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Ναποιέωλ Λαπαζηώτες, ποηετής θαη πεδογράφος 

Λνπθία ηέθνπ 

 

Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, ε θίιε θαη ζπλάδειθνο Μαξία Μαξαγθνπδάθε, κνπ έθεξε 

λα δσ θάπνηεο ζειίδεο, δψδεθα ηνλ αξηζκφ, ρεηξφγξαθεο, επιαβηθά θπιαγκέλεο απφ 

ηελ ίδηα, γηα πνιιά ρξφληα, δψξν-θιεξνλνκηά απφ έλα θίιν ηεο πνηεηή, ηνλ Νίθν 

Αθξηβνχζε, πνπ «έθπγε» ζηηο 18/6/1993.  

Κνίηαμα ηα θείκελα, γξακκέλα κε ιεπηή πέλα θαη καχξν κειάλη ζε θφιιεο αλαθν-

ξάο θαη κε κεγάιε ζπγθίλεζε αληίθξηζα δπν πεδά ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, κάιη-

ζηα απηφγξαθα, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο γξαθήο ηνπ κε ηα αληίγξα-

θα άιισλ απηφγξαθσλ έξγσλ ηνπ πνπ απφθεηληαη ζην ΔΛΗΑ.  

Δπηπιένλ θαη ηα δχν, έμη ζειίδσλ ην θαζέλα,  θιείλνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο 6
εο

 ζε-

ιίδαο, ην έλα θαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο ίδηαο ζειίδαο, ηεο 6
εο

, ην άιιν, κε ηε ραξα-

θηεξηζηηθή ππνγξαθή ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, επηβιεηηθή θαη εχγισηηε, 

αδηάςεπζην κάξηπξα ηεο πςειήο αηζζεηηθήο ηνπ ππνγξάθνληνο.  

Πξφθεηηαη γηα ηα δηεγήκαηα Ο Τπρεξόο θαη Παξακύζη, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ δελ 

ππάξρνπλ ζην αξρείν Λαπαζηψηε πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ θαη πνπ, φπσο εμάιινπ 

φια ηα πεδά ηνπ Λαπαζηψηε, παξακέλνπλ αλέθδνηα, κε ηε θηινινγηθή έλλνηα ηνπ 

φξνπ. 

ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Τπρεξνύ
1
, ζηελ ψα θαη ζην κέζνλ, δηά ρεηξφο Λαπαζηψηε 

θαη κε καχξν κειάλη, δηαβάδνπκε: Ο ΣΤΥΔΡΟ, ηνλ ππνγξακκηζκέλν, δει., ηίηιν 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί, αξρίδνληαο απφ ηελ ηξίηε αξάδα ηεο 1
εο

 ζειίδαο. Δπίζεο 

ζηελ ψα, πάλσ θαη αξηζηεξά, ζεκεηψλεηαη ρεηξφγξαθα αιιά φρη απφ ηνλ Λαπαζηψηε, 

κε άιιν γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη κνιχβη faber, ε ππνγξακκηζκέλε θξάζε: Ἑιιεληθά 

Γηεγήκαηα, ελψ επίζεο ζηελ ψα, αιιά πάλσ δεμηά, θαη πάιη κε κνιχβη faber θαη ππν-

γξακκηζκέλν: Σνῦ θ. Ναπνιένληνο Λαπαζηψηε. 

ηελ έθηε ζειίδα, verso, ζεκεηψλνληαη ρεηξφγξαθα κε ηνλ ίδην γξαθηθφ ραξαθηή-

ξα, φρη απηφλ ηνπ πνηεηή, ηα εμήο: 

Πάλσ αξηζηεξά, θάζεηα  πξνο ηε θνξά ησλ αξάδσλ ηεο ζειίδαο, κε θπαλφ θξα-

γηφλη, θεθαιαία, ε ιέμε: ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ, ππνγξακκηζκέλε κε ξνδί θαη ην ίδην θπαλφ 

θξαγηφλη. Γίπια θαη θαηά κήθνο ησλ αξάδσλ ηεο ίδηαο ζειίδαο, ηεο 6
εο

 verso, ηα εμήο: 

Πάλσ ην ΚΛΗSΔ 

Ζ
2
 ΑΠΟ(Κ)ΡΖΔS SΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ     42 

Σν Καξλαβάιη ηῆο Κνισλίαο. Ὁ ρν/ξὸο ηνῦ Νπθνπάδαξνπ. 

(Δἰθὼλ ηνῦ δσγξάθνπ Υξ. Υέυδελ)/ Μ. Κάησ Δἰθὼλ-ιεδάληα 

Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα, κε πνιχηηκε νπσζδήπνηε αξσγή απφ ηελ απνδειηίσζε 

ηνπ Σάζνπ Κφξθε "Γεκνζηεχκαηα Λαπαζηψηε ζην Μπνπθέην" πνπ ππάξρεη ζην πε-

ξηνδ. Γηαγψληνο, Σφκ. Γ', 1974, ζει. 238, δηαπίζησζα φηη ν Τπρεξόο, πξσηνδεκνζηεχ-

ηεθε ζην "Μπνπθέην", φπσο θαη θάπνπ 50 άιια πεδά ηνπ Λαπαζηψηε, θαη ζπγθεθξη-

κέλα ζηηο 6 Μαξηίνπ 1932. Ο Νίθνο αξαληάθνο, πνπ ζπγθεληξψλεη ειεθηξνληθά θαη 

δηαζέηεη ζην δηαδίθηπν πνιχ πιηθφ πνπ αθνξά ηνλ Λαπαζηψηε, επγεληθά κνπ παξα-

                                                 
1
 Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ηνπ ρθνπ, ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο. 

2
 Αμηνζεκείσηε ε νξζνγξαθία ηνπ πιεζπληηθνχ ηνπ ζειπθνχ άξζξνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηνλ Καβάθε. 
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ρψξεζε (κέηξηα ηε ραξαθηήξηζε ν ίδηνο) θσηνγξαθία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ πεξην-

δηθνχ, ηελ νπνία θαη επηζπλάπησ. 

 

Δδψ επηβεβαηψλνληαη νη ραξαθηεξηζκνί ηεο ψαο ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ ρθνπ: 

Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ηνῦ θ. Ναπνιένληνο Λαπαζηψηε, πνπ φπσο θαίλεηαη, γίλνληαη: 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ, ΣΟΤ θ. ΝΑΠΟΛ. ΛΑΠΑΘΗΩΣΖ, αξηζηεξά θαη δεμηά 

ηνπ ηίηινπ ηνπ θεηκέλνπ Ο ΣΤΥΔΡΟ .  

 ζν γηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηεο 6
εο

 ζειίδαο ηνπ ρθνπ επηζεκαίλνπκε: 

Ο Σπρεξφο είλαη πξάγκαηη ην πξψην πεδφ ηνπ ηεχρνπο, άξα ν ραξαθηεξηζκφο «Πα-

λεγπξηθφ» επηβεβαηψλεηαη. Ο ηίηινο Ζ ΑΠΟ(Κ)ΡΖΔS SΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ γίλεηαη Ζ 

ΑΠΟΚΡΖΔ ΣΖΝ ΠΑΛΖΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ, ελψ θάησ απφ ηελ εηθφλα ηνπ Γ. Φξαληδ, 

θαη φρη ηνπ Υξ. Υέπδελ ηνπ ρθνπ, δηαβάδνπκε ηε ιεδάληα: Σὸ Καξλαβάιη ζηὴλ Κνισ-

λία. Ἡ παξέιαζηο ηῶλ λέσλ, αληί ηνπ: Σν Καξλαβάιη ηῆο Κνισλίαο. Ὁ ρνξὸο ηνῦ Νπ-

θνπάδαξνπ, ηνπ ρθνπ. 

Ο Τπρεξόο αλαδεκνζηεχηεθε ζην αθηέξσκα Λαπαζηψηε ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα χλν-

ξα ην 1970, η. 6, ζζ. 65-68, (Απξίιηνο-Ηνχληνο). Σν πεξηνδηθφ απηφ  αθηεξψλεη ζην 

Λαπαζηψηε δχν ηεχρε, ην 6
ν
  (Απξίιηνο-Ηνχληνο) θαη ην 7

ν
  (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο) 

/1970. 

Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη θαη κε ην άιιν θείκελν, ην Παξακύζη
3
: Καη ζηελ πξψηε ζε-

ιίδα ηνπ Παξακπζηνύ, ζηελ ψα, πάλσ θαη αξηζηεξά, ζεκεηψλεηαη ρεηξφγξαθα απφ ηνλ 

                                                 
3
 Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ηνπ ρθνπ ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο. 
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ίδην γξαθηθφ ραξαθηήξα πνπ είρε ραξαθηεξίζεη θαη ην θείκελν ηνπ Τπρεξνύ, αιιά κε 

καχξν κειάλη, ε θξάζε: Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ππνγξακκηζκέλε κε κνιχβη faber. 

πσο θαη ζηνλ Τπρεξό, επίζεο ζηελ ψα, πάλσ δεμηά, δηαβάδνπκε: Σνῦ θ. Ναπνι. Λα-

παζηψηε θαη πάιη γξακκέλν —αιιά απηή ηε θνξά θαη ππνγξακκηζκέλν— κε καχξν 

κειάλη. Δπίζεο ζηελ ψα θαη ζην κέζνλ, δηά ρεηξφο Λαπαζηψηε θαη κε καχξν κειάλη, 

δηαβάδνπκε: ΠΑΡΑΜΤΘΗ, ηνλ ππνγξακκηζκέλν, δει., ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθν-

ινπζεί, αξρίδνληαο θη απηή ηε θνξά απφ ηελ ηξίηε αξάδα ηεο 1
εο

 ζειίδαο. 

Οκνίσο ζηελ έθηε ζειίδα, verso, ζεκεηψλνληαη ρεηξφγξαθα απφ ην ίδην πξφζσπν 

—ηνλ ππεχζπλν ζχληαμεο δειαδή ηνπ εληχπνπ— ηα εμήο: 

Μ. Πάλσ ην 3.755/ Κ. Μέζνλ Δἰθὼλ/ Υσξὶο ιεδάληα 

ην θάησ κέξνο ηεο ίδηαο ζειίδαο ζεκεηψλνληαη κε ξνδί θξαγηφλη: 

Κνλ  

Ναπ. Λαπαζηψηελ/ ΗΑΥ
4
 

Σν Παξακύζη δεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην", 10-4-1932, ζ. 496 θαη επαλαδεκν-

ζηεχηεθε ζηα "Νέα χλνξα", η. 6/1970, ζζ. 57-59. 

 Ζ πξψηε ζειίδα κάιηζηα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Παξακπζηνύ ζην "Μπνπθέην", επη-

βεβαηψλεη θαη απνζαθελίδεη επίζεο (ην 3.755 είλαη κηα εηθφλα) ηνπο ραξαθηεξηζκνχο 

πνπ κφιηο αλαθέξακε.  

                                                 
4
 Γελ εζηάζε δπλαηφλ λα ην απνθξππηνγξαθήζσ. 
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Καηά ζπλέπεηα, θαη εθφζνλ είλαη ίδηνο ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο ζην ραξαθηεξηζκφ 

θαη ησλ δχν θεηκέλσλ, έλα θαη ην απηφ είλαη θαη ην πξφζσπν πνπ ηα ραξαθηήξηζε εθ-

δνηηθά. Καη επεηδή θαη ηα δχν θείκελα πξσηνδεκνζηεχζεθαλ ζην "Μπνπθέην", 

πξφθεηηαη γηα ηνλ Μήηζν Παπαληθνιάνπ, δηεπζπληή θαη αξρηζπληάθηε ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ απφ ην 1924 σο ην 1932, άξα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν 

Λαπαζηψηεο ζπλεξγάζζεθε κε ην πεξηνδηθφ. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθδφηε επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ γξαθηθνχ ραξαθηήξα κε απηφγξαθα ηνπ 

Παπαληθνιάνπ απφ ην αξρείν ηνπ πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ. Γλσξίδνπκε εμάιινπ φηη 

ν Μήηζνο Παπαληθνιάνπ δηαδέρζεθε ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή θαη αξρηζπληάθηε ηνπ 

"Μπνπθέηνπ" ηνλ Υάξε ηακαηίνπ, πνπ ππέγξαθε κε ην ςεπδψλπκν Υάξεο 

Δπαρηίηεο. Καη νη δπν ππήξμαλ θίινη ηνπ Λαπαζηψηε. Ο Μήηζνο Παπαληθνιάνπ, 

φκσο, είρε ηδηαίηεξα ζηελή ζχλδεζε κε ηνλ πνηεηή.  

Ο Λαπαζηψηεο, ινηπφλ, ζην "Μπνπθέην" δεκνζίεπζε 61 πνηήκαηα, 52 δηεγήκαηα 

θαη 18 κφλνλ πεδνηξάγνπδα, παξά ην φηη ηελ επνρή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’30, ην πεδνηξάγνπδν ήηαλ 

πνιχ δηαδεδνκέλν.
5
  

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη κε ηνλ ηίηιν Παξακύζη, ηνλ ίδην δειαδή κε ηνπ ελφο απφ ηα 

θείκελα πνπ καο απαζρνινχλ εδψ,  ππάξρεη έλα αθφκα θείκελν ηνπ Ν. Λαπαζηψηε, 

πνπ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε "Νέα Δζηία", έηνο Α΄, 15 Ηνπλίνπ 1927, η. 5 

θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ "Αιεμαλδξηλή Σέρλε", ην 1927. 

 Σν πεξηερφκελν απηνχ  ηνπ θεηκέλνπ, πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πεδνηξάγνπδν, 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην Παξακύζη πνπ δεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην" θαη 

επαλαδεκνζηεχηεθε ζηα "Νέα χλνξα". Σν Παξακύζη- πεδνηξάγνπδν αξρίδεη:  

«Κάπνηε —κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ— ήηαλ έλα θαηάμαλζν παηδάθη. Σα κάηηα ηνπ 

ήηαλ έηζη γαιαλά, πνπ ηίπνηε κέζ’ ζην κεγάιν θφζκν δελ ήηαλ γχξσ ηφζν γαιαλφ. Κ’ 

είρε θ’ έλα ρακφγειν ζηα ρείιε ηέηην, πνπ κνλαρά λα ην θνηηνχζεο, κνλάρ’ απηφ αξ-

θνχζε γηα λα δεηο… 

Κη’ απ’ ην παιηφ, ην γαιαλφ παηδάθη, δελ έκεηλε πηα ηίπνηε απνιχησο. 

Σίπνηε —κα ηίπνηε απνιχησο.» 

Δίλαη φκσο γλσζηή ε ζπλήζεηα ηνπ Λαπαζηψηε λα επαλέξρεηαη ζε πξφζθαηα ή θαη 

παιαηφηεξα γξαπηά ηνπ θαη λα ηα μαλαδνπιεχεη —θαη δε ηα παιαηφηεξα. ρη κε ηελ 

ηάζε ηειεηνκαλίαο ηνπ νισκνχ, αιιά θπξίσο ή γηα λα πεηξακαηηζζεί κε ην είδνο ή 

γηα λα δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επθαηξία λα μηθνπιθήζεη ελαληίνλ ησλ ππεξξεαιη-

ζηψλ.  

 Ο ίδηνο πάλησο δελ δεκνζίεπζε πνηέ ζε βηβιίν θαλέλα ηνπ πεδνηξάγνπδν. 

Καηά ηάιια δεκνζίεπζε κφλν κηα επηινγή απφ ηα πνηήκαηά ηνπ φζν δνχζε, 50 ηνλ 

αξηζκφ ζηηο εθδφζεηο «Ππξζφο», ην 1939 θαη καηαίσζε κηα δεχηεξε κεγαιχηεξε έθ-

δνζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ, 70 απηή ηε θνξά, ην 1943, παξφηη είρε ππνγξάςεη θαη ζπκ-

βφιαην κε ηηο εθδφζεηο « Αξηζη. Μαπξίδεο» θαη είρε γη’ απηφ ην ιφγν αηηεζεί ζηελ 

«Δπηηξνπή Βνεζείαο ησλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ ηεο Υψξαο», θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κα-

ηνρήο, λα ηνπ ρνξεγεζεί θάπνην πνζφλ σο βνήζεηα γηα ηελ έθδνζε.  

Απφ κηα ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν ίδηνο ζηνλ Κσζηή Μπαζηηά, είλαη θαλεξφ 

φηη απηνινγνθξίλεηαη θαη κάιηζηα πνιχ απζηεξά, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«Δἶλαη
6
 πνιὺ θπζηθὸ λὰ ὑπάξρῃ πνιιὴ ζαβνῦξα κέζα ζηὰ γξαθφκελά κνπ θαη ζέισ ἡ 

                                                 
5
 πλνιηθά πάλησο ν Λαπαζηψηεο είρε γξάςεη γχξσ ζηα 60 πεδνηξάγνπδα —απηά ζηελ νπζία αλήθνπλ 

ζην πνηεηηθφ ηνπ έξγν, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ έκκεηξα θαη πεδά πνηήκαηα— ηα νπνία αλαθέξεη θαη 

ζρνιηάδεη ν Σάθεο πεηζηψηεο ζην «Υαῖξε Ναπνιέσλ, Γνθίκην γηα ηελ ηέρλε ηνπ Ναπνιένληα Λαπα-

ζηψηε», 63 πεδά πνηήκαηά ηνπ θαη εηθφλεο ηνπ Άγγεινπ Παπαδεκεηξίνπ, Άγξα, Αζήλα 1999. ην εμήο 

ζα αλαθέξεηαη σο Σάθεο πεηζηψηεο. 
6
 Κξαηψ ηελ νξζνγξαθία ησλ απηνχζησλ θεηκέλσλ. 
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ζαβνῦξα αὐηὴ λὰ κὴλ πεξάζῃ ζηὸ βηβιίν. Σὸ μεθαζάξηζκα ινηπὸλ αὐηὸ κνῦ ηξψεη 

πνιὺλ θαηξφ…»
7
. ε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη θαη απφ καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ ηνλ 

γλψξηδαλ πξνζσπηθά θαη δηεγνχληαη αλάινγα πεξηζηαηηθά φηη ν Λαπαζηψηεο δελ είρε 

πξαγκαηηθή επηζπκία λα εθδψζεη ην έξγν ηνπ. Δίηε απφ αδηαθνξία, είηε απφ απνγνή-

ηεπζε, είηε γηαηί απηφ ελαξκνληδφηαλ απνιχησο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ δαλδή πνπ είρε 

πηνζεηήζεη θαη ππνδπφηαλ ν ίδηνο ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο, είηε γηαηί βίσ-

λε βαζηά κέζα ηνπ ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ. Ίζσο φκσο φια απηά λα νθείιν-

ληαλ ζην φηη έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηε δσή θαη ηνπνζεηνχζε ηα ηεο ηέρλεο θαη ησλ 

γξακκάησλ ζε δεχηεξε κνίξα. Γη’ απηφ ίζσο, κηιψληαο κε ηνλ Σάθε πεηζηψηε γηα 

ηνλ Λαπαζηψηε ν πνηεηήο Γηψξγνο Καθνπιίδεο, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν πεηζηψηεο, 

ηνπ είπε θάπνηε: «ζλφκπαξε ηε ζεφηεηα πνπ είρε κέζα ηνπ»
8
.  

Ίζσο πάλησο πεξηζζφηεξν απφ θαζεηί άιιν δελ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ απφ κηα ιχπε πνπ θψιηαδε, ιεο, ζηα θχηηαξά ηνπ: 

«Κη ε δσή κνπ εμαθνινπζεί. Οκνινγψ πσο είκαη θνπξαζκέλνο, ιππεκέλνο, απν-

γνεηεπκέλνο. ρη πσο είρα πιάζεη πνιιά φλεηξα πνπ κνπ ηα ζθφξπηζε ή πνπ κνπ ηα 

δηέςεπζε: Ήκνπλ πάληα ζπληεξεηηθφο, θη νη ρίκαηξέο κνπ πεξηνξηζκέλεο. Οχηε είρα 

θαη πνηέ θηινδνμίεο, πνπ δελ θαηφξζσζα λα ηθαλνπνηήζσ. Γελ είρα ίζσο θαλ θηινδν-

μίεο. Γελ δεηνχζα παξά ηε γαιήλε, ηελ ήξεκε δσή, ην ζηνραζκφ. Κη απηά, κπνξψ 

ζρεδφλ λα πσ πσο ηα θαηφξζσζα. Καη είκαη βέβαηνο πσο θάπνηνη θαινί άλζξσπνη, 

αλακεηξψληαο έηζη ηε δσή κνπ, ζα είραλ ίζσο ηελ αλφεηε αθέιεηα λα κε πηζηεχνπλ 

γηα πνιχ επηπρηζκέλν, θαη γηα «πξνλνκηνχρν» ηεο —πνηνο μέξεη! Έηζη θαίλνληαη ηα 

πξάγκαηα απ’ έμσ.  

Κη φκσο εγψ είκαη θνπξαζκέλνο!
9
 

Κη ε δσή κνπ εμαθνινπζεί…»
10

 

Παξφια απηά, ζηελ ίδηα ζπλέληεπμή ζηνλ Μπαζηηά, ν Λαπαζηψηεο νκνινγεί φηη: 

«ἔρσ ζηὸ λνῦ κνπ λὰ βγάισ ὅια-ὅια ηξία βηβιία. Σὸ ἕλα ζἄπξεπε λὰ εἶρε βγῇ ἐδῶ θαὶ 

πέληε ρξφληα. Δἶρε ἀλαιάβεη ὁ Μειῆο Νηθνιαΐδεο λὰ ηὸ ἐθδψζῃ, ἀηπρῶο ὅκσο ἡ δνπ-

ιεηέο ηνπ δὲλ πῆγαλ θαιὰ θαη γη’ αὐηὸ ηὸ βηβιίν αὐηὸ ὥο ζήκεξα δὲλ εἶδε ηὸ θῶο… 

Δἶλαη ἕλα κφλν πνίεκα, πνὺ κὲ ηὴο εἰθφλεο, ζὰ πηάζῃ δχν ηππνγξαθηθὰ. Δἶλαη γηὰ 

ηὴλ ἀθξίβεηα 30 ἑμάζηηρα θαὶ εἶλαη ἕλα πνίεκα ἀθεγεκαηηθφ. Ἀθεγνῦκαη κηὰ πξνζσ-

πηθὴ κνπ ἱζηνξία. 

Σὸ δεχηεξν βηβιίν πνὺ πξέπεη λὰ βγῇ, εἶλαη κηὰ ζεηξὰ ζηνραζκῶλ. Ἔρσ ζεκεηψζεη 

ζθέςεηο κνπ γηὰ δηάθνξα πξάγκαηα πνὺ εἶδα ἤ ἐκειέηεζα, θαὶ ἡ ζθέςεηο αὐηὲο, μεθα-

ζαξηζκέλεο θπζηθὰ, ἀμίδεη λὰ ἰδνῦλ ηὸ θῶο. Μὲ ἀληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθά. Σν ηξί-

ην βηβιίν πξέπεη λὰ εἶλαη ἕλα κηθξὸ ἀπάλζηζκα ηῶλ θαιιηηέξσλ ηξαγνπδηῶλ κνπ θαὶ 

ηῶλ πηὸ θαιῶλ δηεγεκάησλ κνπ. Ὥο ηὴλ ὥξα ἡ εἰθνζηπεληάρξνλε θηινινγηθὴ κνπ 

δνπιεηὰ αὐηὰ ηὰ  ηξία βηβιία λνκίδσ ὅηη κπνξεῖ λὰ γεκίζῃ. Κάζε ηὶ πεξηζζφηεξν ζὰ 

ἦηαλ θιπαξία θαὶ δὲλ ζα εἶρε θαλέλα ιφγν ὑπάξμεσο.»
11

 

Δδψ, ινηπφλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα: ζα ζπκπεξηειάκβαλε ν Λαπαζηψηεο ζε κηα πηζα-

λή έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηα δηεγήκαηα Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη; Μήπσο ην Πα-

                                                 
7
 ην πεξηνδηθφ Ἑβδνκάο, ζηε ζηήιε «Φηινινγηθνὶ πεξίπαηνη», 4 Απξηιίνπ 1931. 

8
 Σάθεο πεηζηψηεο, ζ. 19. 

9
 Τπάξρεη θαη πνίεκά ηνπ κε ηίηιν: «Δίκαη ηφζν θνπξαζκέλνο», ζην Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο Πνηήκαηα, 

Δηζαγσγή Μαξίλα Λππνπξιή, Δθδ. Εήηξνο, Θεο/λίθε, 2001, ζ. 276. 
10

 Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Η δωή κνπ, απφπεηξα ζπλνπηηθήο απηνβηνγξαθίαο, θηινινγηθή επηκέιεηα 

Γηάλλεο Παπαθψζηαο, Κέδξνο, Αζήλα 2009, ζ. 275. ην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Γηάλλεο Παπαθψζηαο. 
11

 Ἑβδνκάο. 
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ξακύζη- πεδνηξάγνπδν απνηειεί έλα είδνο ζχλδεζεο κε ην Παξακύζη-δηήγεκα, πξνθεη-

κέλνπ λα ζπλεθδνζνχλ ζηνλ ίδην ηφκν; Δίλαη ζίγνπξα θαη απηφο έλαο ηξφπνο λα αμην-

ινγήζνπκε ηα θείκελα απφ ηέηνηνπ είδνπο εμσθεηκεληθά ζηνηρεία. πσο επηζεκαίλεη ν 

Σάθεο πεηζηψηεο, «ην ακηγψο πνηεηηθφ» έξγν ηνπ Λαπαζηψηε «δελ είλαη ην κφλν 

ηνπ έξγν θαη επεηδή ηα πεδνηξάγνπδά ηνπ έρνπλ κηαλ ηδηάδνπζα κνξθή (απηή ησλ κη-

θξψλ ηξαγνπδηψλ ζε πεδφ ξπζκφ), ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ρξεζηκέςνπλ, επίζεο, 

θαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ην ππφινηπν πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ Λαπαζηψηε.»
12

 Δίλαη 

βέβαηα αμηνζεκείσην φηη ν Λαπαζηψηεο αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν πνίεκα (απηφ ηνπ 

πξψηνπ βηβιίνπ), ελψ ζην ηξίην βηβιίν ζα ζπκπεξηειάκβαλε ηα θαιιίηεξα ηξαγνχδηα 

ηνπ. Κη εδψ ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα ζηαζνχκε, γηαηί, αλ επηρεηξνχζακε λα ραξα-

θηεξίζνπκε ηνλ δεκηνπξγφ Λαπαζηψηε σο πνηεηή, πεδνγξάθν θαη δνθηκηνγξάθν, ή λα 

ηνπ απνδψζνπκε κφλν κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηδηφηεηεο, ν ίδηνο, ζχκθσλα θαη κε 

ηε ζπλέληεπμε πνπ πξναλαθέξζεθε, δελ μερψξηδε θαζφινπ νχηε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ 

νχηε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηα δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε. 

 Δπνκέλσο ηνικψ λα πσ φηη αθφκα θαη ηα είδε ηα νπνία ππεξέηεζε, μεθηλψληαο 

απφ ην δξάκα «Νέξσλ ν Σχξαλλνο», πνπ ζπλέζεζε ζηελ ειηθία ησλ 13 κφιηο εηψλ, 

κέρξη  ην αθεγεκαηηθφ πνίεκα, ηνπο ηνραζκνχο, ηα «ηξαγνχδηα», φπσο ηα ιέεη ν 

ίδηνο, θαη ηα δηεγήκαηα θαη γηα ηνλ ίδην είραλ κάιινλ ξεπζηά φξηα.  ρη γηαηί δελ ηα 

δηέθξηλε φ ίδηνο σο πξνο ην είδνο, αιιά γηαηί ζε φια επεδείθλπε ζπλζεηηθή επρέξεηα. 

Καη επνκέλσο ν ίδηνο ηα αληηκεηψπηδε κε ηνλ φξν «ηα γξαθφκελά κνπ». 

ε φια, ινηπφλ, ηα θείκελα ηνπ Λαπαζηψηε, θαη ζηα πεδά αιιά θαη ζηα πνηήκαηά 

ηνπ, απηφ πνπ έρεη ζαθή ηαπηφηεηα θαη ηνλ απνθαιχπηεη ζαθψο θαη αζθαιψο ζπκ-

βαίλεη  λα είλαη ε αηζζεηηθή ηνπ πνπ αληρλεχεηαη θπξίσο: 

Α.  ζηε ζηίμε —κε ηελ θαηάρξεζε ηνπ θφκκαηνο, ηεο παχιαο, ησλ απνζησπεηηθψλ 

θαη ηνπ ζαπκαζηηθνχ, έρεη θαλείο ηελ εληχπσζε φηη ν Λαπαζηψηεο έγξαθε ηζηνξίεο 

πνπ πιαηζίσλε κε κνπζηθή· θαη κε ηα ζεκεία ζηίμεο ραξαθηήξηδε ηηο πνηφηεηεο ησλ 

ήρσλ, ηεο ρξνηάο θαη ησλ παχζεσλ. Δίλαη εμάιινπ γλσζηφ φηη έπαηδε πνιχ θαιά 

πηάλν θαη φηη είρε ζπλζέζεη 154 κνπζηθέο ζπλζέζεηο
13

. Τπάξρεη θη έλα θείκελν πνπ  

δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί πεδνηξάγνπδν «θαζαξφαηκν», ιέεη ν πεηζηψηεο
14

, κε 

ηίηιν «Αηζζεηηθά Οξάκαηα», 7 Nocturnes de Chopin-  Ut diese mineur,
15

 θαη ην είρε 

εκπλεπζζεί απφ ηα «Νπρηεξηλά» ηνπ Chopin. Σν ίδην θείκελν ν Λαπαζηψηεο μαλαδε-

κνζίεπζε ζην "Μπνπθέην", ηνπ 1933, ρσξίο ηνπο κνπζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, εια-

θξψο παξαιιαγκέλν. Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο φηη ν Λαπαζηψηεο αληηκεηψπηδε θαη ηνλ 

πεδφ ιφγν σο είδνο κνπζηθήο, πξάγκα πνπ θαηά θφξνλ ππνζηήξηδε κε ηε ζηίμε.
16

 

Β.  ζηνλ ξπζκφ —1) κε επαλαιήςεηο ιέμεσλ θαη θξάζεσλ νιφθιεξσλ  

Απφ ην θείκελν Μίζνο
17

  

                                                 
12

 Σάθεο πεηζηψηεο, ζ. 15.  
13

 Γελ είλαη γλσζηφ πνχ θπιάζζνληαη ή αλ βξίζθνληαη θαλ. 
14

 Σάθεο πεηζηψηεο, ζ. 361, ππνζ. 44. 
15

 Γεκνζηεχζεθε ζηελ Ειιάδα, έηνο Α΄, η. 42, 14/9/1908, ζε ηέζζεξα κέξε: Larguetto, Piu Mosso, 

Apassionato, Adagio. 
16

 Μηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζ’ απηφ ην ζέκα, ζα άμηδε ίζσο ηνλ θφπν, αιιά ζα πξνυπέζεηε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δελ είλαη ηνπ παξφληνο.  
17

 Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Εβδνκάο, ην 1928, κε ην ςεπδψλπκν Ναπνιέσλ Παπαγεσξγίνπ, 

παξαιιαγή ελφο πεδνχ πνηήκαηνο πνπ δεκνζηεχζεθε κε ηνλ ηίηιν «Σξηινγία» επίζεο ζηελ Εβδνκάδα 

ηνπ 1928. 
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«Ἤηαλε ζηνλ θῆπν θπηξσκέλε, κηὰ κεγάιε θίηξηλε ηξηαληαθπιιηά· αὐηὴ ηὴλ ηξηα-

ληαθπιιηὰ ηὴλ ἀγαπνῦζα, ηὴλ ἀγαπνῦζα κ’ ὅιε κνπ ηὴλ ςπρὴ, κφλν θαὶ κφλν γηαηὶ 

ἦηαλ ιππεκέλε, ιππεκέλε ζὰλ θη’ ἐκέλα. 

Ἦηαλ ἀιιφθνηε ηξηαληαθπιιηὰ, κηὰ ηξηαληαθπιιηὰ πνὺ δὲλ μαλαγελλήζεθε ζηὸλ 

θφζκν —θαὶ κήηε θαὶ ζὰ γελλεζῇ πνηέ…  

Κη’ ἔθακε γη’ ἀγάπε κνπ θάηη ῥφδα ηφζν ζιηκκέλα, κὰ ηφζν θίηξηλα —θαὶ ηφζν 

ζιηκκέλα… 

Κη’ εἶρε θπηξψζεη ἔηζη παξάμελα, πνὺ λφκηδεο πὼο ζὰ ζνῦ κηιήζεη!...» 

2) κε ρξήζε αθήγεζεο πνπ ζπκίδεη παξακπζάδεο  

Απφ ην θείκελν Ο Τπρεξόο 

«…Μηὰ θνξὰ ηνῦ ρακνγέιαζε ἡ ηχρε —ἀιιὰ ζὰ δῆηε, θαὶ θείλε ηε θνξά, κε ηη 

ηξφπν θνβεξφ ηνπ ρακνγέιαζε… 

Έλα βξάδπ πνπ γπξλνχζε λεζηηθφο, παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ηνπ έλαο άλζξσπνο. 

Ήηαλ παξακνλή πξσηνρξνληάο. Έθαλε θξχν, θη έπεθηε ρηνλφλεξν. Δίρε ζηαζεί κπξν-

ζηά ζε κηα βηηξίλα, θαη θνίηαδε, δαγθψλνληαο ηα ρείιε απ’ην θξχν, ηα’αγηνβαζηιηάηη-

θα παηρλίδηα. Σφηε παξνπζηάζηεθε ν άλζξσπνο κπξνζηά ηνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ δε 

θαηλφηαλε ζρεδφλ, θνπθνπισκέλνο, θαζψο ήηαλ, σο ηε κχηε, κε δπν κάηηα πνλεξά, 

ζαηαληθά —κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα 

δηαζθέδαζε…» 

Απφ ην θείκελν Παξακύζη 

«…ηα κηζά ηνπ δξφκνπ, ζα βξνχκε θαη ηνλ πχξγν θαη ηεο Πεληάκνξθεο, πνπ ζα 

ηε θπιάλ νη αξαπάδεο, γηαηί θη απηήλ ηελ θπλεγάλ νη δξάθνη θαη ζέινπλ λα ηελ 

πάξνπλ ζηε ζπειηά ηνπο, επεηδή ν ξήγαο, ν παηέξαο ηεο, ηνπο έρεη ζηήζεη πφιεκν, θαη 

δελ ηνπο αθήλεη, ηφζα ρξφληα, λα θάηζνπλ ζε ρισξφ θιαξί. Γη' απηφ, θαη θείλνη, πεξη-

κέλνπλ ηε ζηηγκή, πνπ ζα ηνπο θαηαθέξνπλ λα ηελ θιέςνπλ...Δκείο, φκσο, δε θν-

βφκαζηε ηνπο δξάθνπο - δελ είλαη έηζη; - θαη ζα ηε βνεζήζνπκε, θη θείλε, λα γιη-

ηψζεη. Αλ ζέιεηο, πάιη, Θα ηελ αθήζνπκε ζηα λχρηα ηνπο γηα ιίγν, γηα λα ραξνχκε πην 

πνιχ, φηαλ ζα ηε γιηηψζνπκε... Κη αλ ζέιεηο, πάιη, ζα κπνχκε θαη ζηνλ πφιεκν ηνπ 

ξήγα κε ηνχο δξάθνπο - κε ηε κεξηά ηνπ ξήγα, θπζηθά - θαη ζα θάλνπκε, θ' εκείο, ηα 

παιηθάξηα...Αιιά κπνξεί λα κελ ηα ζέιεηο φι' απηά. Μπνξεί λα ζέιεηο θαη λα λαπαγή-

ζνπκε, λα ραζνχκε, λα βαζαληζηνχκε - λα πέζνπκε ζηα ρέξηα ησλ αγξίσλ - θαη λα μα-

λαβγνχκε ζηε ζηεξηά καο, έπεηηα απφ πνιιέο πεξηπιαλήζεηο...» 

3) κε ζχλζεζε θξάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηίρνπο  

«Κη ν βαζηιηάο ζα λ' έλαο άζρεκνο αξάπεο/, κε ραιθάδεο ζηα ξνπζνχληα θαη ζη' 

απηηά/, κε θηεξά ρξσκαηηζηά, ζην θνχηειν/, θη φηαλ ζα γειάεη, ηε λχρηα, κε ηα θψηα/,  

ηα δφληηα ηνπ ζ' αζηξάθηνπλ ζνπβιεξά/, θαη ην ζηφκα ηνπ ζα. κνηάδεη ζαλ πεγάδη/.»  

4) αθφκα θαη κε ηε ρξήζε επηδνηηθψλ, εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ  ή αληηζεηηθήο ζχλ-

δεζεο  

«Θα κάο κηιήζεη, ζε κηα γιψζζα θνβεξή, ρεηξνλνκψληαο θαη γνπξιψλνληαο ηα 

κάηηα - ηφζν ζηξπθλή θαη ηφζν θνβεξή, πνπ δε ζα μέξνπκε θ' εκείο ηη λα ηνπ πνχκε… 

Θα θάλνπκε λνήκαηα, γηα λα κάο ιππεζεί - θ' εθείλνο ζα κνπγθξίδεη θαη ζα ζθνχδεη... 

Σψξα, ηη ζέιεηο; Θέιεηο λ' αλάςνπλ γχξσ καο θσηηέο, θαη λα βαξάλε θξφηαια θαη ηνχ-

κπαλα, γηα λα κάο θάλε, ζην ηέινο ηήο γηνξηήο, θαη λα γιηηψζνπκε κε ρίιηεο πνλεξηέο 

ή ζέιεηο λα κάο θάλνπλ βαζηιηάδεο; Θέιεηο λα κάο θάλνπλ βαζηιηάδεο ;.. Σφηε ζα κάο 
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θέξνπλ δπν θιαξηά - δπν ζθνππφμπια, θαιχηεξα, κεγάια - θαη ζα κάο ηα βάινπλ κε 

ην ζηαληφ ζην ρέξη ζα κάο θξεκάζνπλ ράληξεο ζην ιαηκφ, θαη ζα κάο πάλε, ίζα, ζην 

ζεφ ηνπο - έλα κεγάιν μφαλν, ζηε κέζε, ηεο πιαηείαο. Θα κάο πεξηθπθιψζνπλε 

ρνξεχνληαο θαη θάλνληαο δηάθνξεο γθξηκάηζεο, θαη ζα θσλάδνπλ, ζα θσλάδνπλ, ζαλ 

ηξεινί..» 

5) θαη θπζηθά κε ηελ ηαπηφρξνλε ζχλζεζε φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ έρεη θα-

λείο ηελ εληχπσζε φηη δηαβάδνληαο νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε έλα crescendo πνπ άιινηε 

πξνσζεί θαη άιινηε απνθνξπθψλεη θαη ιχλεη ηελ ηζηνξία:  

«…Καη κηα λχρηα, χζηεξ' απφ θαηξφ, θαζψο ζα ζεξγηαλάκε ην γηαιφ, ζα δνχκε κα-

θξηά, θάπνηνλ θαπλφ - θαη ζα λ' έλα θαξάβη ηεο παηξίδαο καο... Θα πέζνπκε ζηε 

ζάιαζζα, κ' φια καο ηα ζηνιίδηα, θαη ζα πάκε θνιπκπψληαο, ζην θαξάβη. Κ' εθείλν 

ζα καο πάξεη, θαη ζα θχγνπκε…» 

Γ.   ζηε ζεκαηηθή— κε ηελ επηινγή ζεκάησλ θαη κνηίβσλ πνπ επαλέξρνληαη ζηαζε-

ξά ζην έξγν ηνπ:  

1) Σν ζέκα ηνπ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο κεηακθίεζεο 

 «Καη δελ ραηξφκνπλα παξά ην Καξλαβάιη, κε η’ αζψα καζθαξέκαηά ηνπ, θαη η’ 

αλαίκαθηα θη ειεχζεξά ηνπ γιέληηα, θαη ηηο αηζζεηηθέο ηνπ απνιαχζεηο.  

Καη ζήκεξα αθφκα, πνπ φια απηά η’ αλαπνιψ κ’ αιιηψηηθα αηζζήκαηα, ε λνζηαι-

γία ηεο Απνθξηάο επηκέλεη πάληα ζηελ ςπρή κνπ δπλαηή, αλσηέξα, θη 

αλαιινίσηε…»
18

  

Κη αιινχ: 

«Γηαηεξψ αθφκα δσεξφ, έπεηη’ απφ ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο θαη ην 

γιέληη ηεο ην εμσθξεληθφ, ην παγεξφ ζπλαίζζεκα ηεο έξεκεο, λεθξήο, βαξεηάο θαη 

πέλζηκεο επφκελεο Καζαξάο Γεπηέξαο…. Καη ην ζέακα ηεο μχιηλεο εμέδξαο ηνπ Κν-

κηηάηνπ ηεο Απνθξηάο, ζηελ νδφ Κνξαή, είηε ζην χληαγκα, άδεηαο θη αμηνζξήλεηεο, 

γέκηδε, κε ηελ αληίζεζή ηε πξνο ηνλ ρζεζηλφ παλδνπξιηζκφ, ζιίςε αλείπσηε θαη πέλ-

ζνο ηελ θαξδηά κνπ! Κη απηφ ην αίζζεκα ηεο λέθξαο θαη ηνπ πέλζνπο, θάζε ηέηνηα 

κέξα, ηαρηηθά, κε ηπξαλλνχζε, αθφκα θαη κεγάινλ…»
19

 

Απφ ην θείκελν Ο Τπρεξόο 

«…Σφηε παξνπζηάζηεθε ν άλζξσπνο κπξνζηά ηνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ δε θαηλφηαλε 

ζρεδφλ, θνπθνπισκέλνο, θαζψο ήηαλ, σο ηε κχηε, κε δπν κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά —

κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε…Σνλ ζθνχ-

ληεζε κε ηξφπν ζηνλ αγθψλα. Μηα ζηηγκή, κεηξεζήθαλ κε ηα κάηηα —ν έλαο ζιηβε-

ξφο, θαθνληπκέλνο, ν άιινο δσεξφο, θαινζξεκκέλνο, κε ην παιηφ ηνπ θαη ηα πέηζηλα 

ηα γάληηα ηνπ.» 

Παξφιν πνπ ε πινθή ηνπ θεηκέλνπ απηνχ εμειίζζεηαη κηα λχρηα Πξσηνρξνληάο, 

νπφηε έρεη λφεκα θαη ε ηφζν κνηξαία αλαθνξά ζηελ ηχρε θαη ηα πεξίεξγα γπξίζκαηά 

ηεο ζηε ραξηνπαηρηηθή κπζνινγία θαη ηελ δσή ηνπ ήξσα, ε παξνπζία ηνπ κπζηε-

ξηψδνπο αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ακθίεζε θαη ην ξφιν ηνπ πνπ εληζρχεηαη απφ ηηο 

θξάζεηο «κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά —κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ 

πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε…». 

                                                 
18

 Γηάλλεο Παπαθψζηαο, ζ. 200. 
19

 Γηάλλεο Παπαθψζηαο, ζ. 83-4. 
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2) Σν ζέκα ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ησλ πεξηπεηεηψλ ζηε ρψξα ηεο «ρηκαίξαο» θαη 

ηεο νπηνπίαο 

Οιφθιεξν ην Παξακύζη αλαθέξεηαη ζ’ απηφ αθξηβψο. 

«—Θέιεηο, κηθξνχιε κνπ, εδψ πνπ θνπβεληηάδνπκε, λα ηαμηδέςνπκε ζηε ρψξα ηεο 

ρηκαίξαο; Άζε ηα παηρληδάθηα ζνπ… 

Δηνηκάζνπ, ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε. Ζ βάξθα, πνπ ζάξζεη λα καο πάξεη, δε ζάλαη 

ηίπνη’άιιν, παξά έλα ζαπκάζην θη’ αζηξαθηεξφ θνρχιη, πνπ ζα ιάκπεη ζα καξγαξη-

ηάξη… 

…Κη αθνχ γπξίζνπκε θαη δνχκε θαη ραξνχκε, ζα  ξζεί κηαλ ψξα πνπ ζα ξζνχκε 

πάιη πίζσ. Σα θηεξά ζα πέζνπλ απ’ ηηο πιάηεο καο —θαη ζα βξεζνχκε πάιη ζην ζπη-

ηάθη καο, θαζηζηνί, εγψ ζηελ πνιπζξφλα, θαη ζπ θαβάιια, εθεί-δα, ζηα γφλαηά κνπ, 

πνπ κνχδηαζαλ λα ζε θξαηάλε ηφζελ ψξα… χξε ηψξα λα βξεηο ηα παηρληδάθηα ζνπ, 

πνπ ζε θνηηάλε παξαπνλεκέλα, γηαηί δελ ηα πήξεο, θ’ εθείλα, ζην ηαμίδη, ην ηαμίδη πνπ 

θάλακε, καδί, ζηε ρψξα ηεο Μεγάιεο Οπηνπίαο —ηε κεγάιε ρψξα ηεο Υηκαίξαο, πνπ 

ν θαζέλαο παζθίδεη λα ηε βξεη, αιιά θαλέλαο άιινο δελ ηε θηάλεη, κφλν ην Παηδί θη’ 

ν Πνηεηήο…». 

Δίλαη ζαθέο φηη κέζα απφ ηα κνηίβα απηά ν Λαπαζηψηεο  

I) νπζηαζηηθά ελζηεξλίδεηαη θαη ππνδχεηαη νπατιδηθνχο θαη καιιαξκετθνχο ξφινπ-

ο-πξφηππα, φπσο ηα απνθαιεί θαη ν Σάθεο Παπαηζψλεο ζην δνθίκηφ ηνπ «Ο Λαπα-

ζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πνπ απνηεινχλ γη’ απηφλ ζρεδφλ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο·  

II) νδεγείηαη ζηαδηαθά ζηε δηακφξθσζε 14 πξνζσπείσλ
20

 θαη 

III) απνδίδεη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν φιεο ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη δερζεί απφ 

ηε ινγνηερλία γεληθά, θπξίσο φκσο απφ ηνπο αξραίνπο θιαζηθνχο κέρξη ηνλ αίμπεξ 

θαη ηνλ Γθαίηε
21

 θαη δηακνξθψλεη κηα πνιχ γνεηεπηηθή αηκφζθαηξα πνπ ζηεξίδεηαη 

αθ’ ελφο ζην ιπξηζκφ θαη αθ’ εηέξνπ ζην ηξαγηθφ θαη ηηο αλαηξνπέο. 

 

Γελ ππάξρεη πνπζελά ζην αξρείν ηνπ Λαπαζηψηε, πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ, θακία 

ζεκείσζε— ή έζησ έλδεημε απφ ηνλ ίδην— ζρεηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ, φπσο ηελ είρε ππαηληρζεί ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηνλ Μπαζηηά. Γελ είλαη, 

ινηπφλ, δπλαηφλ, αθφκα θη αλ ην ζέιακε, λα αληρλεχζνπκε, σο πξνο ηα θείκελα Ο Τπ-

ρεξόο θαη ην Παξακύζη, ηηο  εθδνηηθέο πξνζέζεηο ηνπ — πέξαλ ησλ γλσζηψλ δεκν-

ζηεχζεσλ ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ—, αιιά απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ καο πξν-

ζζέηεη ηίπνηε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα  θαηαηάμνπκε, κάιινλ λα θαηαλνήζνπκε θαι-

ιίηεξα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Λαπαζηψηε.  

Ο Σάθεο πεηζηψηεο πηζηεχεη
22

 φηη θαη ηα δηεγήκαηα ηνπ Λαπαζηψηε, αλ θαη naiv 

σο πξνο ηελ πινθή ή ηνλ κχζν, είλαη ζαθέο φηη «πξνεθηείλνπλ θη απηά ηε ´ιπξηθή´ αη-

                                                 
20

 Σάθεο πεηζηψηεο ζζ.58-62 
21

 Γηα παξάδεηγκα: ν θαινληπκέλνο αιιά κε κάηηα ζαηαληθά ήξσαο ηνπ Τπρεξνύ είλαη ε ζχλζεζε ηνπ 

Λαπαζησηηθνχ Μεθηζηνθειή. Δλψ ην ηαμίδη κέζα ζηε βάξθα-θνρχιη, ζην Παξακύζη, παξαπέκπεη ζα-

θψο ζε ζθελέο έξγσλ Σζατθφθζθη, ή ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία. ζν γηα ηα παξάδνμα θη αι-

ιφθνηα πνπ ζπκβαίλνπλ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί φηη ν Λαπαζηψηεο έρεη επεξεαζζεί απφ ηα 

Οκεξηθά έπε ή ηελ Αιεζηλή Ιζηνξία ηνπ Λνπθηαλνχ.  
22

 Ο ίδηνο πηζηεχεη φηη: «έκκεηξα ή πεδά πνηήκαηα δελ απνηεινχζαλ γηα ηνλ Λαπαζηψηε ηίπνη’ άιιν 

απφ παξαιιαγέο πάλσ ζηα ίδηα ζέκαηα θαη, θπξίσο, πάλσ ζηα ίδηα ηερληθά θαη κνπζηθά κνηίβα». 

Σάθεο πεηζηψηεο, ζ. 107. 
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ζζεηηθή ηεο πνηήζεψο ηνπ (έκκεηξσλ θαη πεδψλ πνηεκάησλ) πίζσ απ’ ην πξνζσπείν 

ηνπ δηεγήκαηνο».
23

 

Ο Σάθεο Παπαηζψλεο πάιη ζεσξεί πσο ην έξγν ηνπ Λαπαζηψηε «απνηειείηαη απφ 

ηξαγνχδηα θαη πεδά ηξαγνχδηα δνπιεκέλα φια κνπζηθά θαη αλάγιπθα κε ηε θξνληίδα 

καληαθνχ ηερλίηε»
24

 

Ο ίδηνο πάλησο ν Λαπαζηψηεο νκνινγεί: «Γξάθσ γηαηί κ’ αξέζεη· ηίπνη’ άιιν».
25

 

Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη: ηα ρεηξφγξαθα  

 

                                                 
23

 φ. π. ζ. 107. 
24

 Σ. Κ. Παπαηζψλεο, «Ο Λαπαζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πεξηνδ. Νέα Εζηία, ηφκνο 35, Αζήλα, Ηα-

λνπάξηνο 1944, ζ. 86.  
25

 Ζ θξάζε απφ απηφγξαθν θείκελφ ηνπ πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ. 
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