

οφείλεται στους λόγους που προβάλλει ο κ. Καραπαναγιώτης, πιθανότατα όμως 

αποτελούν κάποιο εμπόδιο, σε μια ιδιωτική πρωτοβουλία του Οργανισμού Λαμπράκης, 

καθώς φαίνεται από το χθεσινό δημοσίευμα του «Βήματος» (6.6.76), απόκομμα του 

οποίου σου εσωκλείω. 

Φαίνεται πως δε θα καθυστερήσει πάρα πολύ η δημοσίευσή τους. Μετά θα 

μπορέσει να κάμει η «Νέα Εστία» την εξόρμησή της, για τη δημιουργία μιας κοινής 

συνείδησης της αναγκαιότητας των λαϊκών βιβλιοθηκών. Η «Νέα Εστία» πρέπει με 

κάθε μέσο να διεκδικήσει την τιμή μιας «πνευματικής επανάστασης», η οποία θα 

αλλάξει την πολιτιστική όψη της Ελλάδας. Δε θα είναι αρκετά τα δικά μου άρθρα. Αυτά 

θ’ αποτελέσουν απλώς το έναυσμα. Η πυρκαγιά θα φουντώσει όταν κινητοποιηθούν 

όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες. Τα λογοτεχνικά σωματεία, το Υπουργείο Πολιτισμού, η 

ίδια η Κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό, η Βουλή, τα πολιτικά κόμματα, όλος ο 

πνευματικός κόσμος. 

Είναι ανάγκη να κινηθεί ιδιαίτερα η εθνική φιλοτιμία, αν γίνει κατάλληλη χρήση 

ενός δημοσιεύματος που σου εσωκλείω για τα καταπληκτικά πολιτιστικά επιτεύγματα 

της Βουλγαρίας. 11.000 κοινοτικές και κρατικές βιβλιοθήκες! Σε κάθε 800 κατοίκους 

της χώρας αναλογεί και από μια βιβλιοθήκη! 

Κάμνω πρώτα έκκληση σε σένα. Είσαι σήμερα ο μόνος άνθρωπος, που με τη 

ζωτικότητά του, την πνευματική του οξυδέρκεια και το ακαδημαϊκό του κύρος, μπορεί 
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με όργανο τη «Νέα Εστία», να ξεκινήσει και «επανάσταση» και να την φέρει σε πέρας. 

Θα ’ναι ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής για τη «Νέα Εστία», αν τα πενηντάχρονά της 

επισφραγισθούν μ’ ένα νομοθέτημα, που θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού 

πνεύματος. Είναι ανάγκη να επιστρατεύσεις και άλλους ειδικούς συνεργάτες της «Ν. 

Εστίας»  για να ρίχνουν συνεχώς καινούργια προσανάμματα στη φωτιά. Ίσως θα ’ταν 

σκόπιμο να αφιερωθεί ένα τεύχος με άρθρα και γνώμες των εγκυρότερων πνευματικών 

μας ανθρώπων (λογοτεχνών, επιστημόνων, πολιτικών). Ίσως θα ’πρεπε σε κάθε τεύχος 

της «Νέας Εστίας» να μπαίνει μία μόνιμη…, π.χ. «Ο θεσμός των λαϊκών βιβλιοθηκών 

βάσει της Ελληνικής Παιδείας». Οπωσδήποτε θα είσαι συ ο μοχλός, γύρω από τον οποίο 

θα γίνει όλη αυτή η κίνηση. 

Δε σου γράφω περισσότερα. Σου εσωκλείω το μοναδικό ποίημα που έχω τώρα, 

με την παράκληση να δημοσιευθεί ή μετά την εμφάνιση των άρθρων μου, ή μετά τον 

Ιούλιο, για να μη θιγούν οι εκδότες μιας «ανθολογίας ανεκδότων ποιημάτων του 1976» 

που δεν ήμουν σε θέση ν’ ανταποκριθώ στο αίτημά τους. 

Ίσως να είδες το ποίημά μου στο τιμητικό τεύχος Παπατσώνη του περιοδικού 

«Ευθύνη». Το προόριζα φυσικά κι αυτό για τη «Νέα Εστία». Αλλά επειδή δε μου ήταν 

δυνατό ν’ ανταποκριθώ στην πρόσκληση της «Ευθύνης» να γράψω ένα άρθρο για τον 

Παπατσώνη, της έστειλα το ποίημα αυτό, επειδή εκεί αναφέρεται και το όνομα του 

Παπατσώνη. Το έκαμα για να μη πικράνω τον ποιητή, με μια άρνησή μου να 

συνεργασθώ στο τιμητικό τεύχος του. Άλλωστε του έχω μεγάλη εκτίμηση. 

 

Την αγάπη μας στη Φωτούλα και σε σένα. 

 

Πάντα δικός σου 

Πιστός υιός της “Alma Mater” μου 
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                                                                                  Θεσσαλονίκη 4.10.1978 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Ένα βιβλίο συναρπαστικό, σαν τις «Ημέρες Οργής
1
» που έχει το χάρισμα να 

προσφέρεται για να εξαντληθεί μέσα σε δυο εικοσιτετράωρα, χρειάστηκε ένα 

δεκαήμερο περίπου για να το διαβάσω. Οι τελευταίες συνεχείς δονήσεις του  σεισμού, 

επτά το περασμένο Σάββατο – ευτυχώς όχι πολύ ισχυρές, αλλ’ οπωσδήποτε 

συγκλονιστικές για το νευρικό μας σύστημα, με ανάγκασαν πολλές φορές να διακόψω 

το διάβασμα. Η ευαισθησία μου έχει οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε κι ένας ξαφνικός 

θόρυβος, στο δρόμο ή ένα κούνημα της πολυθρόνας να με κάμνει να πετάγομαι μ’ένα 

αίσθημα πανικού. Ακόμα την ίδια αίσθηση δοκίμαζα, όσες φορές συναντούσα στις 

σελίδες του βιβλίου σου τη λέξη «σεισμός», σαν παρομοίωση της δόνησης από τις 

εκρήξεις των όλμων δεκεμβριανής τραγωδίας. Έχω χάσει την ηρεμία της ψυχής μου, 

δυσκολεύομαι να διαβάσω, αδυνατώ να εργασθώ. 

Το Νοέμβριο, όταν θα μεταφερθούμε σ’ ένα καινούργιο ισόγειο σπίτι στο 

Πανόραμα (15 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη), που το ’χουμε νοικιάσει και που 

περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της κεντρικής του θερμάνσεως, γίνει 

μπορετό με την πιθανότητα μιας μεγαλύτερης ασφάλειας, να υπερνικήσω αυτό το 

αίσθημα του πανικού. Δεν το είχα κατά τη διάρκεια των μεγάλων σεισμών. Γεννήθηκε 

μέσα μου εκ των υστέρων κατά το ίδιο ψυχολογικό τρόπο που έχει ριζωθεί μέσα στις 

ψυχές πολλού κόσμου. Κι όλος αυτός ο κόσμος, που τον υποχρέωσαν οι ανάγκες της 

ζωής να ξαναγυρίσει στην πόλη, αντιμετωπίζει με πολλή αγωνία όλα τα άγνωστα μα 

πιθανά ενδεχόμενα ενός δύσκολου χειμώνα. Κατά κάποιο διαφορετικό τρόπο ζούμε κι 

εμείς εδώ τις δικές μας «ημέρες οργής». 

Αλλά τώρα το προβάδισμα έχουν οι δικές σου «Ημέρες Οργής»
2
. Είναι ένα 

εφιαλτικό βιβλίο. Έτσι τουλάχιστον έζησα τη φρίκη του, κάτω από τις ειδικές 

ψυχολογικές συνθήκες, που μας δημιούργησαν οι συνεχιζόμενοι σεισμοί, εδώ και 

τέσσερις μήνες. Πολλά στοιχεία συνθέτουν το τελευταίο σου τούτο βιβλίο. Είναι μαζί 

μια «μυθιστηρηματική αυτοβιογραφία» τριάντα τεσσάρων ημερών, ένα ιστορικό 
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χρονικό μιας δραματικής περιπέτειας της Αθήνας, μια εξαντλητική ψυχογραφία της 

ελληνικής αστικής οικογένειας, που συνθλίβεται ανάμεσα στο δυνατό ρεύμα της 

παράδοσης και στο αντίθετο, επίσης δυνατό ρεύμα των νέων ιδεών, που προαναγγέλλει 

έναν καινούργιο κόσμο. Είναι σαφής η θέση του συγγραφέα. Δεν προδίνει την 

παράδοση αλλά ούτε αρνείται τις καινούργιες ιδέες. Όλα τα κύρια πρόσωπα του 

μυθιστορήματος, ο θαυμάσιος εκείνος πατέρας-συνταγματάρχης, η εξίσου θαυμάσια 

μητέρα, ο Αλέκος, η Αλίκη, η Ελένη, ακόμα και η Κούλα δεν είναι παρά 

συναισθηματικές και ιδεολογικές πλευρές της ψυχολογικής και πνευματικής δομής του 

ίδιου του συγγραφέα. Ο συγγραφέας διάλεξε τα πρόσωπα τούτα, ακόμα και τον 

επαναστάτη Λευτέρη, ακόμα και τον έντιμο-αποστεωμένο Πρόεδρο, που θάφτηκε τόσο 

δραματικά και άδοξα στην αυλή του σπιτιού, για να εκφράσει σε μια πολλαπλότητα το 

δικό του ψυχικό κόσμο, μ’ όλες τις αντιθέσεις που δημιουργεί ένας ειλικρινής και 

έντιμος αυτοέλεγχος. Ακόμα και η δραματική Ελένη Παπαδάκη, ακόμα και ο Σωτήρης 

Σκίτης, έτσι καθώς προβάλλονται από τις σελίδες του βιβλίου, δεν είναι παρά πλευρές 

της πολυεδρικής ψυχολογικής δομής του συγγραφέα. Όλη τούτη η ψυχολογική διάλυση 

του συγγραφέα σε τόσα πρόσωπα, που το καθένα ζει, κατά τον δικό του τρόπο, την 

τραγωδία της δεκεμβριανής Αθήνας, γίνεται με μια μέθοδο, που προσδιορίζεται από ένα 

θαυμάσια οργανωμένο λόγο. Τούτος ο λόγος αποτελεί μια εκφραστική κατάσταση του 

συγγραφέα, που διεκδικεί την ταυτότητα ενός απόλυτα προσωπικού ύφους. 

Δε θέλω να πω ότι οι «Ημέρες Οργής» είναι το κορυφαίο σου βιβλίο. Ένας 

τέτοιος λόγος θα μείωνε κάπως την άλλη πνευματική σου προσφορά. Μ’ όλη την 

ιδιάζουσα βαρύτητά του, θέλω να το θεωρώ σαν έναν πολύτιμο κρίκο – ελπίζω όχι τον 

τελευταίο – στην αλυσίδα της όλης σου πνευματικής δημιουργίας. Και σαν ένα 

ορόσημο στη νεώτερη Λογοτεχνία μας. 

Προσθέτω και κάτι άλλο. Στην προσδοχή των δραματικών περιστατικών των 

οργισμένων εκείνων ημερών, με βοήθησε πολύ η αρκετά καλή γνώση μου της 

τοπογραφίας της Αθήνας. Προ πάντων η εξοικείωσή μου με την περιοχή του Κεραμικού 

και της Λαχαναγοράς, όπου είχα ζήσει την οδυνηρή περιπέτειά μου της Κατοχής. 

Φυσικά και του άντρου των μελλοθανάτων – οι φυλακές του Ορφανοτροφείου 

Χατζηκώστα. 
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1.    Το «Ημέρες Οργής είναι ένα από τα δύο μυθιστορήματα του Π. Χάρη.  

 

2. Προβαίνει σε αναλυτική κριτική του νέου βιβλίου του Π. Χάρη. 
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                                                                                           Νοεμ.-Δεκ. 1982 

 

Για τον Κύριο 

Πέτρο Χάρη 

Ακαδημαϊκό 

Αθήνα 

 

Αξιότιμε Κύριε Χάρη
1
, 

 

Η εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης πριν από αρκετό καιρό, είχε εκφράσει 

προς τον Δήμο μας την επιθυμία να οργανωθεί στην πόλη μας μια τιμητική εκδήλωση 

για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, με την ευκαιρία των 30 χρόνων από το θάνατό του. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκτιμώντας βαθύτατα την εισήγηση της Εταιρείας 

Λογοτεχνών της πόλης μας, αποφάσισε να περιλάβει στο πρόγραμμα των καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων των «Δημητρίων» του 1982, και την τιμητική αυτή εκδήλωση. 

Η εκδήλωση με τη συνεργασία πάντοτε της Εταιρείας Λογοτεχνών 

Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 16
ης

 Νοεμβρίου 1982, στην αίθουσα 

διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης της οποίας και τη γνώμη 

συμμεριζόμαστε απολύτως, συνέστησε ως κύριον ομιλητή για την ανάλυση του έργου 

του Ξενοπούλου τη δική σας προσωπικότητα και για την κυρίαρχη θέση που κατέχετε 
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σήμερα στα Ελληνικά Γράμματα, αλλά και για την ειδική απασχόλησή σας με το 

συνολικό έργο του Ξενοπούλου.  

Εκφράζουμε την ευχή, λοιπόν, να δεχθείτε και πρόσκλησή μας να είσθε ο κύριος 

ομιλητής για το έργο του Ξενοπούλου, και σας παρακαλούμε να έχουμε το 

συντομώτερο τη θετική απάντησή σας. 

 

 

2
...Σας πληροφορούμε ότι τη 16

η
 και 17

η
 Νοεμβρίου θα είσθε φιλοξενούμενος 

του Δήμου μας, μαζί με την κυρία Χάρη και ορισμένα πρόσωπα της οικογενείας του 

αείμνηστου συγγραφέα. 

                                                                              

 

                                                                   Με πολλή τιμή 

 

 

 

1.  Επίσημη επιστολή προς τον Π. Χάρη. 

 

2.  Δυσανάγνωστο σημείο. 
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                                                                                Θεσσαλονίκη 15.1.1983 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Θα ’θελα να κουβεντιάσω μαζί σου στο τηλέφωνο, αλλά, επειδή, ο γιατρός μου 

συνέστησε να μη μιλώ πολύ, προτίμησα να σου στείλω τα λίγα τούτα λόγια.  Σ’ 

ευχαριστώ πρώτα για την προσφορά του «Ρεμβασμού στο Χάρτη» και των δοκιμίων 

σου «Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του». Μ’ όλη την ψυχική αναταραχή στην οποία 
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βρίσκομαι, γιατί το θέμα της φωνής μου δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα εντελώς, άρχισα 

να διαβάζω τα διηγήματά σου. Μερικά μου ήσαν γνωστά από παλιότερα. Ωστόσο, τα 

ξαναδιάβασα. Άρχισα από τις τελευταίες σελίδες από την αφετηρία της πεζογραφικής 

σου καρριέρας. Δεν κρύβω την έκπληξή μου. Τα νεανικά σου αυτά κείμενα, που 

διστάζω να τα πω πρωτόλεια, γιατί έχουν το χαρακτήρα ενός καλά αρχιτεκτονημένου 

διηγήματος, δικαιώνουν όλη την κατοπινή σου πεζογραφική παραγωγή. Αν δεν είχα 

σημειωμένη τη χρονολογία της δημοσίευσής τους, θα μπορούσε κανείς να τα εντάξει σε 

κάποια σειρά από μεταγενέστερα διηγήματά σου. Δείχνουν φανερά πόσο πρώιμη ήταν η 

πεζογραφική σου ωρίμανση. Ο Maupassant
1
 ήταν ο κατ’ εξοχή διηγηματογράφος της 

Γαλλίας. Εσύ κρατάς μίαν ανάλογη θέση στην ελληνική διηγηματογραφία. Δε θα 

προχωρήσω σε διατύπωση κριτικών σκέψεων. Τις ξέρεις από καιρό. Άλλωστε 

συνυπογράφω και την «Ομολογία» σου, που επιτάσσεται στο βιβλίο των δοκιμίων σου. 

Αυτά άρχισα να τα μελετώ αποσπασματικά, κατά τη διάθεσή της κάθε στιγμής. Και 

ξέρεις καλά, τον τελευταίο καιρό, πώς είναι η διάθεσή μου. 

Σ’ ευχαριστώ και πάλι και σε φιλώ. Και τη  Φωτούλα μαζί με τη Σούλα. 

 

Πάντα δικός σου 

 

Γιώργος 

 

Με την ευκαιρία αυτή σου εσωκλείω και τους «Κλειδοκράτορες». Δεν έχω 

καμμιάν αξίωση να δημοσιευθούν
2
. Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ, κατά τη δική σου 

απόλυτα ελεύθερη κρίση. 

Μόλις προχθές πήρα το Χριστουγεννιάτικο τεύχος της «Νέας Εστίας» και χθες 

το Πρωτοχρονιάτικο. Ακόμα δεν έχω κόψει τις σελίδες τους! 

 

 

 

 

1. Έχει συμβεί και σε προηγούμενη επιστολή να υπάρχει συσχετισμός  του Π. Χάρη με τον Guy de 

Maupassant. 
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2 . «Οι κλειδοκράτορες» δημοσιεύονται στο τεύχος της 15ης Φεβρουαρίου του 1983. Βλ. Γ.Θ. 

Βαφόπουλος, «Οι κλειδοκράτορες», Νέα Εστία, τχ.1335, σσ. 211-214. 
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                                                                                    Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1986 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Παίρνοντας το Χριστουγεννιάτικο τεύχος της «Νέας Εστίας», δοκίμασα ένα 

συναίσθημα, που μου είναι δύσκολο να το προσδιορίσω. Η πρωτόφαντη περίπτωση για 

ένα ελληνικό Λογοτεχνικό περιοδικό, να κλείσει  59 συνεχή χρόνια ζωής, με 120 

τόμους, είναι τουλάχιστο ένα θαύμα. Η τιμή φυσικά ανήκει στον Γρ. Ξενόπουλο, που 

ξανάφερε στη ζωή την παλιά «Εστία» και μπόρεσε να την κρατήσει πέντε χρόνια.  Από 

εκεί και πέρα η τιμή είναι ολόκληρη δική σου
1
. Πενήντα τεσσάρων χρόνων μόχθος και 

αφοσίωση δεν είναι μικρή υπόθεση. Το 1987 η «Νέα Εστία» θα κλείσει τα 60 της 

χρόνια. Κι οι πρώτοι συνεργάτες της, όσοι ακόμα ζουν, είναι ήδη στα γεράματά τους. 

Ένας τέτοιος γέρος είμαι κ’ εγώ. Πρωτοεμφανίσθηκα επίσημα απ’ αυτήν το 1928 και 

της έμεινα πιστός ως το τελευταίο της τεύχος του 1986. Γι’αυτό την έχω ονομάσει 

“Alma Mater” μου. Και της οφείλω τη μεγάλη τιμή να μου δώσει την πρώτη σελίδα της 

το 1930
2
. Νομίζω πως ήμουν ο νεώτερος απ’ όσους άλλους είχαν προηγηθεί να δεχθούν 

την τιμή της πρώτης σελίδας. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος και ευγνώμων. Δε θα 

προσθέσω τίποτε άλλο. 

Δεν ξέρω πώς βρήκες το γράμμα μου προς τον Πρεβελάκη που δημοσιεύθηκε 

στο τιμητικό γι’ αυτόν αφιέρωμα της «Νέας Εστίας». Εκεί αναφέρομαι στη στάση μου 

απέναντι της Ακαδημίας. Στο αρχικό σχέδιο της επιστολής, που βρίσκεται στο αρχείο 

μου, περιείχε και παραγράφους, που τις είχα παραλείψει για λόγους λεπτότητας. Σε 

σένα, που σε θεωρώ έναν από τους παλιούς και αγαπημένους φίλους, δε θα διστάσω να 
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ανακοινώσω τις παραγράφους εκείνες. Μετά τον…
3
στίχο της δημοσιευμένης επιστολής 

υπήρχε η παράγραφος: 

 

Και μετά τον στίχο … έγραφα: 

Τι δηλοί τούτο το γράμμα μου; Την τιμή της Ακαδημίας ούτε τη ζήτησα, όπως 

έγινε με πολλούς άλλους, ούτε καν σε σένα προσωπικά που κυριαρχείς στην τάξη 

Γραμμάτων είχα κάμει έστω και κάποιον σχετικό υπαινιγμό. Άσχετο αν εσύ, εν αγνοία 

σου με την αγάπη σου, συντελείς σε τούτο. 

 Πρόδιδε ακόμα η επιστολή την ηθική ευαισθησία μου, την περηφάνεια μου αν 

θέλεις, που σε καμμιά περίπτωση δεν μου επέτρεψαν να ζητήσω απολύτως τίποτε από 

κανένα. Ακόμα κι όταν με την αχαρακτήριστη πράξη του Ελύτη, που με μια πλαστή 

προχρονολογημένη βεβαίωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης μου έκλεψε το πρώτο κρατικό 

βραβείο του 1959
4
, δεν είχα καταδεχθεί να διαμαρτυρηθώ κι ακόμα να καταφύγω στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας «κι’ έχων έννομον συμφέρον», αφού τα υποψήφια για 

βράβευση βιβλία ήσαν μονάχα το δικό του και το δικό μου. Τότε στην «Ελευθερία» 

εκείνη την τόσο έγκυρη εφημερίδα όπου συνεργάζονταν και ο Ι.Μ.Π. κι’ εσύ, είχαν 

δημοσιευθεί δυο μεγάλα  δίστηλα άρθρα, που κατάγγειλαν το πρωτοφανές «σκάνδαλον 

Ελύτη». Σιώπησα κλεισμένος στην περηφάνεια μου, περιμένοντας κάποια διαμαρτυρία 

ή έστω κάποιαν έκφραση λύπης, από τον πνευματικό μας κόσμο. Αλλά ο πνευματικός 

μας κόσμος, υποκύπτοντας σ’ ένα πνεύμα οπορτουνισμού είχε σπεύσει να στείλει τα 

συγχαρητήριά της στον υπεύθυνο της πλαστογραφίας. Νέοι καιροί, νέα ήθη. 

Σε πολλές περιπτώσεις, όχι μονάχα δεν καταδέχθηκα να ζητήσω είτε ευθέως είτε 

πλαγίως κάτι, αλλά ματαίωσα τιμητικές διακρίσεις (βλέπε Σ.Α. Τόμος Δ΄, στ. 260-261)
5
 

και απέρριψα παράσημα
6
 (ζήτα Σ.Δ. τ.Δ΄, σελ. 250-253).Θυμάσαι, βέβαια με πόση 

δύναμη αντιστάθηκα στην πρότασή σου να δεχθώ ένα βραβείο της Ακαδημίας, το οποίο 

η  αγάπη σου μου προσέφερε, σε μία συνάντησή μας στο σπίτι σου. Είχα αρνηθεί να 

δεχθώ την προσφορά σου, με το πρόσχημα ότι τα βραβεία της Ακαδημίας ήσαν από 

καιρό φθαρμένα. Ξέρω ότι τότε σε είχα πικράνει πολύ. Το θεώρησες σχεδόν σαν 

προσβολή, αφού άλλοι είχαν ήδη υποβάλλει και αιτήσεις εκλιπαρώντας για ένα βραβείο 

της Ακαδημίας! Τον άλλο χρόνο όταν θεσπίστηκε για πρώτη φορά το βραβείο Κώστα 

και Ελένης Ουράνη και ρωτήθηκα αν θα το δεχόμουν ή όχι, αφού υπήρχε το 

προηγούμενο της άρνησης μου, δήλωσα ότι θα το δεχόμουν, γιατί ήταν ένα βραβείο 

παρθένο και αδιάβλητο, αφού για πρώτη φορά απονεμόταν.  
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Και τώρα, ανακαλώ στη μνήμη μου, ότι σε μία πρόσφατη τηλεφωνική μας 

συνομιλία, είχα εκφράσει τη γνώμη ότι και η Θεσσαλονίκη είχε δικαίωμα να πάρει το 

Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών
7
.  

Σου το είχα πει, όχι φυσικά γιατί το’ θελα για λογαριασμό μου, πράγμα που θα 

’ταν αδιανόητο για μένα να το εκφράσω φανερά, αλλά γιατί πιστεύω πως από τον 

λογοτεχνικό κόσμο στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 2-3 πρόσωπα που έχουν τα προσόντα 

να το διεκδικήσουν. Και, πρέπει να το ομολογήσω ότι έμεινα κατάπληκτος από το λόγο 

σου ότι το Αριστείο δεν απονέμεται σε πόλεις (δηλαδή στη Θεσσαλονίκη), αλλά μονάχα 

σε πρόσωπα! Τόσο πολύ, αγαπητέ μου φίλε, είχες υποτιμήσει τη νοημοσύνη μου, αφού 

και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ότι ο αριστείο απονέμεται μονάχα σε συγγραφείς και 

καλλιτέχνες; Αλλά και αν ακόμα, αντίθετα προς τον ηθικό μου κώδικα και την 

περηφάνεια, αποφάσιζα να ταπεινωθώ για να εκπλιπαρήσω  το Αριστείο και πάλι δεν θα 

το ’καμα, γιατί η διαίσθησή μου, που σπάνια με γέλασε, μου επέτρεπε την  εικασία ότι 

ήδη το Αριστείο  ήταν υπεσχημένο εκτός Θεσσαλονίκης. 

 

Με την αγάπη μου, πάντα δικός σου 

 

Γ.Θ.Β. 

 

1. Ο Π. Χάρης διευθύνει αδιάλειπτα τη Νέα Εστία από το 1935 μέχρι το 1987. 

 

2. Αναφέρεται στο τεύχος της 15ης Σεπτεμβρίου 1930, όπου δημοσιεύεται ποίημά του στην πρώτη 

σελίδα. Βλ. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Θεσσαλονίκη- Θεσσαλονίκη», Νέα Εστία, τχ. 90, σ.σ  954. 

 

3. Υπάρχει αντίστοιχο κενό και στην επιστολή. 

 

4. Το κρατικό βραβείο του 1960. Πρβλ. επιστολή 63. 

 

5 .  Η «Τέχνη», Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία, ήταν ένας οργανισμός που συμπορευόταν με το 

σύγχρονο προοδευτικό πνεύμα τη εποχής της. Πρόεδρός της ήταν ο Λίνος Πολίτης. Το 1971 

ειδοποιήθηκε ο Γ.Θ. Βαφόπουλος  από τον Πολίτη ότι επρόκειτο να οργανωθεί ένα φιλολογικό 

βραδινό προς τιμήν του. Αρχικά ενδίδει και δέχεται. Στη συνέχεια, όπως ο ίδιος εξομολογείται 

άρχισε να μορφώνεται μέσα του ένα είδος κρίσης συνειδήσεως στη σκέψη ότι στις σελίδες του, 

που επρόκειτο να τυπωθούν, υπήρχε ένα κεφάλαιο με τίτλο « Η έδρα της Νεοελληνικής 

Φιλολογίας», όπου προέβαινε σε μια κάπως αυστηρή κριτική της διδασκαλίας του. 
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Απαλλαγμένος από κάθε πνεύμα συνδιαλλαγής τυπώνει κανονικά τις σελίδες του αλλά 

απορρίπτει την τιμητική προσφορά του Πολίτη. 

 

6. Το 1971 ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ήταν ένας εκ των καταλόγων των εξεχόντων καλλιτεχνών και 

λογοτεχνών, που συστάθηκαν από τον υπουργό της δικτατορίας Λ. Πάτρα, με σκοπό τη 

βράβευσή τους. Με θάρρος αρνήθηκε την «τιμή» για λόγους που αντίκεινταν στην προσωπική 

του βιοθεωρία. 

7. Το 1913 με Πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και Υπουργό τον  Γιάννο Τσιριμώκο, πέρασε 

η πρόταση του Γεωργίου Δροσίνη για το Εθνικό Αριστείο. Νόμος 440 20/12/1914, με την 

ευκαιρία της επετείου των 25 χρόνων γάμου του Βασιλέα Κωνσταντίνου με τη Βασίλισσα Σοφία. 

Στους πρώτους χρόνους, το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια εναλλάξ, σε μουσικοσυνθέτες 

και λογοτέχνες, σε γλύπτες και ζωγράφους. Η απονομή των Αριστείων γίνονταν από εκείνους οι 

οποίοι είχαν ήδη βραβευτεί. Το 1922 απονεμήθηκαν αθρόως τα βραβεία αυτά και μειώθηκε έτσι 

το κύρος τους. Στις 26 Μαρτίου 1926, η απονομή των βραβείων ανατέθηκε στη δικαιοδοσία της 

Ακαδημίας Αθηνών και μετονομάστηκε σε Αριστείον Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και 

απέκτησε πάλι το κύρος του. 
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                               110                                                                                                    

   Αγαπητέ μου Χάρη
1
, 

 

Μας συνδέει μια πολύχρονη φιλία και προ πάντων η Alma Mater, η 

εξηντάχρονη «Νέα Εστία» μας. Γέρασα και τούτο μου είναι αρκετό. Και δεν μου μένει 

παρά να στείλω σε σένα και στην πολύ αγαπημένη μας Φωτούλα, από μέρους μου και 

της Σούλας τις θερμές μας ευχές για τα Χριστούγεννα και τον καινούργιο χρόνο 1987. 

Ποτέ δεν είχα σκεφθεί τη δημιουργία μας οποιασδήποτε σχέσης με την 

Ακαδημία Αθηνών; 

Δεν ήταν μόνο τα τυπικά και ηθικά εμπόδια που μου έκλειναν το δρόμο προς την 

Ακαδημία. Διανύω ήδη το 76
ο 2

 έτος της ηλικίας μου και το επισφαλές της υγείας μου, 

που δεν θα μου επέτρεπε την ανάπτυξη κάποιας δραστηριότητος, αν φυσικά δεν υπήρχε 

ο ρητός όρος του κανονισμού της Ακαδημίας ότι θα ’πρεπε να είμαι και μόνιμος 

κάτοικος Αθηνών. Δεν ήταν μονάχα η δοκιμασία των επισκέψεων για την εκλιπάρηση 

ψήφων, πράγμα αδιανόητο για μένα, αφού θ’ αποτελούσε μια ταπείνωση της 

αξιοπρέπειάς μου. Σεις είχατε το ευτύχημα να μη περάσετε από αυτή τη δοκιμασία. 

(ωστόσο, αγαπητέ μου κ. Πρ. μένει μέσα μου μια πληγή) 

Και δεν ξέρω αν θα επιτρέψω στον εαυτό μου μελλοντικά να κάμει έστω και μια 

τυπική εμφάνιση στην αίθουσα της Ακαδημίας. 

 

 

 

 

 

1. Δεν αναγράφεται ημερομηνία. Ωστόσο είναι γραμμένη στο προηγούμενο επιστολόχαρτο ως 

συνέχεια. Ας μου επιτραπεί η εικασία ότι αποτελεί είτε εναλλακτική επιστολή, εξαιτίας του 

υψηλού τόνου της προηγούμενης, παρόλο που δεν αναγράφει ημερομηνία είτε πρόκειται για την 

αμέσως επόμενη . 

 

2. Μάλλον εκ παραδρομής αναγράφει ότι διανύει το 76
ο
  έτος. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος είναι γεννημένος 

το 1903. 
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                                                                   111                                                                                                                                            

                                                                                            Απρίλιος 1989
1 

 

Αγαπητέ μου Χάρη, 

 

Τι να σου γράψω; 60 μέρες ταλαιπωρούμαι από βαριά αρρώστια
2
. Να σου πω ότι 

σ’ αγαπώ; Το ξέρεις. 

Ότι γνωρίζω τη βαρύτητα του έργου σου στη Νεοελληνική Γραμματεία; Ότι 

είμαστε εξήντα χρόνια τώρα παιδιά της ίδιας μητέρας, της «Νέας Εστίας», που την είπα 

“Alma Mater”, είναι κι αυτό γνωστό. Θ’ αρκεστώ μονάχα να σου εκφράσω όλη την 

ευγνωμοσύνη μου για όσα εσύ και οι άλλοι συνάδελφοι κάματε για μένα. Είμαι πολύ 

συγκινημένος. Θα ’θελα να σου γράψω πολλά. Δεν το μπορώ
3
. 

Αρκούμαι να στείλω την αγάπη μου και σε σένα και στην πολύτιμη σύντροφό 

σου, την θαυμάσια Φωτούλα. Φυσικά στην αγάπη μου προσθέτει και την αγάπη της και 

η Σούλα.  

                                                              

                                                             Πάντα δικός σου 

 

                                                                   Γιώργος 

 

 

 

 

1. Πρόκειται για την τελευταία επιστολή-σημείωμα που ανευρίσκεται στα αρχεία. Στα αρχεία του 

Π. Χάρη η τελευταία επιστολή του Γ.Θ. Βαφόπουλου είναι του 1992 από τον Βάβδο 

Χαλκιδικής. 

 

2. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ταλαιπωρείται από βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού και νοσηλεύεται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα σε κλινική της πόλης. 

 

3. Έντονη η συγκινησιακή φόρτιση κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επιστολής. 
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5. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

 

Η αλληλογραφία των δύο ανδρών εξαιτίας του αδιάλειπτου χαρακτήρα της, επιτυγχάνει 

να αποδώσει εναργώς το κοινωνικό, πολιτικό, ακόμα και ηθικό πλαίσιο της εποχής. 

Επειδή πρόκειται για δύο πνευματικούς ανδρες με έντονα φιλολογικά και πολιτισμικά 

ενδιαφέροντα, εύλογα αυτά αντικατοπτρίζονται και επαληθεύονται μέσω του 

περιεχομένου των επιστολών. 

   Οι πληροφορίες που εντοπίζονται είναι πολλές και ποικίλες και εξαπλώνονται σε 

πολλά πεδία, χωρίς να περιορίζονται συντηρητικά και αποκλειστικά σε φιλολογικές 

μόνο αναφορές. 

   Γενικά οι επιστολές λειτουργούν ως καθρέφτης των ανησυχιών τους, τόσο σε 

προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο γενικότερου προβληματισμού   γίνονται φορείς 

των ιδεών τους, των προσωπικων αναζητήσεων και τοποθετήσεων. Εξαιτίας του 

προσωπικού χαρακτήρα των επιστολών, αναδύονται λαμπρές οι προσωπικότητες και 

των δύο ανδρών, ακόμα και μέσα από μικρές και απλές αναφορές. 

   Όπως προαναφέρθηκε, η αρχή της επιστολικής τους επικοινωνίας, οριοθετείται 

πρωτύτερα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, περίπου στα μέσα του ’30, διαγράφοντας μία 

εντατική πορεία τουλάχιστον 55 ετών, όταν και λήγει τον Απρίλιο του 1989. 

   Αξίζει σ’αυτό το σημείο να επισημανθούν τα σχετικά με την εξέλιξη του κλίματος της 

αλληλογραφίας. Η αλληλογραφία τους δεν είναι στατική, αποκτά δυναμική και 

εξελίσσεται διαρκώς. Αρχικά ξεκινά τυπικά σε έντονο επαγγελματικό πλαίσιο, από το 

οποίο δεν σημειώνονται παρεκκλίσεις τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Κόμβος της 

επικοινωνίας τους καθίσταται η Νέα Εστία, στην οποια οφείλεται και η αρχή των 

επαφών τους. 

   Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ως αναγνώστης, αλλά και ως υποψήφιος συνεργάτης του 

περιοδικού προσεγγίζει τον Π. Χάρη απευθύνοντας του επιστολές που συνοδεύουν τα 

προς δημοσίευση έργα του. Μάλιστα αξίζει να θυμηθούμε το τεταμένο μάλλον κλίμα 

των πρώτων επιστολών, εξαιτίας μιας σειράς παρεξηγήσεων, σχετικά με κείμενα του 

Βαφόπουλου που δε δημοσιεύτηκαν, ύστερα από απόφαση του Π. Χάρη. 

     Ο Π. Χάρης, αρχικά τουλάχιστον, δε διστάζει να αντιπαρατεθεί με σθένος, 

υποστηρίζοντας απαράβατες αρχές της Νέας Εστίας , που  δε φαίνεται να τις 
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αντιπαρέρχεται για κανένα λόγο, ακόμα κι αν αυτή η  «εμμονή», τον καθιστά 

υπερβολικό στα μάτια του Γ.Θ. Βαφόπουλου. 

   Ως σημείο καμπής, όταν το κλίμα μεταστρέφεται άρδην από αυστηρό και 

επαγγελματικό σε οικείο και φιλικό, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο ερχομός του Π. Χάρη 

στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα να αναπτυχθει και προσωπική σχέση. 

    Από εκεί και ύστερα θα μπορούσαμε να κάναμε λόγο, όχι απλώς για οικειότητα αλλά 

για τη βάση ισχυρών θεμελίων φιλίας και βαθιάς εκτίμησης που διαρκεί μια ζωή. 

   Το περιοδικό της Νέας Εστίας μεσουρανεί πνευματικά το ίδιο διάστημα και αποτελεί 

τον μεταξύ τους σύνδεσμο. Ο καθένας από την πλευρά του την υπηρετεί με 

υπευθυνότητα. Ο Π. Χάρης δεν είναι μόνο ο διευθυντής του περιοδικού, αλλά και 

φορέας του πνεύματος που διέπει το περιοδικό, ο θεμετοφύλακας της ποιότητας και της 

πνευματικής συνέπειας. Ο ίδιος δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο της διεύθυνσης αλλά 

εξεπλώνεται και εντός του περιοδικού αναλαμβάνοντας την αρχισυνταξία τακτικών 

στηλών, αναζητώντας νέες συνεργασίες από πλατύτερους πνευματικούς κύκλους, 

διαφυλάσσοντας τον χαρακτήρα και τον προσανατολισμό του περιοδικού. Και το 

σημαντικότερο, δεν παύει να αποδεικνύει έμπρακτα και  διαρκώς πως δεν καταπονείται 

από την σκληρή δουλειά, αλλά αντιθέτως επιδιώκει τις προβολές της στην 

κανονικότητα της έκδοσης και στην πληρότητα της  ενημέρωσης, που επιθυμεί να 

παρέχει στον αναγνώστη της εποχής. 

   Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με το περιοδικό, όταν εκδίδεται τι 

πρώτο τεύχος του το 1927, που τον βρίσκει σχεδόν ετοιμοθάνατο. Έναν χρόνο αργότερα 

βιώνει την απόλυτη τιμή να παρουσιασθεί το έργο του μέσα από τις σελίδες της, 

γεγονός που το επιλήφθηκε ο ίδιος ο Κ.Παλαμάς, που είχε γνωρίσει τόσο τον ίδιο όσο 

και το έργο του. Το 1930 μάλιστα παρουσιάζεται ποιήμα του στην πρώτη σελίδα της. 

Ουσιαστικά η αρχή της συστηματικής συνεργασίας του, τοποθετείται στο 1947 και 

διαρκεί ως το τέλος της ζωής του. Η σχέση του με την Νέα Εστία αποτελεί σχέση ζωής 

και σεβασμού. Είναι ιδιαίτερης σημασίας η επιλογή του να την αποκαλεί «Alma 

Mater», παρομοιάζοντάς την με πνευματική μητέρα, που θρέφει τον νου του. 

   Οπότε το σύνολο της αλληλογραφίας περιπλέκεται γύρω από την Νέα Εστία , το 

περιοδικό που εξέφρασε τον φιλελεύθερο ουμανισμό και την αστική διανόηση. Σε 

κρίσιμες συγκυρίες που αποτυπώνονται και στις επιστολές, τήρησε στάση 

ουδετερότητας. Η ίδια στάση ουδετερότητας αντικατοπτρίζεται και στην αλληλογραφία. 
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Ενδεχομένως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η γραμμή του περιοδικού είναι συντηρητική. 

Αλλά θα ήταν επισφαλές να προβούμε σε οριστικό συμπέρασμα. 

   Το διάστημα της αλληλογραφίας καλύπτει έκρυθμες καταστάσεις, τόσο στο πολιτικό 

όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής. Ωστόσο αυτές αντικατοπτρίζονται σε 

μικρό βαθμό από τους συνδιαλεγόμενους αλλά και από τη Νέα Εστία, που φαίνεται να 

μην επιδιώκει να συνδεθεί με πολιτικά και κοινωνικά τεκταινόμενα. 

   Οι πολιτικές αναφορές έντός της αλληλογραφίας αφορούν στον προβληματισμό και 

την ανησυχία για το ζήτημα της Κύπρου, που συνδέεται με την επαναστατική εξέγερση 

της Ουγγαρίας το 1956, θέμα «καυτό» για την αριστερή διανόηση. Ο ρόλος του 

περιοδικού διαφαίνεται ουσιαστικός καθώς παρεμβάλλονται καθαρές απόψεις, όπως του 

Α. Τερζάκη που ενδεχομένως είναι αιρετικές σε σχέση με την επίσημη αντίληψη ων 

κομμουνιστικών κομμάτων. 

   Επίσης υπάρχουν αναφορές για την «διακήρυξη πνευματικής Ελευθερίας» του Π. 

Χάρη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στην οποία παραπέμπει ο Γ.Θ. Βαφόπουλος πολύ 

αργότερα. 

   Πολιτικές σημάνσεις ενέχουν και οι αναφορές σχετικά με την διάσπαση της 

«Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών» και την ίδρυση της «Εθνικής Εταιρείας 

Λογοτεχνών», όπου συσπειρώθηκαν κυρίως λογοτέχνες του κεντροδεξιου πολιτικού 

χώρου και στην οποία εντάχθηκε στη συνέχεια και ο Γ.Θ. Βαφόπουλος. Ο Π. Χάρης 

μάλιστα αποτέλεσε ιδρυτικό της μέλος. Η ιδεολογική ταυτότητα της εταιρείας 

παρουσιάζεται με τη διακήρυξή τους στη Νέα Εστία.  

   Λίγο αργότερα με επιστολή του 1966, γίνονται αναφορές στη «Διαμαρτυρία 

λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», με την οποία πνευματικές προσωπικότητες της πόλης και ο 

Βαφόπουλος, τοποθετούνται στο θέμα της καταδίκης των  Ρώσων συγγραφέων, Αντρέι 

Σινιάφσκι και Γιούλι Ντάνιελ από το σοβιετικό καθεστώς. 

    Τέλος, έντονος είναι ο πολιτικός απόηχος στις σχετικές επιστολές με τις «χορηγίες» 

της δικτατορίας, που αρκετοί καλλιτέχνες αποδέχτηκαν. Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος δεν έγινε 

πο΄τα αποδέκτης παρόλο που είχε προταθει, προτάσσοντας το δημοκρατικό του πνεύμα 

και την οξυμμένη αίσθηση προσωπικής ηθικής. Επίσης τίθεται εντός της 

αλληλογραφίας το θέμα της σύνταξης των γηραιών λογοτεχνών, που ανακύπτει  ξανά 

κατά τα χρόνια της επταετίας και αναλύονται οι ανασταλτικοί παράγοντες και τα 

προβλήματα. 
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   Σε επίπεδο πολιτισμικό, είναι πολλές και ποικίλες οι σημάνσεις. Αξίζει να 

αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη 

Θεσσαλονίκη, την πνευματική ζωή της αλλά και τα περιοδικά που δραστηριοποιούνται. 

Διαφαίνεται έντονα και συχνά ο παραγκωνισμός στον οποίο υπόκειται η πόλη, πράγμα 

που αντικατοπτρίζεται πολλές φορές και στους ίδιους τους λογοτέχνες της 

θεσσαλονίκης με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Κρατικών Βραβείων του 1960 

αλλά και του Αριστείου Γραμμάτων και Τεχνών. 

   Παράλληλα σημειώνονται πολλαπλές αναφορές σε θεσμοθετημένους και μη, 

πνευματικούς φορείς όπως η Ακαδημία Αθηνών, το Ιδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 

το αντίστοιχο λογοτεχνικό βραβείο, η «ομάδα των 12», τα Κρατικά Βραβεία.  

    Τέλος, όπως είναι φυσικό, καταλήγουμε στο ότι φιλολογικές σημάνσεις δε  θα 

μπορούσαν παρά να είναι πλούσιες και σημαίνουσες, καθώς αναπτύσσονται εντός της 

αλληλογραφίας δύο πνευματικών ανδρών και μάλιστα συγγραφέων. Κυρίως αφορούν 

σε κριτικές κειμένων και ποιημάτων και των δύο αλλά παράλληλα εξαπλώνονται σε όλο 

πνευματικό φάσμα της εποχής, παρέχοντάς μας πολλές φορές έξοχα κριτικά κείμενα. 
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