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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΑΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑ ΤΡΙΔΕΣ ΤΟίΣ 

ElvGtt aoc \ιιχ τ/ν ξcινιx"ιώθω μέσcι μοu, τώριχ που θυμά.μ.ιχι το 

γεγονός, Τ7)ν πιχρ~, πιχρόΤetΤ1) ιχπογο."τευση που ένιωσιχ, στα: 

litxo: μου χρόνιο:, ότο:ν ο πο:τέρο:ς μου με πλ-ηροφόρ-ησε ότι ο 
ο:χο:νής Βιίλτος στον τΙτλο του βιβλΙου τ-ης Π -ηνελόπ-ης Δέλτο:, 

που μόλις εΙχο: διο:βιίσει, δεν υπήρχε πιο:. Σο:ν τεχνικός που 

ήτο:ν, μου εξήrησε ότι -η ο:ποξήρο:νσ-η τ-ης ΛΙμν-ης των Γιο:ννι

τσώ..., χιχι των γύρω βcxλτωοών περιοχών YιTa.v «νιχγχα(ο έργο, 

που γλΙτωσε χιλιιίδες όLνθρώπoυς ο:πό τ-ην ελονοσΙο: κο:ι έδωσε 

τεριίστιες εκτιίσεις κο:λλιεργήσιμ-ης γ-ης στους φτωχούς ο:γρό

τες τ-ης Μο:κεδονΙο:ς. Μο: εμένο: ο:υτές οι πο:ριίπλευρες ωφέλειες 

δε με ένοιο:ζο:ν κο:θόλοl> κο:ι μου φιίν-ηκο:ν πενιχρότο:το ο:ντι

στιίθμισμο:, χυδο:Ιο σχεδόν, γιο: τ-ην κο:το:στροφή ενός κόσμου 
φτιο:γμένου ο:πό τ-ην Ιδ ιο: στόφο: που φτιιίχνοντο:ι το: όνειρο:. 

Ο Απόστολος Δοξι<ίδ')ς γεvν-.jθ')κε το 1953 στο ΜπρΙσμπείν τ/ς Αυ
στρα.λ!ιχι;. ΜΙΧθ7jμotτιχ6ς, σκηνοθέτης και πεζΟΥρά.φος. Έχει σΧ1jvοθετή

σει δύο τ«ινΙες (rπ6Υε,α 8,αlJΡομή, 1983, ΤεΡιΡέμ, 1987) κ«ι έ;ιει εκδώ

σει τέσσεριχ βιβλία πεζΟΥριχφΙ«ζ. Το LogicomΊX (2008), μυθιστδΡ7jμα. 
μιχζΙ κ«ι κόμικς, το οποΙο έγριχψε με τον ΧρΙστο Χ. Πιχπιχδ')μψρΙου 

χιχι το ΕιχονΟΥρά.φησα" ο Αλέκος Π«π«8ά:τος χιχι 1] Ann.ie di Donna, έγι
νε πιχγκόσμιΟ( επιτvχΙα.. 
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Γιατί, όσο 8ιάβαζΙΧ τιχ Μυστικά του Βάλτου, ζούσιχ με το όνει

ρο της μέριχς που θιχ πάω κι. εγώ εχεΙ, στους μιχγιχούς του χώ

ρους, όχι βέβοιιοι γιοι νοι πολεμήσω κομιτοιτζήδες -ήξεροι ότι 

ιχυτοί πι.α 8εν υπ'ήρχcxv-, μα γιιχ να εξερευν'ήσω μόνος μου τιχ 

μυστικιΧ του, νοι τσοιλοιβουτήσω στοι P1jXιX, νοι ποιροιμερΙσω τοι 

βούρλοι, νοι οδ1jγήσω πλιΧβες μέσοι σε φιδωτιΧ υδιiτινoι μονοπιΧ

τιιχ κι ίσως Ισως να βρω Χάποu, στ/ν άκρη κανενός ιχπό ιxuTιX, 

κάποιιχ παλιά κΙΧλύβΙΧ, το Τ σέκρι 'ή, ΙΧν 'ήμουν τuχερός, τ/ν 

1jρωική Κούγκοι. 

Βέβοιιοι, μεγοιλώνοντοις, κοιτιΧλοιβοι ότι Ισως οιυτή 1j oιvlOP1j 

πριΧξ1j, 1j οιποξήροινσ1j, νοι μψ εΠ1jρέοιζε κοιι τόσο T1j σχέσ1j μου 
με το βιβλΙο - ενδεχομένως νοι τ/ς έκοινε κοιι κοιλό . Κοιι το 

κλειδΙ σ' οιυτό μού το έδωσε 1j εννό1jσ1j, κιΧποιοι στιγμή, Τ1jς 

εντελώς οινεξ ήγ1jτ/ς, όπως τ/ θεωρού σοι μικρότερος, ιΧρν1jσ1jς 

του ποιτέροι μου νοι επισκεφθεΙ ξοινιΧ τ/ Στενήμοιχο, Τψ πόλ1j 

τ/ς Ανοιτολικής ΡωμυλΙοις στ/ν οποΙοι εΙχε γενν1jθεΙ, όπου κοι

τοικούσε η οικογένειά του πάππου προς π«ππου κ<Χι. ιχπό όπου 

εΙχοιν όλοι ξεσπιτωθεΙ, με τον Ιδιο βρέφος, στοι 1913, μετιΧ τον 
Δεύτερο Βοιλκοινικό Πόλεμο. Ποιρόλο που δεν εΙχε βιώμοιτοι, 

πιΧντοτε οινέφερε T1j Στενήμοιχο (το σ1jμερινό Ασένοφγκροιντ 
τ/ς ΒουλγοιρΙοις) ως ΠΟΙτΡt8οι, όχι με κιΧποιοι διιΧθεσ1j οιλυτρω

τική, οιλλιΧ μιλώντοις τ/ γλώσσοι τ/ς κοιρδιιΧς. Ή τοιν ο τόπος 

των πατέρων του, ο τόπος των ιστορι.ών που άχοuγε μικρός, 

τ/ς συλλογικής μνήμ1jς, το ψυχικό -όχι γεωγροιφικό- τοπΙο 

μέσιχ στο οποίο είχε μεγαλώσει . Γι' αυτόν, η Στεν'ήμ<χχος θ<Χ 

'ήταν πιΧντ<Χ κ<Χι π<Χντού η πατρΙΟα. 

Κι όμως, ο ποιτέροις οιρνιότοιν πεισμοιτικιΧ νοι Τψ ξοινοιδεΙ ως 

επισκέΠΤ1jς, οικόμ1j κι ότοιν οι σχέσεις με τ/ ΒουλγοιρΙοι βελ

τιώθ1jκοιν κοιι θοι το έκοινε ιΧνετοι. Δήλωνε ότι ο λόγος ήτοιν 1j 
ιxντΙpρησ~ του στο κομμουνιστικό καθεστώς - <Χλλ« ιχυτή η 

ιχντίρρηση οεν τον εμπό8ισε να Π"1)γιχΙνει συχνά σΤ"1) rιouyxo

σλιχβίιχ, κιχι. μάλι.στα νιχ χ«νει εκεΙ κιχι 80υλειές. Με τ<χ χρόνι<Χ 

βρήκοι τον οιλ1jθινό λόγο κι έτσι κοιτιΧλοιβοι κοιι εγώ κοιλύτεροι 
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τη axla"l με το Bιiλτo μου: τσι μυθικιi τοπίσι κσιΛUτερσι νσι μέ
νουν μόνο μυθικιi. Η σύγκρισ"l με την πρσιγμσιηκότητσι τσι 

φθείρει, πολλές φορές σινεπσινόρθωτσι. Τους τσιιριιiζει νσι μένουν 

τόποι της μν~μ"lς κσιι μόνο, ιiυλoι κσιι σιπείρσιγοι σιπό τους υλι

κούς νόμους, κι όχι τόποι πρσιγμσιτικοί, σιπό πέτρες κσιι χώμσι, 

νεριi ~ Kσιλιiμισι, όπου μπορεί ο πσισσιένσις νσι τους φθείρει, νσι 

τους σιλλιiξει, με σιποτέλεσμσι νσι τρσιυμσιηστεί σινεπσινόρθωτσι 

κσιι ο ίΒιος ο μύθος. Κσιλύτερσι λοιπόν σιποξ"lρσιμένος ο Bιiλτoς 

ο υλικός, χίλιες φορές KσιΛUτερσι oριστΙKιi μ"l επισκέψιμος 

-ποιος ξέρει, σιν υπ~ρχε σικόμ"l, σίγουρσι θσι εθεωρείτο «τουρ ι

στικι% ocξιoπoι~σιμoς», μπορεΙ να. Ύινότα.ν χocι χ&:ποιο Ειδικό θε

μcιτικό πά-ρχοl- πα.ριχ ευνουχισμένος aT"t)V OυσΙCΙ του, που εΙνιχι 

ιiυλ"l. We are such stuff as dreams are made οη, λέει ο Πρόσπερο, 
ο πσινέξυπνος μιiγoς, προς το τέλος της Τρι"υμ{σις του Σσιίξ

π"lρ : «Είμσιστε φτισιγμένοι σιπό την ύλ"l των ονείρων». Δεν ξέ

ρω σιν ισχύει σιυτό γισι τους σινθρώπους. Σίγουρσι όμως σιλ"lθεύ

ει γιο: τιχ έργα. τ/ζ φα.vτιχσ(cr.ς τους που cιποτuπώvοντocι στο 

χσιρτί κσιι βέβσιισι, εν προκειμένω, γισι ένσι σιπό τσι πιο oνειρικιi 

βιβλίσι Τ"lς σύγχρον"lς λογοτεχνΙσις μσις, τσι Μυστι"ά του Βάλ

του. Ο Bιiλτoς «ν~χει Πta: μoνιiχα: στο οικό Tout; δήμο, ΚCΙΙ εχεί 

πρέπει νσι τον σινσιζ "Ιτ/σουμε . 

• • • 
Τσι Μυστι"ά του Βάλτου σιντλούν την Kεντρικ~ πλOK~ τους σιπό 

ένα. κεφιiλCΙΙO του Μιχχεοονιχού Α γώνσ., συγκεχριμένιχ από τις 

πολεμικές επιχειρ~σεις στην περιoχ~ της Λίμν"lς των Γισιννι

τσών. Μέσσι στην σιφ~γ"lσ~ της, "Ι Δέλτσι σινσιφέρετσιι συνεχώς 

στο «μσικεΒονικό ζ~τ"lμσι» -"Ι σικριβ~ς μoρφ~ κσιι οι κυρίσιρχες 

συγκρούσεις του έχουν σιλλιiξει τώρσι- με ένσιν τρόπο που σ~

μεριχ σε πολλούς προχα:λεΙ ιχντι8ρά:σεις δυσιχρέσχειι:χς, ή χιχι 

χειρότερσι. ΠολλιΧ μέρ"l του βιβλίου είνσιι γρσιμμένσι με ένσιν 

τρόπο που το κιiνoυν νσι Bισιβιiζετσιι σ~μερσι ως έκφρσισ"l ενός 
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αλυτρωτι.κού υπερεθνι.κι.σμού, μι.ας στιχσης 01jλαοή που είναΙ. 

ξέν1J aT1J μεγάλ1J πλεLΟψ1JφΙIΧ των Eλλ~νων. 
ΚΙ. όμως, παριχ το γεγονός αυτό, τα Μυστικά του Βάλτου 

πορεύοντιχι lχκόμ1J μιιχ χιχρά προς το ιχνιχγνωστικό κοινό, τόσες 

δεκlχετΙες μετά T1J' πρώη τους έκδοσ1J, το 1937. Το βιβλΙο όχι 

απλώς επανεκΟΙΟεται., μα και παραμένει otΙXXPOVLXιX ευπώλ 1JTO, 
τόσο μά.λι.στα που oEv έχει περάσει χρονιά, τι.ς τελευταίες τέσ
σερις δεκlχετΙες, που νιχ μ1J βγει μιιχ κιχινούργιιχ έκδoσ~ του, 

συχνότιχτιχ ΚΙΧΙ δύο Ι ΘεωρεΙτlχι πιlχ κλιχσικό. ΓονεΙς, ιχλλά κlχι 

πιχππούδες, θεΙες ~ άλλοι συγγενεΙς, το ιχγοράζουν γιιχ τους 

καινούργιους μικρούς του αvαγvώστες, είτε εΠ1jρεασμέvοι από 

T1J φ~μ1J του εΙτε επειδ~ οι Ιδιοι το διάβιχσιχν μικροΙ κlχι ΤΟ θυ
μούντιχι με νοστlχλγΙIχ. Όμως οι μεγάλοι που θυμούντιχι ένιχ 

πιχιδικό βιβλΙο κιχτά κιχνόνιχ το θυμούντιχι λάθος ~, lχκριβέστε

ρα, τόσο προσωπικά, που ουσιαστι.κά. οε θυμούνται τόσο το 

Ιδιο το βιβλΙο όσο τι τους άγγιξε σ' ιχυτό. KIXL συγκεκριμένlχ 

για τα Μυστικά, έχω μιλήσει με πολλούς ενήλικες γιcι τις VEΙX

νικές cιναγνώσεις τους κι. έχω ΠCΙΡCΙΤ1)ρ~σει. ότι σχεοόν ποτέ οε 

θυμOύντCΙI. τις λεπτομέρειες εκείνες, των εκφριχσεων ~ των χσ.

ΡΙΧΚΤ1Jρ"σμών, που καθιστούν το βιβλΙο σ~μερcι, με κιχποl.α έν

νοιιχ, άκρως πlχρεξ1Jγ~σιμο. 

MLIX ιχπό τις προθέσεις μου σε ιχυτό το επΙμετρο -ιχλλά όχ L 1J 

κυΡLότεΡ1J- εΙνlχι νιχ διlXμεσoλlXβ~σω υπέρ Τ1Jς Δέλτιχ, δΙνοντlχς 

κιχποιους λόγους yLΙX τους οποίους πιστεύω ότι οι. πα:ρεξηγ"ή

σεις περΙ το βιβλΙο εΙνlχι ιχκριβώς ιχυτό: παρεξηγήσεις, δ1Jλαδ~ 

ζ1jτ/ματα: που προκύπτουν από κακ~ auvEvvb1jaY) ΚΙΧΙ. όχι από 

ΟυσLαστική ΟιαφωνΙα. Εννοώ βέβαια τηv κακΥι συνεvνόησ1) του 

τότε με το τώριχ, μιιχς Ελλ1JνΙδlχς συγγρlχφέως που γράφει στα 

μέσlχ σΤ1Jς δεκlχετΙlχς του '30, με τον σ1JμεΡLνό lχνlχγνώσΤ1J. 
Νιχ τονΙσω εξlXρx~ς ότι δεν εΙμlχι ο κlχτlΧλλ1Jλότερος νιχ δώ

σω μιιχ εμπεΡLστlχτωμέν1J lχνάλυσ1J του βιβλΙου, με κάποιιχ κρι

Τ'ήρια, ας τα πούμε έτσι., επισΤ1jμονtκά, της φι.λολογίας ~ της 

ιστορΙlχς. Γράφω το κεΙμενο ιχυτό ως συγγραφέας που μιλά γιιχ 
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το βιβλίο ενός ιiλλoυ, όμως κοιι -ίσως κυριότεροι- ως οινοιγνώ

στ/ς του. Έτσι, α.ν πιχρα.χιΧτω πιχρa.θέτω χά.ποιιχ στοιχεία. τ/ζ 

προσωπικής μου σχέσ"'1ζ με τα: Μυστικά, οεν το χOCνω ΎΙCΙ να. 

μιλ~σω γιοι μένοι, oιλλιi γιοι νοι οδηγηθώ σε κιiπoιες ερμηνείες 

κοιι, κυρίως, γιοι νοι oινoιζητ~σω πώς μπορεί νοι διοιβοιστεΙ στ/ν 

επox~ μοις, πώς επηρειiζoυν μ' ιiλλoι λόγιοι την oινιiγνωσ~ του 

τοι εκοιτόν τόσοι χρόνιοι που μοις χωρίζουν οιπό τοι γεγον6τοι που 

περιγριiφει κοιι τοι εβδoμ~ντoι χοιι βιiλε οιπό τ/ συΎΎρoιφ~ του. 

Στο διιiλoγo οιυτό με το βιβλίο με σπρώχνει μoνιixoι η oιγιiπη 

γιοι τοι Μυστικά του Βάλτου κοιι η ευγνωμοσύνη στη συγγροι

φέοι του γιοι τοι όσοι μου έδωσε στοι πoιιδικιi μου χρόνιοι -όχι 

μόνο με οιυτό, μοι κοιι με τ' ιiλλoι βιβλίοι τ/ς- κοιθώς επίσης κοιι 

ο θοιυμοισμός γιοι την οιπειθοιρχη, ιδιότυπη κι οιγέρωχη μoρφ~ 

της, όπως τ/ γνώρισοι κυρίως οιπό τοι πρoσωπικιi της γρoιπτιi. 

* * * 

Τοι πoιιδικιi βιβλίοι της Δέλτοι τοι πρωτoδιιiβoισoι μικρός, τοι πε

ρισσότεροι πολλές φορές, κοιι κιiπoιoι ξoινιi πιiλι μεγιiλoς, του

λιixιστoν οιπό τρεις φορές το χοιθένοι, δηλoιδ~ κοιθώς έφτοινε 

στ/ν ηλικίοι που θοι τοι κoιτoιλιiβoιινε το κοιθένοι οιπό τοι τρίοι 

πoιιδιιi μου πριν οιρχίσουν τοι ίδιοι νοι διoιβιiζoυν με ευκολίοι. Το 

Παραμύθι χωρ(ς 6νομα και τον Τρελαντώνη τοι λιiτρεψoιν κοιι 

τοι τρίοι, κι εγώ ξoινιi μοιζί τους - χοιι μπορώ τώροι νοι πω οινε

πιφύλοικτοι ότι τοι θεωρώ oιριστoυρ~μoιτoι στο είδος τους, το 

πρώτο της «λληγοριΧής περιπέτειαος, το δεύτερο των πιχιοικών 

a.νcιμν"ήσεων. Τον Μάγκα τα. πιχιοιιΧ μου τον ιχγιΧπησιχν εξίσου, 

~ ίσως κοιι περισσότερο οικόμη. Νοι προσθέσω εδώ βέβοιιοι ότι 

στ/ν περΙπτωσ~ του οεν ήτα:ν τόσο «ντιχειμενιΧά:: μεγιΧλωσιχν, 

βλέπετε, κι oιυτιi με ένοι προιγμοιτικό, οισπρόμοιυρο, ζωηρό φοξ 

τεριέ, ονόμοιτι Mιiγκoι, στο σπίτι τους. (Την ώροι που γριiφω 

οιυτΙς τις γροιμμές χoιμιiτoιι δίπλοι μου, ένοι χοιλόβολο γερoντιi

κι . ) Διoιβιiζoντoις όμως στοι πoιιδιιi μου ειδικιi τον Μάγκα, τοι 
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πρoβλ·~μ.xησε το τέλος του βιβλίου, εκείνο: δηλo:δ~ το: κεφά.

λο:ιο: όπου η ο:ν.χλο:φρη πρωτοπρόσωπη o:φ~γηση του κο:τοικί

διου μιο:ς μεγo:λoo:στικ~ς ελληνικ~ς οιχογένειο:ς στην Αλεξά.ν

OpELΙX των ιχρχών του εικοστου αιώνα. αλλά-ζει ιχπότομιχ τcιxό

τητο:, θο: λέγο:με, κο:ι γίνετο:ι ο:νο:π.χντεχο: μιο: σoβo:ρ~ ο:νά.λυση 

του μο:κεδονιχού ζητ/μο:τος όπως τίθετο:ι τότε, που περιλο:μ

βά.νει κο:ι την ηρωικ~ κο:ι πένθιμη ιστορίο: του Πο:ύλου Μελά.. 

Κο:θώς ο Μάγκας τελειώνει με την ο:νο:χώρηση του πρωτα

Ύωνιστή-ιxφηΎ1'JΤ~ μcιζΙ με τιχ 8υο νεcιρά: ιχφεντιχιΧ του, τον Πε

ρικλ~ κο:ι τον M~τσo Βο:σιωτ.χκη, κο:θώς κο:ι με τον' γέρο κη

πουρό στο περιβόλι του ο:ρχοντικού τους, τον Βασίλη Ανδρε.χ

δη, γιο: νο: πoλεμ~σoυν στη Μο:κεδονίο:, το: παιδι.χ μου μου ζη

τούσcx.ν, το )(cιθένα. στη σεφ&. του, μετ&. τον Μάγκα να: τους OLΙX

βά.σω κο:ι το: Μυστικά του Βάλτου. Το δοκίμασο: με το: δύο με

γο:λύτερο: ο:λλά. όχι με το τρίτο, κο:θώς η εμπειρίο: ~τo:ν μά.λλον 

o:πoγoητευηκ~. Μετ.χ το: πρώτο: λίγο: κεφά.λο:ιο: του βιβλίου 

κατο:λά.βο:ινα ότι ένιωθο:ν κά.πως o:μ.~χανα, έμοιο:ζο:ν νο: μη συ
ντονίζοντο:ι με το κλίμα του. Θες γιο:τί ~τo:ν ο:κόμη μικρά. κο:ι 

ο:γριεύοντο:ν με ης περιγρο:φές -θυμίζω ότι μιλώ γιο: ηλικΙες 

κά.τω των επτ.χ χρόνων-, θες γιο:τΙ τους έλειπο:ν οι σχετικές ει

κόν;ς γιο: το ιστορικό πλο:Ισιο, το βιβλΙο 1)εν τους το:Ιριο:ζε . 
Σκέφτηκο: πολύ ο:υτ/ την ο:ντΙδρο:ση, κο:ι η ο:πόρροιο: του 

προβλημο:ησμού μου εΙνο:ι ίσως κο:ι ο κύριος λόγος που γρ.χφω 

ο:υτό το επίμετρο. Το: βιβλΙο: της Δέλτο: δεν έχουν ο:νά.γκη διο:

φ~μισης, κο:ι πιίντως όχι της διχ~ς μου, Ισως όμως κιίποιο: 

ιχπ6 ιχυτά: -χιχι χυρΙως τιχ Mυστιxιt- έχουν EV(OTE ιχνά.γκη υπε

ριίσπισης. Απευθύνομο:ι στον σημερινό ο:νο:γνώστη, κυρΙως τον 

εν~λικo που βρίσκετο:ι κοντ.χ σ ' ένο: πο:ιδΙ που θο: 8ιο:βιίσει το 

βιβλΙο, κο:ι θέλω ο:φενός νο: τονίσω ης κο:κοτοπιές του, μο: 

ιχφετέρου να. τονΙσω εχεΙνες τις οιιχστάσεις του που, χιχτά. τΎ]" 

τo:πειν~ μου γνώμη, μένουν κο:ι σ~μερo: ενεργές, ο:λώβητες ο:πό 

το χρόνο κο:ι ιίσχετες ο:πό κ.χθε πρόθεση προπαγάν8ας, μιο:ς 

πρόθεσης που ανo:μφίβoλa είχε η Δέλτο: ότο:ν έγρο:φε το βιβλΙο 
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- «λλωστε, α.υ-r/ι α.χριβώς τη λΙξη χρτισιμ.οποιεΙ η Ιδια., θετιχ« , 

σε ημερολόγια. ~ γρ«μμα.τ« της . 

Πιστεύω ότι τα. Μυστικά του Βάλτου μπορούν νιχ 8ια.βΙΧ 

στού" με τρεις 8ιιχφορετιχούς τρόπους, τρόπους που άλλοτε 

συμΠOρεύOντCΙΙ ΚΙΧΙ ά.λλοτε ΙΧλληλοσuγχροuοvτcxι, χιχι πα\) -α.νά. 

λΟΥet με ΠΙ" ιστορική στιγμ'ή χιχι τον ιχνΙΧΥvώσηι πδτε ιχνιχ

δύοντα.ι στην επιφ«νεια. χα.ι πότε βουλι«ζουν βα.θι«, μΙχρι να. 

ξα.να.σχ«σουν μύτη. Με χ«ποια. έννοια., οι δια.φορετιχΙς α.υτές 

α.να.γνώσεις βα.σΙζοντα.ι σε τρΙα. ξεχωριστ« βιβλΙα., που περιέ

χοντιχι όλα. στα Μυστικά. Το πρώτο ε("ιχι «ιστορικό" χρονικό 

-β«ζω ττι λΙξτι σε εισα.γωγιχ« για. να. χα.λύψω χα.ι όσους δυσπι

στούν στην ιστopιχ~ του α.λ~θεια.-, με έντοντι δόση ιδεολογΙα.ς 

χα.ι χύριο σχοπό τη δια.φώτιση ~ χα.ι πpoπα.γιiνδα. γύρω α.πό 

χ«ποιες εθνιχές θέσεις, όπως α.υτές δια.μορφώνοντα.ι, χυρ Ιως , 

στην επoχ~ της συπpα.φ~ς του βιβλΙου. Το δεύτερο εΙνα.ι ένα. 

εχτενές πεζoγpιiφημα. μυθοπλα.σΙα.ς, που τοποθετεΙτα.ι σε ιστο

ριχό χρόνο - χα.ι μΙχρι εδώ δε λέω τΙποτε χα.ινούργ.ο . Πιστεύω 

όμως ότι υπά:ρχει χι Ινα. τρίτο βιβλΙο , που λιχvθάνει κάτω XCΙΙ 

πΙσω α.πό τα. δύο πρώτα., Ινα. βιβλΙο που ουσιιχστιχ« α.ποτελεΙ 

πpoβoλ~ χα.ι ενσ«ρχωστι της εσωτεpιχ~ς μυθολογΙα.ς της συγ

γρα.φέως του . 

Από τα. τρΙα. α.υτιi δια.φopετιχιi βιβλΙα., που περιέχοντα.ι, με 

κά.ποια. tvvOLΙX, στα: Μυστικά, το πρώτο, το ιστορικό, εχει χ&:

ποια. πpoβλ~μα.τα. περιεχομένου, που θα. τα. δούμε πα.pα.χιiτω, 

χυρΙως σε σχέση με την α.ντιχειμενιχότητα., ~ μτι , στην χα.τα.

Ύρa.φ'ή τω" γΕγονότων του Μιχχεδονιχου Α γώνιχ . Στο δεύτερο, 

τα. όποια. πpoβλ~μα.τα. υπιipχoυν εΙνα.ι μopφoλoγιχιi χα.ι πτιγιi 

ζουν α.πό συμβιiσεις ξεπερα.σμένες χα.ι α.νεπα.pχ~ α.νιiπτuξτι . 

Aλλιi το τρΙτο, το χρυφό, πα.ρα.μένει ζωντα.νό χα.ι επΙχα.ιΡΟ όσο 

δτa.ν πρωτογΡ«ι:ΡτηχGtv τα. Μυστικά του Βάλτο υ. Αυτό , το χιχ

θα.pιi μυθιχό -χα.ι «ρα. χα.θα.pιi ποιτιτ.χ6- βιβλΙο εΙνα.ι, χα.τ« τη 

γνώμτι μου π«ντα., τι Ψυχ~, α.υτό που χpα.τιi α.χόμτι χα. ι ~μεpα. 

ζωντα.νό χα.ι επΙχα.ιΡΟ το έργο - επ(χα.ιΡΟ ως λογοτεχνΙα., θέλω 
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νοι πω, κοιι συγκεκριμένοι ως ποιιδικό μυθιστόρ,,!μοι, όπως κοιι 

Ύρά.φΤΎ}κε. Αυτό εΙνιχι ΠΟ\) \/Ο7]μ.«το80τεΙ τιχ <ΧλλΙΧ 860 χιχι χά.νΕΙ 
ης όποιες ρυτΙδες τούς δΙνει ο χρόνος -εΙτε οινεΠΙΚΟΙιΡες εθνικι

σηκές εξάρσεις εΙτε οιτέλειες τεχνικές- νοι σβ~νoυν κάτω οιπό 

το φως του. Μοι, γιοι νοι μιλ~σω γιοι το τρΙτο βιβλΙο, το κρυφό, 

πρέπει πρώτα να ιχνΙΧι:Ρερθώ στιχ ιχλλιχ 8όο. 

* * * 

Η ιστoριχ~ δριχσ1') των Μυστικών το!) ΒάλτοΙ) τοποθετεΙται σε 

συγκεκριμένο ιστορικό τόπο κοιι χρόνο κοιι περιλοιμβάνει πολλά 

πριχγμιχτιχά γEγoνότcι, ά.λλα: ιχυτούσιa χιχι ιίλλΙΧ λιγότερο ~ πε

ρισσότερο ποιροιλλοιγμένοι. Το επΙκεντρο τ"!ς γεωγροιφΙοις τους 

εΙνοιι "! περLOX~ ης ΛΙμν,,!ς των Γιοιννιτσών. Νότιοι, "! δράσ,,! 
φτάνει μέχρι η θάλοισσοι, τις όχθες του ΘερμOl:"(κού, κ"ι βόρει" 

μέχρι τ"!ν Ιδι" τψ πόλ,,! των Γιοιννιτσών. ΕχεΙ, "νάμεσοι στις 

εκβολές των τεσσάρων ποτ"μιών κ"ι ην πόλ,,!, ~τ"ν "! ΛΙμν,,!, 
που κά).,ιιπτε μι" έκτοισ,,! κάπου 10.000 στρεμμάτων, ενώ οι γύ
ρω ελώδεις περιοχές (ο «Βάλτος») έφτοινοιν περΙπου στ" 350.000 
στρέμμοιτ". Το μεγοιλύτερο μέρος του βιβλΙου εκτυλΙσσετ"ι 

μέσ" σε oιυτ~ τ"!ν oιx"ν~, υΜτιν,,! έρ"!μο. Οι μόνες εξ"ιΡέσεις 
εΙνοιι λΙγες σκ,,!νές στ"! ΘεσσοιλονΙκ,,!, στο ελλ,,!νικό προξενεΙο, 

όπου βρΙσκετ"ι ο "ρχ,,!γός του Μ"κεδονικού Αγών", πρόξενος 

Λάμπρος Koρoμ"Jλάς, ~ συνθ,,!μοιτικά «Δεσπόης», κ"θώς κ"ι 

οι σκψές των 8ρ"μ"τικότερων γεγονότων του βιβλΙου, δ,,!λoιδ~ 

ης ποιγΙδευσ,,!ς, ης σύλλ,,!Ψ,,!ς κ"ι του μ"ρτυρΙου του κ"πετάν 

Ά γροι, που εκτυλΙσσοντ"ι στο ορεινό τοπΙο μέσοι κ"ι γύρω "πό 

η Νάουσ" Ημ"θΙ"ς, 90 χιλιόμετροι 8υτικά ης Θεσσ"λον(κ"!ς .. 
Η δράσ,,! κ"λύπτει περΙπου δέκ" μ~νες. ΑρχΙζει στοι τέλ,,! 

ΣεπτεμβρΙου του 1907, ότ"ν φτάνει ποιράνομοι σην υπό οθω
μoινικ~ κoιτox~ Μ"κεδονΙ" ο νεοιρός "νθυποπλοΙ"ρχος Ιωάνν,,!ς 

Δεμέστιχοις, με το πολεμικό όνομοι «κοιπετάν Ν ικ"!φόρος», μ"

ζΙ με κ"μιά τρι"ντ"ριά εθελοντές που συγκροτούν το πολεμικό 
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«σώμα» του, και τελειώνει κ«που τον Ιούλιο του 1908, ότσ.ν 
φεύγουν γιιχ την ελεύθεΡ1j ΕλλιΧ8ιχ 8ύο πρόσωπιχ του εΠΙVΟ1jμέ

νου μύθου -μύθου που, ιχπό τη μέσ1j του βιβλΙου κιχι μετιΧ, 

ιχποκτιΧ ολοένιχ κιχι μεγιχλύτεΡ1j βιχρύΤ1jΤΙΧ-, 1j κυρΙιχ Ηλέκτριχ, 
1j 8ιχσκιΧλΙΧ, κιχι ο Μ-ήτσος ΒιχσιωτιΧΚ1jς. Πολύ χοντρικιΧ, το 

πρώτο μισό των Μυστικών εΙναι κυρΙως ιστορικό, με επινοη

μένες πιvελιές, κιχι το 8εύτερο κυρΙως εΠΙVΟ1jμένο, πιΧνω σε 

ιστορικό φόντο. 

Στο πρώτο κεφιΧλΙΧιο του βιβλΙου, Q Αποστόλ1jς -ένιχς 8εκιχε

ξιΧχρονος Μιχκε/lόνιχς που έχει μεν επιΧΥΥελμιχ την ξυλουργικ-ή, 

ΙΧλλιΧ κυρΙως /ιουλεύει γιιχ τον Αγώνιχ ως 081jγός των ελλ1jvικών 

σωμιΧτων μιχζΙ με τον ΓιωβιΧν, ένιχ οκτιΧχρονο «βουλγιχριΧκι» 

(όπως το ιχποκΙΧλούν όλοι) που ο Αποστόλ1jς το έχει λΙγο πιχριχ

γιό, λΙγο προστιχτευόμενο κιχι λΙγο πλ1jροφΟΡιο8ότη- περιμένει 

νσ. συνσ.ντ'ήσει τον κσ.πετά.ν Ν ικηφόρο κσ.ι τους «νορες του, που 

φτιΧνουν με xιxtxt ιχπό την ΕλλιΧ8ιχ. Ο Αποστόλ1jς τούς οδ1jγεΙ 

στο ΒιΧλτο. ΕΙνιχι το lΙεύτερο ελλ1jvικό ' σώμιχ που φτιΧνει εκεΙ, 

μετιΧ του ιχνθυπολοχιχγού Τέλλου Αγιχπψού, που, με το πολεμι

κό όνομιχ «κιχπετιΧν Άγριχς», έχει φτιΧσει ένιχ μ-ήνιχ νωρΙτεριχ κιχι 

έχει εγκιχτιχστΙΧθεΙ στην πΙΧλιιΧ ΨιχριΧ/ιΙΚ1j κιχλύβιχ με τ' όνομιχ 

Τσέκρι . Ήδ1j στην πρώτη σΚ1jν-ή, με την ιΧφιξ1j του NtX1jcpbpOU, 
1j συΥΥριχφέιχς μιΧς εισιΧγει σε πριχγμιχτικιΧ γεγονότιχ κιχι, με τον 
Αποστόλ1j κιχι τον μικρό ΓιωβιΧν, σε φιχντιχστικιΧ πρόσωπιχ. 

ΣΤ1jν περΙλ1jψ1j που πιχρΙΧθέτω --'<ων ιστορικών γεγονότων 

που ιχποτελούν Τ1j βιΧσ1j των Μυστικώv- υιοθετώ την πολιτικ-ή 

ιχνιΧλυσ1j του βιβλΙου, όπως περνιΧει εΙτε σε τριτοπρόσωπο λόγο 

Τ1jς συγγριχφέως εΙτε μέσω 8ιΙΧλόγων των 1jρώων, χωρΙς ιχνιχ

γκιχστικιΧ πιΧντιχ νιχ τη συμμερΙζομιχι ιχπόλυτιχ. 

Η Μακε80νΙα των σ.ρχών του εικοστού αιώνα, λοιπόν, εΙνσ.ι 

ένιχ μεΙγμιχ εθνοτ/των. ΒιΧζω την κΙΧθεμιιΧ ιχπ' ιχυτές σε εισιχ

γωγικιΧ την πρώτη φοριΧ που Τψ ιχνιχφέρω πιχριχκιΧτω, κιχθώς 

οι ιΧνθρωποι που χιχριχκτηρΙζει εΙνιχι τυπικιΧ όλοι υπ-ήκοοι Τ1jς 

Οθωμιχνικ-ής Aυτo~pιxτopΙιxς. Η πλειοψ1jφΙιχ τους εΙνιχι «'Ελλ1j-
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νεζ», έχουν δηλοιδ-ή συνεΙδηση ελληνικ-ή, χωΡΙζ νοι εΙνοιι πά:ντοι 

ελληνόφωνοι, ενώ ΟΙ υπόλοιποι -πλην (Τοόρχων» - έχουν συ

νεΙδηση κά:ποιου έθνουζ σλοιβικου. Από οιυτούζ, λΙγοι εΙνοιι 

«Σέρβο.., -ή «Ρουμά:νοι>' (Ρουμουνοι στο βιβλΙο), ενώ οι περισ

σότεροι εΙνοιι «Βούλγοιροι>' -ή "ΒουλγοιρΙζοντεζ», δηλαιδ-ή ά:ν

θρωποι που εΙτε νιώθου\l είτε επιζητουν να. Ctποκτ/σοuν βουλ

γοιρικ-ή εθνικ-ή τοιυτότητοι'. 
Κοιθώζ το ζ-ήτημοι του τι συνιστά: εθνικ-ή τοιυτότητοι οιτόμων 

υπό ξένη κυριοιρχΙοι -ήτοιν πολύ ρευστό κοιι οιμφιλεγόμενο τοι 

χρόνιοι εκεΙνοι -όπωζ κοιι ποιροιμένει μέχρι σ-ήμεροι ιχλλωστε-, η 

βουλγοιρικ-ή κυβέρνησ'1 προώθ'1σε μιοι κιxλcX μελετημένη στροι

τηγικ-ή. ΑντΙ γιοι κΡιτ/Ριο εθνικό, όρισε ωζ ουσιοιστικ-ή βιχσ'1 

τηζ βουλγοιρικ-ήζ συνεΙδ'1σηζ την οιποδοχ-ή ωζ κεφοιλ-ήζ τηζ ορ

θόδοξ'1ζ εκκλ'1σΙΟΙζ, οιντΙ του ποιτριιχρχ'1 Kωνστoιντιvoυπόλεως, 

του «σχισμιχτικού» εξιχρχου τηζ βουλγοιριχ-ής εκκλ'1σΙΟΙζ, οιπο

σχισμέν'1ς οιπό το Φιχνιχρι το 1871 . Με βιχσ'1 λοιπόν την οιντιθε
σ'1 οινιχμεσιχ σε «ποιτριοιρχικούζ» (Έλλψεζ κιχι ΕλλψΙζοντες) 

κοιι «εξιχρχικούζ» (Βουλγοιρουζ κοιι ΒουλγοιρΙζοντεζ), οργοινώ

νοντιΧΙ στα. τέλ-η του 8εχιΧ.του εν&.του <Χιώνα. ένοπλες ομά.δες γτj

γενών Μοικεδόνων οιπό το «Μοικεδονικό Κομιτά:το», οργιχνωση 

που υποστηρΙζετοιι οινεπΙσημοι οιπό το βουλγοιρικό κριΧΤΟζ . Αυ

τοΙ, οι μετέπειτοι λεγόμενοι «κομιτοιτζ-ήδεζ», έχουν ωζ κύριο 

σκοπό νοι οδ'1γ-ήσουν τον τοπικό πλ'1θυσμό νοι εγχοιτοιλεΙΨει τη 

ι Α",τΙστοιχ» 3ιιΧχριση υπ«ρχμ κ<Χι μετιχξό «Eλλ~νων» χιχι ιιΕλληνι
ζ6ντων», ιχν χιχι στcι Muuτιxά. ιχυτ/ η 3ι«xρισYj E(VCLL πιχρa.πλΙΧVYjηχή. 

χΙΧθώς η Δέλτcι χ«νει ένα. θεμελιώ3ες λιiθoς στ/ν ορολΟΥΙΟ: βιiζoντιx,:; 

τους Βούλγιχρουι; νιχ λένε τους Έλληνες συλλήβ3'1)" (ι Γχρεχομ4'ι'ουζ», 

Αυτό δεν Ισχυε: τους Έλλ1jvες τους λέγcι" ((ΓχρέΚΟΥζ». ενώ (ιΓχρεχο

μ&νους» ονόμοιζοιν τους ιιΕλληνΙζοντες», BηλoιB~ χυρΙως βουλΥοιρόφω

νους χotτο(χους που θέλο:ν TTj\l ελληνιχΥι εθνοιή τα:υτ6τ/τιχ - βλ. Σπύρος 

Κιχρ&.βΙΧι;. «(Το πιχριχμόθι τ/ζ Π7)νελό1Πjζ Δέλτιχ χιχι τιχ μυστιχ« του 

Μιχχε30νιχού Αγώνιχ)), στο: Αλ. Π. Ζ«ννΙΧζ (επιμ . ). Π. Σ. Δέλτ«: Σύγ

χρονε, προσεγγ{σεις στο έργο της, ΒιβλιοπωλεΙον τ/ζ 'ΈστΙιχς". 2006. 
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θρησκεuτικ~ υπσικo~ στο ΠσιτρισιρχεΙο κσιι νσι γΙνει «εξσιρχικός» . 

Γισι το σκοπό σιυτό χρησιμοποιούν την πρoπσιγιχν~σι, σιλλιχ κσιι 

βΙ(X~<x μέσα, ιχΠΕιλές, ΧιΧταστροφές, βασcxvιστ/ριa, Εκτελέσεις. 

Ο Μσικεδονικός Αγώνσις ξεκινιχ -πιχντσι κσιτιχ την εκ/)ox~ 

της Δέλτσι- ως κσιθσιριχ σιμυντικός, με θεωρητικούς προδρόμους 

τον Ίωνσι Δρσιγούμη κσιι τον ΜητροπολΙτη Κσιστοριιχς, Γερμσι

νό Κσιρσιβσιγγέλη, που πιστεύουν ότι στσι όπλσι μπορεΙς νσι σιπσι

ντήσεις μόνο με όπλα ΚΙΧΙ προτείνουν τ/ν οργι:Χνωστι cιντΙσ-rοι

χων ελληνικών ομιχ/)ων, που θσι έχουν σκοπό σιφενός νσι προ

στσιτεύσουν τον ντόπιο πληθυσμό, ελληνιχό ~ ελληνΙζοντσι, σιπό 

την τρομοκρσιτΙσι των κoμιτσιτζ~/)ων, χσιι σιφετέρου νσι κιχνουν 

τον 8ικό τους αγώνιχ, με «ντΙστοιχιχ μέσcι, εΙτε γιcι νιχ τονω

θούν οι ελληνικοΙ πληθυσμοΙ στην πσιτρισιρxικ~ τους πΙστη εΙτε 

γισι νσι πρoσxωρ~σoυν σε σιυτ/ν κσιι ιχλλοι, που έγινσιν εξσιρχικοΙ 

ως σιποτέλεσμσι τρομοκρσιτΙσις. 

Η ιχπώτερτι σΤΡΙΧΤ'7)γαή xt%t των 8όο χριχτών που υποκινούν 

τη σύγκρουση, Ελλιχ/)σις κσιι Βουλγσιρ-Ισις, εΙνσιι φυσικιχ νσι σιυ

ξ~σoυν τσι ποσοστιχ του πληθυσμού της ΜσικεδονΙσις που πρό

σΚΕινται σε ιχυτά:, ώστε, ότa.ν εν έuθέτω χρόνω τεθεΙ θέμα. πο

λιτικ~ς της έντσιξης σε ένσι σιπό τσι Μο -πρooπτικ~ ορσιτ/ λόγω 

της σιυξσινόμενης πσιρσικμ~ς της Oθωμσινικ~ς ΑυτοκρσιτορΙσις-, 

νσι δισιθέτουν, το ένσι ~ το ιχλλο κριχτος, τη l>ηλωμένη πλειοψη

φΙσι του πληθυσμού. Στη Ι>ισιμιχχη σιυτ~ των ελληνιχών κσιι των 

βουλγσιρικών ένοπλων σωμιχτων, οι κρσιτούντες ΟθωμσινοΙ χρσι

τούν στιχση λΙγο πολύ ουl>έτερη , εκτός σπσινΙων εξσιιρέσεων , 

όπου TcXaaOVTcr.t πότε με τους μεν KCΙΙ πότε με τους 8ε, ιχνά.λογιχ 

με τσι συμφΙροντιχ τους. 

Η πρώτη ελληνικ~ σιντΙστσιση στους κoμιτσιτζ~δες γΙνετσιι 

σιπό κιχποιες ένοπλες ομιχl>ες που σχημσιτΙζοντσιι σιπό ντόπιες 

πρωτοβουλΙες. Η πρώτη σιπ' σιυτές ξεκινιχ τη /)ριχση της το 

1901 κι έχει επιχεφσιλ~ς τον ΕλληνΙζοντσι βουλγσιρόφωνο -κσιι 
πρώ1jV χομιτιχτζή- χΙΧΠΕ"rιΧν Κώττο:. Αλλιχ 1) ουσιαστική, μυ

στικ~ εμπλoκ~ της ελληνικ~ς χυβέρνησης σιρχΙζει μετιχ την 
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ά:νοδο του πρώτου Έλλ"l)vιχ ιχξ,ωμιχηκού στ"l) Μιχκεδον(ιχ, του 

Πιχύλου Μελά:, με στόχο νιχ υλοπο,ήσει το όριχμιχ του Δριχγού

μ"l) γ'ιχ μ'ιχ ελλ"Ι)V,κή ιχυτοά:μυνιχ. Ο Μελά:ς ε(νιχ, γυνιχ,κά:δελφος 

του Δριχγούμ"l) κιχ, έχει εΠ"l)ρεΙXστε( κΙΧθορ,σηκά: ιχπ' ιχυτόν. 

Αυτό που λέμε σήμεριχ Mιxκεδovικός Αγώνιχς ιχρχ(ζει ουσ,ιχ

στ,κά: το 1904, μετά: το θά:νιχτο του Μελά: ιχπό βόλ' oθωμιxvιxό . 

Η θυσ(ιχ του συνεπιχ(ρνει '<"l)' Ελλά:διχ χιχ, χιν"l)τοποιε( ιχρκετούς 
νειχρούς Έλλ"l)νες ιχξ,ωμιχτ,χούς νιχ ιχχολουθήσουν το πιχρά:δειγ

μά: του ιχνεβιχ(νοντιχς μυσηΧά: στ/ Μιχχεδον(ιχ . 

Το χειμώνιχ του 1906, ο Αγώνιχς μπιχ(νει σε χρ(σιμ"l) χιχμπή 
γ'ιχ τ/ν ελλ"l)vιχή πλευρά:. Ένιχς ιχπό τους βιχσ,χούς λόγους ε(νιχ, 

ότ, ο, χομ,τιχτζήδες έχουν βρει ,διxvικό ορμ"l)τ/ρ,ο γ'ιχ τ'ς επ,χει

ρήσεις τους τ/ Λ(μν"l) των Γ,ιxνvιτσών χιχ, τον διχ,διχλώδ"l) Βά:λτο 

τ/ς, σ"'"/)ν κιχρδ,ά: του μιxxεδovικoύ Χά:μπου. Εγχιχτιχστ/μένο, 

εχε(, σε xιxλιxμέvιες Ψιχρά:δ,κες ΧΙΧλύβες, ο, κομ,τιχτζήδες μπο

ρούν νιχ εχστρ<Χτεόουν όποτε θέλουν στα; γυρω χωρι,&:, να. χιχΙνε, 

να. τρομ.οχριχτοόν, νcι βιχσιχvΙζουν, νΙΧ σκοτώνουν και κιχτόπι,ν νcι 

γυρνοό" σης κρυψώνες τους, όπου 8εν μπορεΙ να. τους βρει ούτε 

ο ταχτικός οθωμιχνικός στρα.τός -ότιχν φιλΟΤLμεΙΤΙΧL να. τους 

κυν"l)γήσει, που σ"l)μιχ(νει σχεδόν ποτέ-, ΙΧλλά: ούτε τιχ ελλ"Ι)Vικά: 

σώμιχτιχ. Η γετ,κή μορφή των βουλγιχρικών σωμά:των εΙνιχ, ο 

βοεβόδιχς Αποστόλ Π έτχοφ -πρόσωπο πριχγμιχηκό-, ο οπο(ος 

όμως, ιχν χιχ, ιχνιχφέρετιχ, συχνά: ως ο αιρχ"l)γός των κομ,ταιτζή

δων, μένει έξω αιπό τ/ δρά:σ"l) των Μυστικών, αιφαινής, σκοτει

νός "ι)γέτ/ς. Ενεργό ρόλο στο β,βλ(ο, ως κύρ,ο, πολέμαιρχο, των 

Βουλγά:ρων, παι(ζουν κά:πο,ο, ά:λλο, κομ,ταιτζήδες, ά:λλο, αιλ"l)θ,

νοΙ ά:λλο, όχ" όπως ο Τόμαιν Παιζαιρέντζε, ο Αντόν Χαιτζ"l)δ"l)

μήτροφ, ο Tιiνo Σλούπ,αι και, βέβαι,αι ο τρομερός Ζλαιτά:ν. 

Λ(γο πριν το ξεκ(ν"l)μαι των Μυστικών, ο Βά:λτος έχει γ(νει 

πριχγμαιηκή κομ,ταιτζ(δ,κ"l) σφ"l)χοφωλ,ά:, οπότε το ΙXPX"l)ye(o 

του Αγώναι στ/ Θεσσαιλον(χ"l), το λεγόμενο "Κέντρο», δ,αιμορ

φώνει μ'αι στραιτ"l)γ,κή που αιπαι,τε( τ/ διε(σδυσ"l) ελλ"l)vικών 

σωμά:των. Ο αιρχ,κός σκοπός ε(ναι, ναι σπά:σουν ,<"l)v κυρ,αιρχ(αι 
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των Βουλγιίρων στο Βιίλτο χοιι ο οιπώτερος νοι τους εχπoρθ~

σου". Η εΙσο80ς του χα.πετ<Χ.ν Άγρα. και του σώματός του el"cr.t 
το πρώτο β~μoι οιυτού του σχεΒΙου. Το Βεύτερο εΙνοιι η ιίφιξη 

του Ν ιχηφόρου, κοιι η oιρx~ του βιβλΙου. 

Το χόριο μέρος τ/ς πoλεμιχ~ς Βριίσης των Μυστικών, βοι 

σισμένο όλο σε ιστοριχιί γεγονότοι, οιρχείοι χοιι oιφηγ~σεις, εΙνοιι 

οι πρώτοι δέκα. μ~\lες του α.γώνα. τωv ελλ1jVΙΧώ" σωμιχτων στο 

Βιίλτο. Στη Βιιίρχειιί του, γΙνοντοιι συνεχεΙς εξερευνητιχές 

οιποστολές χοιι οιρχετές μιίχες, είτε γιοι τ/ν χοιτιίληψη χοιλυβών 

εΙτε γιοι τ/ν ιίμυνιί τους. Τοι ελλψιχιί σώμοιτοι πετυχοιΙνουν χιί 

ποιους α.πό τους επιθυμ1jτοuς στόχους τους, φτιάχνουν χιχι 

εχεΙνοι χοιλύβες, με μιοι πιο προωθημένη χοιι ισxυρ~, τ/ λεγό

μενη Kouyxιx, ενώ «ΠΟΤUΎχocνουν, ύστερι:χ ιχπδ 1Jρωtχ~ προ

σπιίθειοι, νοι χοιτοιλιίβουν τη λεγόμενη «Kεντριχ~ Κοιλύβοι» των 

Βουλγιίρων. 

Αρχετιί πριv οιπό τ/ fLiG1) του βιβλΙου, ο χοιπετιίν Ά γροις, 
χοιτοιπονημένος οιπό την ελονοσΙοι, οι,οιχωρεΙ με εντoλ~ του 

«Κέντρου» γιοι τ/ν ημΙOρεΙV~ Νιίουσοι, στοι Βυτιχιί, γιοι νοι 

οινοιρρώσει. Την oιπoχλειστιχ~ πρωτοβουλΙ", τ/ς δριίG1)ς στο 

Βιίλτο οινοιλοιμβιίνει τώροι ο Ν ιχηφόρος. Οι μεγοιλύτερες στροι

τιωτιχές του επιτυχΙες, χοιι χεντριχές πολεμιχές σχψές του 

βιβλΙου, εΙνοιι οι εξoρμ~σεις στοι χOντΙVιί εξοιρχιχιί χωριιί Μπό

ζετς χοιι Κουρφιίλιοι, όπου συλλοιμβιίνει χοιι εχτελεί πολλούς 

χoμιτoιτζ~δες χοιι προδότες. ΠερΙπου στοι δύο τρΙτοι της oιφ~

Ύ1)G1)ς όμως, ο Ν ιχηφόρος οιρχΙζει νοι εξοιντλεΙτοιι χι οιυτός οιπό 

τ/ν ιίγριοι ζω~ του Βιίλτου, τις χοιχουχΙες χοιι τις οιρρώστιες, 

χοιι ζ ητιί πρoσωριv~ ιίδειοι γιοι νοι οινοιρρώσει, στοι δυτιχιί. 

Η χύριοι BpιXG1) μετοιφέρετοιι τώροι στ/ Νιίουσοι, όπου οιρχΙζει 

το πιο δροιμοιτιχό μέρος των Μυστικών, βοισισμένο χι οιυτό ~τός 

οιπό μιοι χρΙσιμη λεπτομέρειοι- σε προιγμοιτιχιί γεγονότοι. Ενώ 

έχει πιίει εχεΙ γιοι νοι οινοιρρώσει, ο Άγροις οιρχΙζει νοι οροιμοιτΙ

ζετοιι ένοι σχέ3ιο νοι «μOVΙιίσOμε όλοι εμεΙς οι Βοιλχοινιχοί» χοιι 

νοι πρoωθ~σoυν οι Έλληνες, «που εΙμοιστε οι πιο πολιτισμέ-
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νοι), ένα: σχ.έΟιο χoιν~ς oριiσ"1]ζ xα:Toc των Τούρκω..., χocτcxχτ-η

τών. Αυτ/ 1j "ΠΟψ1j γιοι το "κοινό σχέδιο δρ"σ1jς» του Άγροι 
μου φcιίνετα:ι και το πιο ιχΟύνσ.το, ιστορικά, σημεΙο του βιβλΙου. 

Εδώ πιστεύω ότι 1j Δέλτοι προτείνει μιοι εξ~Ύ"Ισ1j των κιν~
τρων του Έλλ1jνοι οπλΟΙΡΧ1jγού που έρχετοιι σε οιντ(θεσ1j κοιι με 

τιχ περισσότερα ιστοριχιΧ στοιχεία σ.λλιi χιχι με Τ/" κοινή λογι

κ~, ίσως προβ"λλοντοις στον ~pω" Τ1jς κ"ποιοι οιντίστοιχοι ΟΡ"

μοιτοι του Ίωνοι Δροιγούμ1j. (Άλλο όμως οι cιπόψεις ενός εθνι

κού οριχμιχτιστή, ενός ιχνθρώπου που πολεμ&. με ΠΙ" πένιχ χΙΧι 

το χcιρτί, όπως ο Δρcιγούμ1jς, κι "λλο 1j συμπερι,l,ΟΡ" που θcι 
υιοθετούσε, σττιν πρά.ξη, ένιχς -σε τελευτιχΙα ιχνά.λυση κιχτώτε

ρος- cιξιωμcιτικός, μέσcι στ/ν κcιpδι" ενός βίcιιoυ cιγώνcι.) 

Τ cι πpcιγμcιτικ" πεpιστcιτικ" Τ1jς υπόθεσ1jς που δεν επιδέχο

ντcιι πoλλ~ cιμ,l,ισβ~Τ/σ1j ε(νcιι π"νω κ"τω τcι εξ~ς: cι) K"πoιcι 
J. Ν ' Ά' , στιγμ,ι στ/ cιoυσcι, ο γpcις πpcιγμcιτι συμ,l,ων1jσε σε μιοι συ-

ν"νΤ/σ1j με cινθpώπoυς τ/ς "λλ1jς πλευρ"ς, Boύλγcιpoυς ~ κοιι 

Poυμ.OCνoυς, κcιτ" π"σcι πιθcινότ/τίx ύστεροι cιπό δικ~ τους πρό

ΤCΙσ1j. β) Ο Άγpcις ~γε σT'1j συν"νΤ/σ1j, "οπλος, με μόνο συνο

δό, cιπό ένcι σ1jμείο κcιι πέροι, τον ΒΜχο διεpμψέcι "Τ"νε» ~ 

"Τώνψ> Mίγγcι. γ) Η μεθόδευσ1j τ/ς "λλ1jς πλευρ"ς ~τcιν σίγου

pcι δόλιcι, CΙ,l,Oύ, cιvτί νcι συνoμιλ~σoυν μcιζί του ειρψικ", όπως 

είχε συμ,l,ων1jθεί, συνέλcιβcιν τον Άγροι κcιι στ/ συνέχειcι τον 

τpιγύpισcιν στcι βoυλγcιpό,l,ιλcι χωρι" τ/ς πεpιoχ~ς, δεμένο πι

θcινότcιτcι κcιβ"λcι cιν"πoδcι σε ένcι γcι'ίδoύpι κcιι πoλλcιπλ" εξευ

τελίζοντ"ς τον, γιcι κ"μποσες μέρες. δ) Τέλος, ύστεpcι cιπό με

ρικές μέρες, κpέμcισcιν τον Άγpcι κcιι τον Mίγγcι σε μιcι κcιpυ8ιιX 

cιν"μεσcι στcι χωρι" που τότε είχcιν τις oνoμcισίες Τέχοβο κcιι 

ΒΜδοβο (σ~μεpcι λέγοντοιι, oιντίστoιχcι, Kcιpυ8ι" κcιι Άγpcις). 

Με ιXλλcι λόγιcι, δεν υπ"ρχει cιμ,l,ιβoλίcι ότι ο Άγpcις π~γε 

καλόπιστα σε μιιχ, υποτΙθετιχι ειρηνική, GUvιXV"t'Tjaoη, έπεσε σε 

πcιγίδ"" κcιι υπέστ/ θ"νcιτo μcιpτυpικό. Ότι όμως ο ίδιος οργ,,

νωσε τ/ συν"ντ/σ1j cιυτ/ με σκοπό νCΙ πpoωθ~σει κ"ποιο προ
σωπικό σχέοιο «xoιν~ς Ορά.σ1jζ» χα.τά. των Τούρκων a.ποτελεΙ, 
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σχε1>όν σΙγουροι, εΙτε εφεύρτιμοι τ/ς Δέλτοι εΙτε ιΧχριτ/ υιοθέτ/

σ~ ττις χιΧποιοις oισΤ~Pιχτ/ς πpoσωπιχ~ς ερμψεΙοις. Δεν εΙνοιι 

ε8ώ ο χώρος νοι ποιρουσιιΧσω περισσότεροι στοιχεΙοι ~ νοι συζτι

τ/σω 8ιεξ08ιχιΧ τοι επιxειp~μoιτoι. Νοι πω μονιΧχοι ότι οι οιλτιθο

φοινεΙς εξTIγ~σεις τ/ς πριΧξτις που 08~γTIσε στο θιΧνοιτό του εΙ

νοιι Βόο: εΙτε ο Άγροις 8έχθτιχε νοι πιΧει νοι 8ιοιπροιγμοιτευθεΙ με 

τ/ν οιντΙποιλτι πλευριΧ χιΧποιοι πpότoισ~ τους πpoσωpιν~ς οινοι

χωx~ς σε τοπιχό επΙπε80 εΙτε, πιθοινότεροι οιχόμτι, ξεγελιΧστ/

χε νομΙζοντοις ότι θοι συζτιτ/σει τους όρους προσχώρτιστις, τιχ

χοι, στ/ν ελλψιχ~ πλευριΧ χιΧποιων ΒουλγιΧρων οπλοιρχτιγών. 

T~pxoιν οιρχετιΧ τέτοιοι προιγμοιτιχιΧ προτιγούμενοι, χοιι ο 

Άγροις εΙνοιι εύλογο νοι ξεγελιΧστ/χε οιπό μιοι τέτοιοι πρότοιστι 

ΚCΙΙ να. τ/ θεώΡ"1]σε ειλικρι\I~. 

Το φρικτό μctρτuριο του Ά ΎΡα. εΙνa.ι OUaLΙXaTLXOC το τελευ

τοιΙο χεφιΧλοιιο τ/ς ιστopιχ~ς oιφ~γTIσTIς των Μυστικών. Οτοιν 

πιοι 8ιοι8ροιμοιτΙζετοιι, ο Ν ιχτιφόρος έχει ~8TI τερμοιτΙσει τ/ θτι

τεΙοι του στ/ Μοιχε80νΙοι, χοιτοιβεβλτιμένος οιπό Τψ ιΧγριοι ζω~ 

στο ΒιΧλτο. Ο 8ιιΧ80χός του, με το πολεμιχό όνομοι "Ν ιχτιφό

ρος ο Δεύτερος» (ο οιπόστροιτος οιξιωμοιτιχός Γιώργος Ποιποι-

8όπουλος), εΙνοιι προφοινώς, στοι μιΧτιοι τ/ς Δέλτοι, 8εύτερος με 

όλτι τ/ σTjμOΙσΙOΙ τ/ς λέξτις. Η ιστopιχ~ 8pιXσTj του βιβλΙου τε
λειώνει, κιχτ« συvέπεια, με το θCΊνιxτo του ενός ~ρωιx-πρωτιx

γωνιστ/ χοιι τ/ν οινοιχώρτιστι του ιΧλλου. Στο τελευτοιΙο χεφιΧ

λοιιο, χοιθώς χοιι οι τελευτοιΙοι ενοιπομεΙνοιντες επινοτιμένοι χοι

ροιχτ/ρες οινοιχωρούν χι οιυτο( οιπό τ/ Μοιχε80νΙοι -«φ~νoντoις 

πΙσω μόνο 8όο, τον Αποστόλτι χοιι τον ΒοισΙλτι Αν8ρειΧδ-η-, Tj 

Δέλτοι λέει: «ΕΙχε ξεφτίσει το πριΧμοι. Κοιι επέστρεφοιν στοι 

σπΙτιοι τους με χιΧποιοι oιπoγo~τευσTI, μοιζΙ χι ένοι ποιριΧπονο, 

πως εΙχε οιποτελμοιτωθεΙ ο Αγώνοις, πως 8ριΧστι στο ΒιΧλτο 8εν 

εΙχε πιοι, πως οι τιρωιχές σελΙδες, με τις μιΧχες χοιι τις νΙχες, 

εΙχοιν χλεΙσει, πως το έργο τους 8εν το εΙχοιν οιποτελειώσει». 

Έτσι, τοι ΜυστικιΧ του Βάλτου, ως ιστοριΧό oιφ~γTIμoι, ολο

κληρώνοντa.ι χωρΙς χ«ποιο εντυπωσιιχχό στρο:τιωτιχ6 ιχποτέ-
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λεσμοι, όχι μόνο συνoλικ~ νίκ'1, οιλλιΧ ούτε κοιν σχετικ~ επικριΧ

τησ'1. ΠοτιΧμιοι οιίμοι, σκλ'1Ρ~ ζω~, οιγώνοις πολύς, όλοι οιυτιΧ 

γιοι νοι κερ8'1θεί ένοις περιορισμένος τοικτικός στόχος, νοι σπιΧ

σει '1 μονοκροιτορίοι του εχθρού σε ένοι οιπόρθ'1ΤΟ οχυρό του -
χωρίς όμως oιυτ~ '1 τoικτικ~ νίκ'1 νοι σ'1μοιίνει κοιι κιΧτι ι8ιοιίτε
ρο γιοι τ'1 συνoλικ~ στρoιτηγικ~ του Α γώνοι. Ακριβώς όπως κοιι 

σε κιΧποιοι ποιλιιΧ χρονικιΧ, '1 λ~ξ'1 της ιστoρικ~ς 8ριΧσ'1ς του βι
βλίου έρχετοιι με Τ'1ν '1μερoλoγιoικ~ λ~ξ'1 κιΧποιων γεγονότων 

-ε8ώ, τ/ θητεΙιχ στη Μ«κεδονΙα; των δύο βιχσ,κών χιχπετάνιων, 

του Άγροι κοιι του ΝΙΚ'1φόροu- κοιι όχι με Τ'1ν oλoκλ~ρωσ'1 κιΧ

ποιου συγκεκριμένου, ιχντιληπτού ιστορικού ιχποτελέσμιχτος. 

• • • 
Πριν πρoχωρ~σω σΤ'1ν επινΟ'1μέν'1 πλoκ~, οιξίζει μιοι οινοιφοριΧ 

στο ερευν'1τικό έργο γιοι την προετοιμοισΙοι του βιβλίου, κοιθώς 

χα.ι στις α.ποΧλΙσεις ιχπό ΤΙΧ aTOLXEL<x που προκύπτουν ιχπό ιχυτό. 

Γιοι νοι γριΧψει τοι Μυστικά του Βάλτου, '1 Δέλτοι δεν έκοινε 
οιπλώς εκτεν~ έρευνοι στις Π'1γές μελετώντοις τοι οιρχείοι του 

υπουργείου Εξωτερικών, οιλλιΧ δ'1μιούργ'1σε '1 ίδιοι, με την 

έρευνιΧ της, Π'1γές νέες. Τ'1ν χυριότερ'1 επιρρo~ στο ιστορικό 

oιφ~γ'1μoι του βιβλίου ιΧσΧ'1σε χωρίς οιμφιβολίοι '1 oιφ~Ύ'1ση του 
ΙωιΧνν'1 Δεμέστιχοι (κοιπετιΧν ΝΙΚ'1φόρου), Τψ οποίοι έγροιψε 

κιΧποιοι χρόνιοι μετιΧ τον οιγώνοι του στο ΒιΧλτο, κοιτιΧ ποιροιγγε

λίοι κοιι γιοι χιΧρ'1 Τ'1ς Δέλτοι'. Το κείμενο του Δεμέστιχοι δεν εί 
ναι ά:μοφο γλωσσικών χα.ι ιχφηΥημGtτιχών ιχρετών -τουνα.ντΙον, 

θα. το χιχρΙΧΧτήριζΙΧ ι8ια.Ιτερcι ζωντιχνό, EvlOTE κιχι συνιχρπαστι

κό-, ποιροιμένει όμως χτισμένο με τ'1 λoγικ~ Τ'1ς πρoσωπικ~ς 

οινιΧμν'1σ'1ς, όπου το ένοι γεγονός διοιδέχετοιι το ιΧλλο σε χρονο

λoγικ~ σειριΧ, ένοι οινοιπτυγμένο χρονικό χωρίς 8ιιΧθεσ'1 ενοποί

'1σ'1ς ~ ισχυροποί'1σ'1ς ενός κεντρικού μύθου. Το κείμενο του 
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Δεμέστιχοι κοιτοιγριΧφει τοι γεγονότοι σε μιοι oιφ~γηση όπου 

~πως κοιτιΧ κοινόνοι συμβοιΙνει στοι οινθρ6>πινοι πριΧγμοιτοι- η 

τύχη κοιι η οινοιγκοιιότητοι οινοικοιτεύοντοιι σε ποικΙλες δόσεις. 

Βέβοιιοι, η υπερβολικιΧ εκτεν~ς έρευνοι της Δέλτοι γιοι τοι 

ιστορικιΧ γεγονότοι του Α γ6>νοι την οδηγεΙ κοιι σε μορφολογικό 

ποιριΧπτωμοι, ποιριΧπτωμοι που τοι Μυστικά μοιριΧζοντοιι με πιΧ

μπολλοι κοιλομελετημένοι ιστορικιΧ μυθιστoρ~μoιτoι: το βουνό 

των συνιχρπιχσΤLΧώ\l πληροφορι.ών που συσσώρευσε "Ι) έρευvά. 

της ποιΙρνει 6>ρες 6>ρες το πιΧνω χέρι, βοιροιΙνει υπερβολικιΧ στη 

σύνθεση κοιι την κιΧνει συχνιΧ νοι ξεστροιτΙζει οιπό τον κύριο 

στόχο της, τη μυθoπλoιστικ~ ρo~ του μυθιστoρ~μoιτoς . Πι

στεύω ότι οιυτ/ οικριβ6>ς την κυριοιρχΙοι των ιστορικ6>ν στοιχεΙ

ων πιΧνω στη δoμ~ εΙνοιι που εννοεΙ ο ΣτριΧτης Mυριβ~λης ότοιν 

γριΧφει στη Δέλτοι, στις 15 Αυγούστου του 1937, έχοντοις μόλις 

διοιβιΧσει τοι Μυστικά: "ΚιΧποτε νομΙζω πως τοι γεγονότοι σιΧς 

κυριοιρχούν κοιι σοις σκεπιΧζουν . Αυτό εΙναι αδυνοιμΙοι. Πρέπει 

οιδιιΧκοποι νοι τοι κυριοιρχούμε» - "γεγονότοι» ο Mυριβ~λης εν

νοεΙ, φυσικιΧ, τοι ιστορικιΧ. Δεν ξέρω τι οικριβ6>ς ποιροιδεΙγμοιτοι 

«χυΡΙΙΧΡΧΙΙΧζ» των γΕγονότων ΚΙΧΙ. «σχεπάσμιΧΤΟζ» της συΎΎρα

φέως θοι μοις έδινε εκεΙνος . Βοισισμένος όμως στη δικ~ μου 

OΙνιXΓVωση του βιβλΙου, ως μυθιστoρ~μoιτoς κοιι όχι ως εκλοι'ί

κευμένης ιστορΙοις γιοι ποιιδιιΧ, εθνιχ~ς διοιφ6>τισης ~ ό,τι ιΧλλο, 

θα εστΙοιζοι την κριτικ~ σε 860 σημεΙοι: το πρ6>το, ότι η κυριοιρ
χΙοι των γεγονότων οδηγεΙ τοι Μυστικά του Βάλτου σε μιοι 

εΠΕισο8ικ'ή, πιχριχτιχχΤLΧΎ) δoμ~, που αφήνει πολλους CΙΙ:Ρ1jΎΎjμιχ

τικούς ιστούς ξεκρέμοιστους ~ ελλιπεΙς, κοιι, δεύτερο κοιι κυριό

τερο, ότι δεν ιχφήνει σΤ"1)ν επινΟ'ημένη πλοκή τ/ν ιχν«σιχ που 

χρειιΧζετοιι, τον δικό της ζωτικό χ6>ρο. 

Από εκεΙ κοιι πέρα, υπιΧρχουν βέβοιιοι κοιι τοι πρoβλ~μoιτoι 

στην Ιδιοι την οιπόδοση των ιστορικ6>ν γεγονότων, που Ισως 

έχουν τις ρΙζες τους στο κεΙμενο του Δεμέστιχοι. ΓιοιτΙ οιυτό δε 

δΙνει στη Δέλτοι μόνο στοιχεΙοι, οιλλιΧ κοιι κιΧποιο, θοι το χοιροι

κτ~ριζoι, ιδεολογικό κλειδΙ γύρω οιπό το τι λέμε κοιι τι δε λέμε 
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σε μι", cxφ~Υ1jσ1j που έχει σκοπό, εντέλει, πcxτριωτικό . Η <Χστι

κ~ XCXI κοσμοπολΙΤΙΚ1j προσωπικόΤ1jΤCX του Δεμέστιχ", -~τcxν 

ιΧνθρωπος κcxλλιεΡΥ1jμένος XCXI Υλωσσομcxθ~ς, με μ1jτέρcx Γερ

μιΧ"Ι8ι:χ κα-ι π«τέριχ αξιωματικό του στρα.τού- κcιτιxσχευά.ζει 

μι", cxφ~Υ1jσ1j που τcxιριιΧζει πολύ στον ι8εcxλισμό των κιν~τρων 

τ/ς Δέλτcx, μ.ε τ/ (σχετικ~ πιΧντcx) cxποσιώΠ1jσ1j κιΧθε "'Υριότ/
τcxς <Χπό τ/ν ελλ1jνικ~ πλευριΧ. Ο Δεμέστιχcxς όμως 8εν κοροϊ

δεύει στο cxφ~Υ1jμιΧ του, δε λέει ψέμcxτcx. Ο λόΥος του <Χπλώς 

αποφεόΥΕΙ τις κ«χοτοπιές, γλLστρώντιχς σα-ν το χέλι πά.νω από 

τις επικΙν8υνες περιοχές -81jλcx8~ τις συμπεριφορές .των ελλ1j

νικών σωμιΧτων, που θ", τις χcxρcxκτ/ρΙζcxμε εΙτε <ΧμφιλεΥόμε

νες εΙτε ευθέως πcxρεξ1jΥ~σιμες-, ΧΡ1jσιμ.οποιώντcxς κιΧποιους 

συν~θεις σε <Χυτές τις περιπτώσεις ευφ1jμισμούς, όπως «πcxρcx-

8εΙΥμcxτισμός», «προει80ΠΟΙ1jσ1j» ~ ιΧλλους πcxρόμοιους. Στο 

ΥριΧμμ", που ΥριΧφει ο Δεμέστιχcxς σΤ1j Δέλτ", μετιΧ τ/ν lx80a1j 

των Μυστικών, το 1937, τ/ συΥχcxΙρει ότι πcxρουσΙcxσε τους 

εθνικούς "'Υώνες «ωΡCXΙΟΠΟΙ1jμένουζ XCXI εξευΥενισμένους» . Αυ

τό εμιΧς σ~μερ", μcxς λέει, πΙσω <Χπό τον κόσμιο XCXI πολιτισμέ

νο τρόπο του cxπόστρcxτου πλέον vcxuιXpxou, πως υπ~ρχcxν πολ

λ&. σε ι:χυτοός τους ΙΧΥώνες που ούτε ωρ«Ιιχ ούτε ευγενή ήτιχν 

XCXI που το βιβλΙο Τ1jς Δέλτ", σκόπιμ", τ'" <ΧποσιωπιΧ - ~ XCXI 

χειρότερcx, 8ιιΧ τ/ς σιωπ~ς του τ'" διcxψεύ8ει . 

Το ποι'" ~τcxν <ΧυτιΧ φcx(νετcxι κcxθcxριΧ στις cxνcxμν~σεις ιΧλλων 

"'Υωνιστών του ΒιΧλτου που κcxτέΥρcxψε 1j συΥΥρcxφέcxς, κιΧποιες 
σε ζωντcxνές συνεντεύξεις3 . Σε <Χυτές βλέπουμε μιΧλιστ", τ/ 

Δέλτ", -1j Υρcxμμcxτέcxς Τ1jς, ΑνΤΙΥόν1j Μπέλλου-ΘρεψιιΧ80υ, 

3 Πολλές a.π6 <Χυτές τις συνε\/τεόξε~ς υπιiΡχ'oυ\l στο ΑρχεΙο Π. Σ. 
Δέλτ«, ενώ &.λλει; στο «ντΙστοιχο ιχρχεΙο του 13ρύμιχτος Μελετώv Χερ

σονήσου του ΑΙμου (ΙΜΧΑ) . 13ta.(Tepcx 3ιcxφωτιστιχές εΙνιχι οι συζ'l}τ/ 

σεις τ/ζ με τον Σπόρο Σπυρομ:ήλιο (χιχπετά-..., ΜποόΙΧ), το" Xρuaιx'leo 

Χρυσομα:λλΙ37] (πιxπcι-ΔριXxo) . το" r. Kcxxoult3l'} xa.t τον Πιχν<Χγιώτ/ 
Πιχπιχτζιχνετέ«. Από τιχ ιχπομνημονεόμιχτιχ μιχχε80vομιΧχων του cιpχεΙoυ 

της, έχουν εχ80θεΙ ιχπ6 το ΙΜΧΑ ΤΙΧ ιχπομνημονεύμιχτιχ του ΠΙXνCΙγιώτ/ 
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ΚQ:ΤQ:γρά:φει κcιι τις δικές της ερωτ~σεις κιχι αντιδράσεις- να 

{ΧντιμετωπΙζει το ά:κουσμα των ελληνικών {Xγριoτ~των με φρΙ

κη, συχνά: προκcxλώνΤQ:ζ τον εκνευρισμό των ΠQ:λcxιών μQ:χητών 

σuνομιλ"l)τών τ"l)ς. Χιχριχκτ"l)ριστικό εΙνlχι το σ"l)μεΙο όπου ο 

Σπύρος Σπυpoμ~λιoς (κlχπετιΧν Μπούιχς) τ"l)ς λέει κιΧποιlχ σΤΙΥ

μ~, 6TQ:V εκεΙνrι φρικιά: CΙΚΟUγΟνΤclς τον VQ: διrιγεΙΤQ:Ι μια ιΧκ6μτι 

«ΠIXPlXδειyμlXτικ~» εκτέλεσ"l) ενός lχιχμlΧλώτου ιχπό τους Έλλ"l)

νες: «Mcι, έτσι θQ: κciνετε, κυρ(cι Δέλτcι, κά:θε φορά: που σcις λέω 

ένιχ τέτοιο;». Κιχι συνεχΙζει λέΥοντιΧς τ"l)ς -επειδ~ προφιχνώς τlχ 

«τέΤΟΙQ:» ~ΤCΙν ΠΟλλcl- ότι, εκτός από τον ΠιΧτριωτισμό των 

μlχκεδονομιΧχων, «που όλlΧ τlΧ εξlΧΥοριΧζει» (προσέξτε T"l)" επι

λoy~ του p~μlXτoς), «ο IΧΥlΧθώτερος ιχπό μιχς, εΙμlχστε (SiC) οι 

αγριότεροι κακοόργοι, CΙπό τον πρώτο ως τον τελευτcι(on4 . 

Δεν υπιΧρχει lχμφιβολΙIΧ. Ο Μιχκεδονικός ΑΥώνlχς -ήτιχν ένιχς 

πόλεμος στρlχτιωτικιΧ ΟΡΥlχνωμένων lχλλιΧ ιΧτlχκτων σωμιΧτων, 

που εΙχε όλlΧ τlΧ XIXPIXXT"l)pcaTLKιX εμφύλιιχς σύρρlΧξ"l)ς. Κιχι, 

όπως σε κιΧθε τέτοιlχ σύρρlΧξ"l), διlχπριΧχθ"l)κlχν τρομερές IΧΥριό

τ"l)τες κιχι ιχπό τις δύο πλευρές. Άλλωστε, ο Ιδιος ο μέντορlχς 

κιχι εμπνευστ-ής τ"l)ς Δέλτlχ στ"l)" IΧΥιΧπ"l) τ"l)ς ΥΙΙΧ κlχθετΙ το μιχ

κεδονικό, ο Ίων ΔΡIΧΥούμ"l)ς, το εΙχε προδΙIΧΥριΧΨει με σιχφ-ήνειιχ 

ιχπό το Δεκέμβριο του 1903, σε ΥριΧμμlχ στον πlχτέρlχ του, Στέ

φιχνο, προλέΥοντlχς κlχι προτρέποντlχς τον ΑΥώνlχ: το ελλ"l)νικό 

κριΧτος έπρεπε νιχ μεριμ ν-ήσει ΥΙΙΧ Τ"Ι) συΥκρ6Τ"1)σ"Ι) ομάδων 

«αγαθουργών ΚQ:κοuργων», για να (ΧντιμετωπισθεΙ το έργο των 

κlχκούΡΥων του εχθρού. Όπερ κlχι εΥένετο . 

Το ΥεΥονός ότι κlχι οι Έλλ"l)νες μlχκεδονομιΧχοι διέπρlΧξlχν 

IΧΥριόT"l)τες δεν lχνlχφέρετlχι βέβlΧιlχ πουθενά στιχ Μυστικά, ΚΙΧΙ 

δε νομΙζω ότι "Ι) lχποσιώΠ"l)σ"l) ιχυτ-ή ΥΙνετlχι μόνο επειδ-ή το βι-

ΠιχπGtτζGtvετέGt, του Δαωvύμ.ου Mαχp~, του Γερμιχvού ΚιχρΙΧβΙΧΥγέλ1) . 

Ται .χλλαι -οι'''μεσ.χ τους ~ αι'P-ή~σ~ του Δεμέστιχαι καιι ~ συζ-ήτφ-ή τ/ς 
με Tov Σπυρομ"ήλtΟ- ΠΙΧΡιχμ.έvοuv ιxvtx30Tιx (ει3ιχ6τεριχ γιιχ Τ/V ιχφ"ήΥη

~ του Δεμέστιχαι, βλ. Καιρ.χβαις, δ.π., υπo~μειώσεις 41, 42 και, 4/.). 
• Φυλλ"δ,ο 3, στο Αρ;ιεΙο Π. Σ. Δέλται (βλ. Καιρ.χβαις, δ.π.). 
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βλίο είvα:ι πα:ιδικό. Α. -/ιτα:. έτσι, θα: -/ιτα:. γεvικός κα:vόvα:ς. Κι 

όμως, το βιβλίο είvα:ι γεμιΧτο α:πό τις α:γριόΤ1jτες που δια:πριΧτ

τει 1j βουλγα:ρικ-/ι πλευριΧ. ΜιΧλιστα:, το α:ίμα: ξεχειλίζει στις σε
λίδες του, τόσο που ξα:φvιιXζει δυσιΧρεστα: το. auΎXPovo γovιό, 

που είvα:ι μα:θ1jμέvος στα: πιο «πολιτικιΧ ορθιΧ», α:ποκα:θα:ρμέvα: 

α:πό κιΧθε μορφ-/ις βία:, πα:ιδικιΧ α:vα:γvώσμα:τα:. Βέβα:ια:, κα:ι οι 

Έλλ1jvες μα:Χ1jτές xuvouv εχθρικό α:ίμα: στα: Μυστι"ά, κα:ι μπό
λικο μιΧλιστα: - α:λλιΧ ποτέ α:θώω. "α:ι α:μιΧχωv! Οχι. Ο σκοπός 

τ/ς α:ποσιώΠ1jσ1jς έχει α:πόλυτα: _α: κιXvει με το. ιδεολογικό 

προσα:vα:τολισμό του βιβλίου, τ/ δ1jλωμέV1j πρόθεσ1j " τ/ς Δέλτα: 

_α: γριΧψει έvα: βιβλίο πα:τριωτικ-/ις διδα:χ-/ις για: τα: πα:ιδιιΧ. 

Έτσι, τα: πρόσωπα: τω. Μυστι"ώ. χωρίζοvτα:ι ξεκιΧθα:ρα: σε 

Έλλ1jvες ιΧγΥελους κα:ι Βουλγα:ρους 8ιιΧβολους, που έχουv, 1j 

κιΧθ. πλευριΧ, τ/ συμπεριφοριΧ που τους α:ρμόζει, α:γΥελικ-/ι -/ι 

δια:βολικ-/ι . Οι πρώτοι πολεμοό, με έvα:v κώδικα: ιπποτικό κα:ι 

λεβέvτικο, γεμιΧτο πα:λικα:ριιΧ, είvα:ι ιικα:λόκα:ρδοι κα:ι μεγα:λό

ψυχοι., YEVVΙXlOL χιχι υπερΤΙφιχ.νοι», ένώ οι οεύτεροι εΙνιχι. a.οΙστι:χ

κτοι Xα:σιXΠ1jδες, α:vθρωπόμορφα: τέρα:τα:. 

Ως κλα:σικός μ1jχα:vισμός δα:ιμοvοποί1jσ1jς του α:vτιπιΧλου 

λειτουργεί βέβα:ια: κα:ι ο ρα:τσισμός, που είvα:ι στο βιβλίο σα:φ-/ις 

κα:ι α:δια:μφισβ-/ιτ/τος. Οι Έλλψες είvα:ι αχεΜ. όλοι πα:vέμορ

φοι λεβένΤΕς, που πολεμοό" χοιτώντι:χς τον αντ{πΙΧλο στα μιΧ

ΤΙ<Χ, (σοι προς (σον, ε"ώ οι Βουλγιχροι εΙνιχΙ. ποv"t]ροΙ, ιχνήθιχοι, 

α:λλιΧ κα:ι ιιγουρουvομuτες», με ιιχα:ρα:κτ/ριστικιΧ ΠΟV1jριΧ μιΧ

τια:», που όλοι τους α:VΕξα:ιρέτως βρομοuv, μυρωδιιΧ που κιΧποια: 

στιγμ-/ι χα:ρα:κτ/ρίζετα:ι ιιβουλγα:ρίλα:». ΜιΧλιστα:, 1j πρώτ/ 

υποψία: που μπα:ίVΕΙ στο. Αποστόλ» ότι ο ΓιωβιΧv, το μικρό 

βουλγα:ριΧκι --<>πως το _ομίζου. α:ρχικιΧ- τ/ς εΠΙVΟ1jμέV1jς πλο

κ-/ις, έχει ελλ1jvικό α:ίμα:, είvα:ι ότι δΕV α:ποπvέει τ/ χα:ρα:κτ/ρι

στικ-/ι δυσοσμία: τ/ς φυλ-/ις του!' 

5 Το .χρ6ρο του Σπύρου κοιρ.χβοι (βλ. υΠΟ<T7jμ.. Ι) Ιχει πολλΙς συγκε
κριμένες «ν«φορές σε σχεηχά. πlχρ«3εΙΥμ.ιχτιχ. 
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ΦυσικιΧ, tlva.t πολύ εύκολο yLIX μα.ζ, τουζ σ7jμερtνούζ, να. κα.

τηΥορήσοuμε Τ7) Δέλτοι ΥΙΟΙ σοβινΙστριοι, ροιτσΙστριοι ή ό,τι "λ
λο. Όμως τοι φωτισμένοι φιλελεύθεροι πνεύμοιτοι χ"θε χώροις 

ποu μέμφοντοιι στις μέρες μοις τοuς σuμποιτριώτες τοuς "λλων 

εποχών ότι ΧΡ7)σιμΟΠΟΙ7)σοιν Τ7)ν ιστορΙοι ι1)εολΟΥΙΧ" ή προποι
Υοιν1)ιστιχ" ξεχνούν ότι το (1)ιο οιχριβώς έκοινοιν, τότε, χοιι οι 

οιντΙποιλοι. ΕΙνοιι λΙΥ"ΧΙ, δ7)λοιδή, σοι νοι ΚΟΙΤ7)ΥορεΙς τη διΧή aou 
πλεuριΧ στον πόλεμο ότι πuροβολεΙ ενοιντΙον των εχθρών, ενώ, 

cpuaLxιX, Τ7)ν Ιδιοι σΤΙΥμή την πuροβολούν χι εκεΙνοι. ΓιοιτΙ, 

όπως 7) Δέλτοι ποιροuσιιΧζει τοuς Έλλψες ως ΟΙΥνούς μΟΙχ7)τές 

χοιι τοuς ΒοuλΥιΧροuς ως σΤUΥνούς χοισιΧΠ7)δες, έτσι οικριβώς 

ΧΟΙΤΟΙΥριΧφει τοι πριΧΥμοιτοι χοιι 7) ιΧλλ 7) πλεuριX - μόνο, cpuaLxιX, 

οιπό Τψ οινιΧποδ7). Ο Αποστόλ Πέτχοφ, ποu ποιροuσιιΧζετοιι 

οιπό τη σUΥΥροιφέοι μοις ως σκοτεινό, σοιτοινιχό τέροις, ένοις δοιι

μόνιος ΟΙρχ7)Υός ποu κινεΙ τοι νήμοιτοι πΙσω οιπό κιΧθε φοβερή 

ποιλιοινθρωπιιΧ, εΥΥρ"φετοιι στη βοuλΥιΧΡΙΚ7) εκδοχή ως μεΥιΧ
λος ήρωοις, ποu οιποχτιΧ χοιι το προσω"νύμιο «Ήλιος Tou Βοιρ
διίΡ7)). ΜιΧλιστοι, εΙνοιι μορφή εντελώς ποιριΧλλ7)λ7) με Tou κοι

πετιΧν Ά ΥΡΟΙ, οιφού χι οιuτός βρΙσκει μΟΙΡΤUΡΙΧό θιΧνοιτο ως οιπο

τέλεσμοι προδοσΙοις -σ.πό τοuς Έλλ7)νες όμως-, 7)ρωοποιεΙτοιι 

χοιι ΥΙνετοιι οιντιχεΙμενο, όπως ο Ά Υροις ή ο ΜελιΧς, θρύλων χοιι 

δ7)μοτιΧών ΤΡΟΙΥοuδιών. Κοιι, βέβοιιοι, ότοιν 7) ιΧλλ7) πλεuριΧ οινοι

φέρετοιι στον ΆΥΡΟΙ οις πούμε, τον οιποχοιλεΙ «οιρχι-τρομοχριΧ

τη», «χοισιΧΠ7»' κοιι όλοι τοι σχετιχιΧ - όλοι oιuTιX ποu προ σιΧ

πτοuμε εμεΙς στον Πέτχοφ. 

Δεν έχω χοιμΙοι οιμφιβολΙοι ότι το σοφότερο ποu έχοuμε νοι 

κιΧνοuμε σήμεροι ξοινοιδιοιβιΧζοντοις το βιβλΙο, οινοιφορικιΧ πιΧντοι 

με τις ιδεολΟΥιΧές ποιρεμβιΧσεις της σUΥΥροιφέως στο ιστορικό 
uλικό -ποu, όπως εΙποιμε, όλες σχεδόν εΙνοιι προς Τ7)ν χοιτεύ

θυνσ7j 'Π')ζ α.ποσLώΠ7jσ7jζ των ελλ7jνtκών a.γριoτήτω~, tlva.t να. 
τις οιφήσοuμε στην ιΧΧΡ7), χωρΙς νοι τις χρΙνοuμε. ΕΙνοιι χομμιΧ

τιοι της εποχής τοuς. ΓιοιτΙ, ιΧλλωστε, δεν πρέπει νοι ξεχνιΧμε 

ότι τοι Μυστικά του Βάλτου δεν ΥριΧφοντοιι το 1913, ότοιν πρω-
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ταχουει η σUΎΎραφέας για τον αγώνα. στο Bι:iλτo, αλλι:i το 

1935, εΙκοσι δύο χρόνιιχ ιχργότεριχ, σε ΚΙΧιΡούς δύσκολο"ς κιχι 
σκοτεινούς, πο" μ"ρΙζο"ν πcχλι, όπως τιχ χρόνιιχ τ"/)ς δρcχσ"/)ς το" 

βιβλΙο", ιχνθρώπινο κρέιχς. Η Ε"ρώπ"/) εΙνιχι ξιxνcχ ένιχ χcxζCΧνι 

πο" βρcχζει, κιχι "/) ΜιχκεδονΙιχ ιχποτελεΙ ΚΙΧΙ πcχλι μ~λoν τ/ς 

Έριδος. Mcχλιστιx, τότε ιχκούγοντιχι φωνές, ιχκόμιχ ΚΙΧΙ μέσιχ 

στ"/)ν ελλ"/)νικ~ επικρcχτειιx, πο" προτεΙνο"ν τ/ δ"/)μιο"ργΙιχ cx,,
τόνομο" μιχκεδονικού κρcχτo"ς, πρότιxα1J πο" έχει τ/ν ιχμέριστ/ 

"ποστ/ριξ"/) τ/ς Σoβιετικ~ς Ένωσ"/)ς, "/) οποΙιχ -όπως"/) γενέτει

ρcχ τ"/)ς, "/) πcχλιxι ποτέ ένδοξ"/) Pωσικ~ Α"τοκριχτορΙιχ- πιχριχμέ

νει ισχ"ρός σύμμιχχος το" σλΙΧβικού στοιχεΙο" στιχ Bιxλκcχνιιx. 

Aλλcχ κιχι "/) Βο"λγιχρΙιχ θεωρεΙ το μακεδονικό ζ~τ/μιx ιχνοιχτό 
ΚΙΧΙ πρoβcχλλει εκ νέο" διεκδικ~σεις. 

Η Δέλτιχ γρcχφει ΤΙΧ Μ\)στικά το\) Βάλτο\) τότε ιχκριβώς, ού

τε νωρΙτεριχ ούτε ιχργότεριχ . Κι όποιος βιcχζετιxι ~μεριx νιχ τ/ν 

κιxτ/γOP~σει γιιχ "περεθνικισμό ΚΙΧΙ νιχ χλε"cχσει τις ιχπόψεις 

τ/ς ως πιxpιxλ"/)p~μιxτιx "στερικ~ς 'σoβινιστικ~ς πιxpcχνoιιxς, ιχς 
στιχμιχτ/σει μιιχ στιγμ~ νιχ σκεφτεΙ ότι, πέντε μόλις χρόνιιχ με

τcχ τ/ν έκδοσ"/) το" βιβλΙο", "/) Βο"λγιχρΙα, σε σ"μμιχχΙιχ με τον 
Άξονιχ το" ΧΙτλερ κιχι το" Μο"σολΙνι, γΙνετιχι στ"γν~ δύνιχμ"/) 

κιxτoχ~ς τ/ς ελλ"/)νικ~ς ΜιχκεδονΙιχς - CΧριx, ιχν κcχπoιoς εΙνιχι εν 

προκειμένω ιxφελ~ς, ",,,τός δεν εΙνιχι "/) Δέλτιχ . Α"τό μόνο. Tcx 
υπόλοιπα lXν~xoυν στιχ συνέδρια και ΤLς μελέτες των ιστορικών 

κα.ι δεν α.φορουν, πι:i"τως, τ/ συγγραφέα. 

* * * 

Mιλ~σιxμε νωρΙτεριχ γιιχ τ/ν ιxτελ~ δoμ~ τ/ς ιστopικ~ς ιxφ~γ"/)

σης των Μυστικών. Με κι:iπoια. έννοια., ιχυτή εΙνlχι απόλυτα 

εξ"/)γ~σιμ"/) : όσο πιο πρoσεκτικcχ διιxβcχζει κιχνεΙς το βιβλΙο τόσο 

βλέπει ότι το ιστορικό το" κoμμcχτι "πcχρχει κ"ρΙως ως ιχφορ

μ~, ως ζωντιχνό σκ"/)νικό στο δpcχμιx των επινο"/)μένων χιχριχ

κτ/ρων . 
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Συμπλ1jρώνω λοιπόν τ/ν εξωτερLΧ~ περι~ιιχβιχσ1j στο βι

βλΙο με μιιχ περ(λ1jψ1j ιχυτ/ς, τ/ς επινΟ1jμέν1jς πλoκ~ς, 1j οποΙιχ 
έχει στο επΙκεντρό τ/ς το μικρό ιιβουλΥιχριχκω, τον Γιωβιχν -
πριχΥμιχ που όμως 3εν το μΙΧθιχΙνουμε πιχριχ λΙΥΟ πριν το τέλος 

του βιβλΙου . Οι ρΙζες τ/ς ουσιιχστικιχ ξεκινοόν ιχπό τον ΜάΥΧΟΙ, 

το ΠΡΟ1jΥοuμενο βιβλΙο τ/ς Δέλτιχ, που EK86e1jXE το 1935. Κι 
ιχυτό εΙνοιι ένοι μικρό πιχριχδοξο, κιχθώς τιχ ΔUo βιβλΙΙΧ εΙνιχι πoΛU 

3ιcxφορετιχcX. μετcxξύ τους, το πρώτο -τουλά:χιστον στο μεγa.λύ

τερο μέρος τοu- ένιχ ξένοιιχστο, ιχνιχλιχφρο ιχep~Υ1jμιχ μετιχπλΙΧ

σμένων πιχιδιχών ιxνιxμν~σεων ιχπό τ/ν Αλεξιχνδρειιχ των ιχρ

χών του εικοστοό ιχιώνιχ, με ιχep1jΥ1jΤ~ ένιχ χιχριτωμένο φοξ τε

ριέ, ενώ το δεότερο ένιχ βιχρό, σκοτεινό βιβλΙο, πολέμου, δυστυ

χΙιχς κιχι βΙιχς. 

Στιχ τελευτιχΙιχ κεφιχλιχιιχ του ΜάΥΚΟΙ, ιχκοόμε τ/ν ιχep~Y1Jσ1j 

του ΒιχσΙλ1j AvBpEιXB1j ιχπό το Ασπροχώρι τ/ς Μιχκε80νΙιχς --'τΟ 

τοπωvύμιο , όπως κιχι το όνομιχ του ήρωα., εΙνιχι εΠLvοημένcι-, 

που έχουμε ΥνωρΙσει ως Κ1jπουρό τ/ς πλοόσιιχς ιxλεξιxν8ριν~ς 

ΟΙΚΟΥένειιχς που βρΙσκετιχι στο κέντρο του βιβλΙου. Βρισκόμιχ

στε στιχ 1907, κΙΧλοκιχΙρι. Ο ΒιχσΙλ1jς δΙ1jΥεΙτιχι στιχ πιχιδιιχ των 

εΡΥοδοτών του, πιχρουσΙιχ του ΙΧep1jY1Jτ/ ΜιχΥΚΙΧ, ο οποΙος κιχι 

μιχς μετΙΧδΙδει τιχ λεΥόμενιχ, τιχ βιχσιχνιχ του τόπου του, τ/ς Μιχ

κεδονΙιχς. Εδώ ΥΙνετιχι 1j πρώτ/ εισιxyωy~ στο (τότε) μιχκεδο
νικό ζ~τ/μιx, όπως εμφιχνΙζετιχι κιχι στιχ Μυστικά, κιχι εξ1jΥεΙ

ΤΙΧΙ ο πόθος των μιχκεδόνων Eλλ~νων νιχ ιχμυνθοόν στις ΙΧΥριό

Τ1jτες των κoμιτιxτζ~δων. Ο ΒιχσΙλ1jς, λέει, ~τιxν ιχπό τους 

πρώτους που το ιχποφιχσισε. ΕΥκιχτέλειψε Τ1jν ELp1jVLX~, ΙΧΥΡΟ

τικ~ του ζω~ κιχι κιχτιχτιχχτ/κε εθελοντ/ς, ιχρχ ικιχ στο σώμιχ 

του χαπετι:Χν Κώττι:ι, γύρω στο 1901, χιχι, 6τιχ .... ι:χ.νέβ1jχε ο lla.ίI 

λος Μελιχς στ/ ΜιχκεδονΙιχ, το 1904, στο 8ικό του, όπου πιχρέ

μεινε μέχρι το τέλος. 

Επιστρέφοντιχς όμως στο χωριό , μετιχ το θιχνιχτο του Μελιχ , 

ο ΒιχσΙλ1jς μΙΧθιχ(νει τιχ φοβεριχ μιxvτιχτιx : οι κoμιτιxτζ~δες ~

Υιχν στο Ασπροχώρι κιχι, με επικεφιxλ~ς τον Ζλιχτιχν, έκιχψιχν 
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το σπΙτι του κι Ισφα.ξα.ν τ/ μ«να. κα.ι τ/ γυνα.Ικα. του. Ο πεντ«

χρονος γιος του, ο ΘοδωΡ«Κ1Jς, εξα.φα.νΙστ/κε κα.ι κα.νΙνα.ς δε 

γνώριζε α.ν ζούσε ή πΙθα.νε, α.ν τον Ισφα.ξα.ν κι α.υτόν οι Βούλ

γα.ροι κα.ι κ«που τον πα.ρα.χώσα.νε, ή τον πΤιρα.ν μα.ζΙ τους. Κυ

ν1Jγ1JμΙνος ο Βα.σΙλ1Jς α.πό τους κομιτα.τζήδες, δρα.πετεύει κα. ι 

π«ει στ/ν Αλεξ«νδρεια., όπου βρΙσκει δουλει« κα.ι κα.τα.φύγιο 

στο σπΙτι του κυρΙου Βα.σιωΤ«Κ1J, πα.λιού συμπολεμιστή του, 

του 1897. Τ ώρα. όμως -στο τΙλος δ1Jλα.δή του Μάγκα-, ο Α γώ
να.ς Ιχει π«λι φουντώσει, κα.ι Ιχει Ιρθει το πλήρωμα. του χρό

νου για. να. φύγει ο Βα.σΙλ1Jς, να. πολεμήσει για. τ/ λευτερι« τ/ς 

Μα.κεδονΙα.ς κα.ι, βιβα.ια., π«νω α.π' όλα., να. α.να.ζ1Jτήσει το χα.

μΙνο πα.ιδΙ του, με τ/ν ελπίδα. ότι εΙνα.ι ζωντα.νό . Μα.ζΙ του 

φεύγουν κα.ι οι δυο νεα.ροΙ Βα.σιωτιίΚ1Jδες, ο εικοσιίχρονος Μ ή

τσος κα.ι ο δεκα.πεντ«χρονος Περικλής, ο τελευτα.Ιος σκα.στός, 

κα.ι μ«λιστα. συνοδευόμενος α.πό τον Μιίγκα.. Έτσι τελειώνει το 

πρώτο βιβλΙο. 

Στα. Μυστικά του Βάλτου, οι ήρωες του Μάγκα φτ«νουν 

κα.θυστεΡ1JμΙνα., ελ«χιστα. πριν α.πό τ/ μέσ'!) του βιβλΙου . Ο 

α.να.γνώστ/ς που δε γνωρΙζει το ΠΡΟ1Jγούμενο βιβλΙο ούτε ξΙρει 

τΙποτε γι' α.υτούς ούτε, κα.τιί συνΙπεια., του Ιχουν λεΙψει μΙχρι 
τότε . Αυτός, α.ντΙθετα., που έχει 3ια.βιίσει τον Μάγκα ξεκινιί τα. 

Μυστικά χωρΙς α.Ισθ1Jσ1J συνέχεισις, α.φού πουθενιί στα. πρώτα. 

κεφιίλα.ια. 3εν α.να.φΙρετσιι κιίτι που να. τον προετοιμ«ζει για. τ/ν 

ιίφιξ 1J των 1Jρώων του ΠΡΟ1Jγούμενου βιβλΙου . Θα. έλεγα. μιίλι

στα. ότι 1J «φιξή τους, κα.τα.μεσής των Μυστικών, ξα.φνι«ζει. 
Ευχιίριστα. μεν -σα. να. συνσιντ«ς ξα.φνικιί πα.λιούς φΙλους-, α.λ

λιί, α.πό ιίποψ'!) α.φ1JΎ1Jμα.τικής οικονομΙσις, λΙγο α.να.πιίντεχα. . 

Ε3ώ εντοπΙζετα.ι, κα.τ« τ/ Υνώμ 1J μου , ένα. τεχν ικό α.τόΠ1Jμα., 

που επιδρ« στο σύνολο του βιβλΙου : 1J εισα.γωγή των κύριων 
1Jρώων του επινΟ1Jμένου μύθου, κα.ι «ρα. κα.ι ο Ιδιος ο μύθος, 

κα.θυστερεΙ υπερβολικ« να. ξεκινήσει. Αυτό ουσια.στικ« κόβει 

το βιβλΙο στα. δύο, με το πρώτο μΙρος του ιστορικό χρονικό κα.ι 

το δεύτερο α.να.κιίτεμα. ιστορΙα.ς κα.ι μυθιστορήμα.τος. ΕΙνα.ι σα.-
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φώς ιχρχιτεκτονικό μειονέκτ'l)μιχ, ένιχ μειονέκτ'l)μιχ που με κά

νει νιχ ισχυρΙζομιχι ότι ο εΠLνο'l)μένος μύθος των Μυστικών δεν 

ιχποκτά ποτέ τ/ν κυρΙιχρχ'l) σ'l)μιχσΙιχ που πρέπει νιχ έχει σε ένιχ 

ιστορικό μυθιστόρ'l)μιχ . 

ΧωρΙς ιχμφιβολΙιχ, το κέντρο βάρους τ/ς εΠLνο'l)μέν'l)ς πλο

κ~ς του βιβλΙου εΙνιχι 'Ι) ΙXνΙXζ~τ/σ'I) του γιου του ΒιχσΙλ'l) Α.δρε

άδ'l) ιχπό τον πιχτέριχ του κιχι.'Ι) εκδΙκ'l)σ'Ι) των φονιάδων τ/ς γυ

νιχΙκιχς κιχι τ/ς μάνιχς του . Κι όμως, ο δ'l)λωμένος σκοπός του 

ΒιχσΙλ'l) γιιχ τ/ν ιxπoστoλ~ του στ/ ΜιχκεδονΙιχ -<Χυτός που θιχ 

έπρεπε δ'l)λιχδ~ νιχ ιχποτελεΙ γιιχ τον ιχνιχγνώστ'l) τ/ν ΚLν'l)τ/ΡΙΙΧ 

δύνιχμ'l) τ/ς πλoκ~ς του βιβλΙοu- δεν τον οδ'l)γεΙ σε δράσ'l) πιχρά 

ιχρκετά ιχργά, κιχι χυρΙως ότιχν εμφιχνΙζετιχι ο γυνιχιΧάδελφός 

του, ο τρομερός Γρέγος, που εΙνιχι γιιχ το διχό μου γούστο ο 

πιο συνιχρπιχστιΧός χιχριχχτ/ριχς του βιβλΙου. Κιχι επιπλέον, το 

ποσοστό τ/ς ιχφ~γ'l)σ'l)ς που ιχφορά τ/ν ιχνιχζ ~τ/σ'l) του μιχρού 

ΘοδωράΧ'l) εΙνιχι ελάχιστο, πράγμιχ πάλι εντελώς ιxσυν~θιστo 

γιιχ τ/ν κύριιχ πλox~ ενός βιβλΙου. Αλλά χιχι πάλι, ότιχν ο ΒιχσΙ
λ'l)ς τελικά βρΙσκει τον γιο του -που δεν εΙνιχι βέβΙΧιιχ άλλος ιχπό 

τον Γιωβάll- εΙνιχι ιχργά. Ο Γιωβάν/Θοδωράχ'l)ς πεθιχΙνει σιχν 

~ρωιxς, τριχυμιχτισμένος ιχπό χτύΠ'l)μιx των xoμιτιxτζ~δων, στ/ν 

πιχιδιάστιχ'l), ιχνέλπιδ'l) προσπάθειά του νιχ βο'l)θ~σει τον χιχπε

τάν Άγριχ στις τελευτιχΙες του ώρες. Το πιχιδάχι ξεψυχά στιχ 

χέριιχ του ΒιχσΙλ'l) ότιχν ο Ιδιος φτάνει, ιχργά πιιχ, στον τόπο του 

μιχρτυρΙου του Άγριχ. Κι ο ΒιχσΙλ'l)ς, που μέχρι τότε ιχποστρε

φότιχν το «βουλγιχράΧι» γιιχ λόγους ιχπροχάλυπτιχ ριχτσιστι

χοός, μετιχvtώνει. πιχριΧ , a.νιχγνωρΙζονΤ«ζ πιίνω του το xa.Pjx
κτ/ριστικό γενν'l)σιμιό σ'l)μάδι κιχι βρΙσχοντιχς στιχ ρούχιχ του 

το πορτοφολάκι που π~ρε ο Γιωβάν ιχπό τον νεκρό Γρέγο, με 

τ/ φωτογριχφΙιχ τ/ς μάνιχς του - ιxδελφ~ς του Γρέγου κιχι γυ

νιχΙχιχς του ΒιχσΙλ'l) . Κλιχσιχά στοιχεΙιχ μελoδριxμιxτικ~ς ιχνιχ

γνώρισ~ς, που φέρνουν μΙΧόρο οιΧχρυ στΙ:Χ μά:τι.ιχ τωv πcttΟι.ώ" 

κιχι ένιχ μικρό ιχνιχτρΙχιιχσμιχ ΚΙΧΙ στους μεγάλους, όπως σε μέ

νιχ, τώριχ που το θυμάμιχι. Στις ιχτελεΙωτές μου πιχιδικές επιχ-
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vιχvιχγvώσεLζ των Μυστικών, «υτές τις σελΙοες τις Π1jοοuσ« 

πιiντoι, κοιθώς δεν ιiντεxoι το συνοιισθ"l)μοιτικό τους βιiρoς . Όλοι 

χα:λά., ΙΧλλά. vιx πεθα:Ινουν χα:ι τα: πιχιΟιά. -έστω χιχι σιχν ήρωες

π"ήγoιιvε πολύ! 

Σε υπεριiσπισ"l) τ/ς οιφ"l)γ"l)μοιτικ"ής τεχνικ"ής τ/ς Δέλτοι, κιi

ποιος θοι μπορούσε νοι oιντιτιiξει το επιχεΙρ"l)μοι ότι ο "ήρωοις του 

επιvο"l)μένου μύθου εΙνοιι ο Ιδιος ο Γιωβιiν/Θοδωριiκ"l)ς, που εμ

φοινΙζετοιι οιπό τ/ν πρώτ/ σελΙδοι των Μυστικών. Κοιθώς μιiλι

στοι το βιβλΙο εΙνοιι ποιι8ικό, ετούτ/ "Ι) ιiπoψ') έχει κοιι το πρό

σθετο επιχεΙρ"l)μοι υπέρ τ"l)ς ότι ένοις "ήρωοις-ποιιδΙ τoιιριιiζει κοι

λύτεροι στον κεντρικό ρόλο οιπό ένοιν "ήρωοι-ποιτέροι. Αυτό όμως 

8ε στέκει, γιοιτΙ ο Γιωβιiν εΙνοιι περισσότερο το οιντικεΙμενο τ/ς 

έρευνοις πoιριi το υποκεΙμενό τ/ς - το Άγιο Δισκοπότ/ρο κοιι 

όχι ο Πιiρσι,l,oιλ. Κοιι, ενώ οιπό τ/ν οιρχ"ή του βιβλΙου υπιiΡXει 
γύρω οιπό το θέμοι τ/ς κοιτοιγωγ"ής του ένοι κιiπoιo μυστήριο, ο 

Γιωβιiν ούτε ξέρει ποιοι "ή τι εθνικότ-ητοις εΙνοιι οι γονεΙς του ού

τε ποτέ τους οινοιζ"l)τιi συνει8"1)τιi. Άλλωστε, ο μικρούλ"l)ς εΙνοιι 

περιθωριοικό πρόσωπο στ/ 8ριiσ"l) του βιβλΙου, σοιφώς κοιτώτε

ρο σε σ"l)μοισΙοι οιπό τον πρoστιiτ/ του, τον Αποστόλ"l). Ο τελευ

τοιΙος, χωρΙς νοι εΙνοιι οιφ"l)Y'Jτής των Μυστικών του Βάλτου, με 
'r1jV έννοια: που εΙνιχι ο Μ«γχΙΧζ του ομώνυμου, πρωτυτερου βι

βλΙου --τοι Μυστικά εΙνοιι σε τριτoπρόσωΠ"l) οιφ"ήγ"l)σ-η-, ποιΙζει 

σοιφώς στο μεγοιλύτερο μέρος του βιβλΙου το ρόλο οιυτού που οι 

οιφ"l)γ"l)μοιτολόγοι οιποκοιλούν εστιιχστή (focalίzer) τ/ς 8ριiσ"l)ς, 

με ιiλλoι λόγιοι το πρόσωπο εκεΙνο μέσοι οιπό του οποΙου τ/ μοι

τιιi, κυρΙως, τ/ν ποιροικολουθούμε. 

Ο χεντριχός ήρωιχς του εΠΙVΟ1jμέvου μύθου των Μυστικών, 

κoιτιi συνέπειοι, 8εν μπορεΙ πoιριi νοι ε(νοιι ο ΒοισΙλ"l)ς, ο οποΙος 

όμως 8εν εΙνοιι κοιν -<Χπό τ/ν έκτοισ') που του οινοιλογεΙ κοιι τις 

σκ"l)νές στις οποΙες συμμετέχει- βοισικός χοιροικτήροις του βι

βλΙου. ΕΠΙσ"Ι)ς, στο βοιθμό που "Ι) 8ικ"ή του οινοιζ"ήτ/σ"l), κοιι το 

8ικό του πιiθoς γιοι tK8lx"l)a"l), φέρνουν κοιι τον Γρέγο στ/ Μοι
κε8ονΙοι, εΙνοιι κι οιυτός "ήρωοις του επιvο"l)μένου μύθου. Aλλιi 
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χαιι πιΧλι: σε όλΤ) πι δι,χρχειαι πις παιρουσΙαις του, ο Γρέγος ελιΧ

χισται αισχολεΙταιι με πιν αιναιζ~πισT) του Θοδωρ,χχΤ) , χαιι μιΧλι

σται τελειώνει πι ζω~ του με μιαι θυσΙαι εντελώς ιΧλλου περιεχο
μένου, ξοφλώνταις έναιν χαιλό λογαιριαισμό που εΙχε με πιν οιχο

γένειαι ΒαισιωτιΧχΤ), που χι αιυτ6ι; μόνο στο τέλος μαιθαιΙνουμε 

ότι υ~ρχε. Καιι π,χλι , έχουμε εδώ σοβαιρ,χ ιχφΤ)γΤ)μαιτιχιΧ ψεγιΧ

διαι ως προς πιν αινέλιξΤ) χαιι πι σ1JμαισΙαι του επινοΤ)μένου μύ

θου, ο οποΙος, με πιν αιπουσΙαι πις σωστ/ς αινιXπτuξT)ς χαιι πιν 

έλλειψΤ) πις αιπαιραιΙπιπις προ-οιχονομΙιχς, συστΤ)μαιτιχ,χ υπο

σιτΙζεταιι αιπό πι συΎΎραιφέαι. 

Η xριτιx~ μου δε βαισΙζεταιι τόσο σε γούσται προσωπιχ,χ 

όσο στους Iege artis, τους ιΧγραιφους νόμους πις τέχνΤ)ς του πε

ζογρ,χφου, που δεν αιφ~νoυν χαινέναι περιθώριο αιμφιβολΙαις. Αν 

θέλει χαινεΙς ναι γριΧψει έναι «ΧΙΧθαιρό» ιστοριΧό μυθιστόρΤ)μαι, ναι 

στ/σει δT)λαιδ~ με μυθιστOΡT)μαιτιX~ γλώσσαι μιαι ιστoριx~ 
αιφ~γT)σT), μπορεΙ χωρΙς πρόβλΤ)μαι ναι το χιΧνει μέσαι σται όριιχ 

του γένους του ιστορικού μυθιστορ-ήμα.τος, έστω χι ιχν επινοεΙ 

λεπτομέρειες, σχψές ~ δευτερεύονται πρόσωπαι - με Χύριο 

όμως πιΧνται μέλΤ)μαι αιυτ,χ ναι υΠΤ)ρετούν τους αιλΤ)θινούς ~ρωες 

χαιι πιν ιστορΙαι τους . Αν όμως ο συΎΎραιφέιχς φύγει αιπό πιν 

xαιταιγραιφ~ πις ιστορΙαις, έστω μυθιστορΤ)μαιτιχ,χ μεταιπλαισμέ

νΤ)ς, χαιι βιΧλει στο βιβλΙο του μύθο επινοΤ)μένο, Χαιι μιΧλισται 

ισχυρό, τότε δεν υπιΧρχει χιχμΙιχ αιμφιβολΙαι ότι οι Ιδιοι πιΧνται, 

ιΧγραιφοι νόμοι, οδΤ)γούν σχεδόν σε μονόδρομο: το π,χνω χέρι 

σπι σύνθεσΤ) πρέπει ναι το έχει ο δεύτερος, ο επινοΤ)μένος μύ

θος, χαιι ναι εΙναιι Τ) διx~ του νομοτέλειαι που ναι οδΤ)γεΙ πιν αιν,χ

πτυξΤ) του βιβλΙου, αιΧόμΤ) χαιι πι χρ~σT) --το πόσο, ποιιχ χαιι 

πώς παιριστώνταιι δΤ)λαιδ-ή- των ιστοριΧών γεγονότων. ΓιαιτΙ 

«λλιώς, a.ν 8εν το χ«VΕις, «ν προσπΙΧθήσεις νιχ τους ιχφήσεις σε 

μιιχ XαιτιXσταισ1J ισόπιταις, εΙναιι σχεδόν βέβαιιο ότι ο ιστοριΧός 

μύθος, αιπό πι φυσιx~ του ενέργειιχ, θαι χαιταιπνΙξει τον ιΧλλο . 

Ο επινοΤ)μένος μύθος των Μυστικών ολοχλΤ)ρώνεταιι με πιν 

εχδΙχΤ)σΤ) του ΒαισΙλΤ), μιαι σXT)ν~ με μεγιΧλΤ) αιφT)γT)μΙXΤΙx~ 
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ενέργεια, καθώς 7J δριΧσ7J τ/ς είναι ιΧμεσα συναρτ/μέν7J με το 

σκοπό το\) ~ρωα, XCXL επι.μελώς χιχι επανειλ1)μμένως ΠΡΟ-ΟLΚΟ

νομ7Jμέν7J. ΜετιΧ το θιΧνατο του ΓιωβιΧν, ο ΒασΙλ7Jς XUV7JyιXEI , 

βρΙσκει και σφιΧζει, σε μια αξέχαστ/ σΚ7Jνή, τον ΖλατιΧν. Η 

σχ'7jv'ή μι:iλιστα. αποτελεΙ και το θέμα μιας από τι.ς ελάχ.ιστες 

εικονογραφήσεις του βιβλΙου, από τον σ7Jμαντικό ζωγριΧφο 

Δ7Jμήτριο Α. ΜπισκΙν7J . "Με ξέρεις ΖλατιΧν, κακούργε;» Κα

νένας νεαρός αναγνώστ/ς του βιβλΙου δεν ξεχνιΧ T7J' τρομερή 
αυτή ELKbvCX, με τ/ φρι:Χσ1j του κεLμένου νιχ εΠCLvcιλιχμβιχνεΤCXL 

σΤ7J λεζιΧντα Τ7Jς, καθώς ο ασπρομιΧλλ7Jς και μακρυγeν7Jς ΒασΙ

λ7Jς κρατιΧ με το ένα χέρι από το λαιμό, μες στα νεριΧ του ΒιΧλ

του, το φονιιΧ Τ7Jς γυναΙκας, τ/ς μιΧνας και του παιδιού του, 

ενώ στο ιΧλλο του χέρι υψώνει το μαχαΙρι που θα του κόψει, 

σαν τριΧγου, το λαιμό . Ο μύθος ολοκλ7Jρώνεται πιχΙζοντας εκ

κωφαντικιΧ μια παραλλαγή ενός πανιΧρχαιου θέματος. 

* ... 

Έχοντας μέχρι εδώ κιΧνει T7JV κριτική μου ~σo, και αν μου πέ
φτει λόγος- κι έχοντας εκφριΧσει, από T7JV ασφαλή απόστασ7J 
των εβδομήντα χρόνων από τ/ συγγραφή, κιΧποιους ενδοια

σμούς ΚΙΧΙ. εΠΙιΡυλιΧξεις, θέλω τώρα. να: πιΧω πιχριχχά.τω κα-ι να. 

σας πω για.τΙ πιστεύω ότι, παρ&. τις όποι.ες του cxvcxχρΙβεΙΕς, 

ιστορικές διαστρεβλώσεις ή παραλεΙψεις, και κιΧποιες τεχνικές, 

μυθισΤΟΡ7Jματικές ατέλειες, το βιβλΙο αξΙζει ακόμ7J να διαβιΧ

ζεται από τα παιδιιΧ μας - και με το παραπιΧνω. Άλλωστε, βι

βλίο τέλειο δεν υπιΧρχει, όπως δεν υπιΧρχει και τέλειος ιΧνθρω

πος . ΑλλιΧ, όπως υπιΧρχουν ιΧνθρωποι περισσότερο ή λιγότερο 

σπουδαΙοι, έτσι υπιΧρχουν και περισσότερο ή λιγότερο σπου

δαία βιβλΙα. Και τα Μυστικά του Βάλτου εΙναι αναμφισβήΤ7Jτα 

ένα βιβλΙο σπουδαιότατο. 

Αυτό μας το αποδεικνύει, πρώτα απ' όλα, 7J συνεχιζόμεV7J 
εμπορική του επιτυχΙα και 7J μαγική έλξ7J που ακόμ7J ασκεΙ 
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στο: πο:,δ,ιί που το δ,ο:βιίζουν . Κο:" στ/ στιγμή τ/ς λογοτεχνι

κής ο:λήθε,ο:ς, ότο:ν φτιίνει "Ι) ώρο: νο: μ'λήσω κ, εγώ ως ο:νο:

γνώστ/ς κο:, τίποτε ιίλλο, 8ψώνω ότ, προτιμώ χίλ,ες φορές 

περ,σσότερο ένο: β,βλίο που, ενώ ίσως του βρίσκουν ψεγιί8,ο: ο, 

ειδ,κοί, εμού συμπερ'λο:μβο:νομένου, το δ,κο:,ώνει ο χρόνος με 

Τ1]" πλοόσιιχ ιχγιΧπτι των ιχνΙΧΎVωστώv, από ένα. &λλο που λοόζε

ΤΙΧΙ σε πρ6σκιχιρουι; κρι.τικοός επcιlvοuς κιχι περισποόοιχστες 

ιχνιχ.λύσεις ΙΧλλ« «ουνιχτεΙ νι:χ μπει aT"J'j" καρδιά. ιχυτοό που το 

δ,ο:βιίζει. Κο:, το: ΜυστικιΧ σίγουρο: ο:νήκουν στ/ν πρώτ/ κο:τ"l)

γορίο:. 

Γ,ο:τί όμως; Πού οφείλετο:, ο:υτ/ "Ι) ο:ποτελεσμο:τικότ/τιί 

τους, κο:, μιίλ,στο: σε τέτο,ο μεγιίλο δ,ιίστ/μο: χρόνου; Η ο:πιί

ντ"l)σ"l) που προτείνω βο:σίζετο:, στο ιίλλο , τρίτο β,βλίο που ο:νέ

φερο: νωρΙτερο:, ένο: β'βλίο κρυμμένο πίσω ο:πό τ/ν επ,φιίνειο: 

του ,στορ,κού χρονικού κο:, του μυθ,στορήμο:τος, ένο: β,βλίο 

ΙΧόριχτο, μυστικών a.ντιχατοπτρι.σμώ" xa.t οtcισuν8έσεων, που 

λειτουργεί σο: μυστική ο:ρχή, μ'ο: ο:ρχή . που οργο:νώνει με τους 
οιχοός της, αέρινους ιστούς, τα δύο πρώτιχ . Γι.' !Χυτό θέλω να. 

μ'λήσω τώρο: . 
Κο:, ξεκινώ. 

Αν κο:, ,<"l)v ύπο:ρξ"l) ο:υτού του «τρίτου β,βλίου» τ"ι)v κο:τιίλο:
βο: μόνο δ,ο:βιίζοντο:ς κο:, ξο:νο:δ,ο:βιίζοντο:ς -γ'ο: ένο: λόγο που 

δεν είνο:, τ/ς πο:ρούσ"l)ς- το: ΜυστιχιΧ ως ενήλ,κος, π,στεύω ότ, 

δε θο: υποΨ,ο:ζόμουν τ/ν ύπο:ρξή του ο:ν "Ι) μυστ,κή ενέργειιί του 

δεν έμενε ο:κόμ"l) ,σχυρή στ/ν ψυχή μου, υπόλο,πο ο:πό το: πρώ

το:, πο:,δ,κιί μου δ,ο:βιίσμο:το:. Γ,ο:τί όνο: β,βλίο πο:,δ,κής λογο

τεχνίο:ς ο:ποκρυπτογρο:φείτο:, σωστιί μόνο ο:πό τους φυσ,κούς 

του αναγνώστες, τα. πιχιοιιΧ, και, χωρΙς τ/ 8ικ~ τους ενόριχση, 

οι όποιες ο:νο:λύσεις των μεγιίλων πο:ρο:μένουν χωρίς ο:ντίκρ,σμο:. 

Το βο:σ,κότερο πριίγμο: που θυμιίμο:, συνειδ"l)τιί ο:πό τ"ι)v 

πο:,δ,κή μου σχέσ"l) μο:ζί τους, λο,πόν, είνο:, όη το: ΜυστιχιΧ εί 

νο:, το πρώτο β,βλίο στ"l) ζωή μου που μου δ"l)μ,ούργ"l)σε μ'ο: ο:ί

ae"l)a"l) που θο: τ"l) χο:ρο:κτ/ρ,ζο: του ,ερού. Θέλω νο: πω, ο, ο:ντ,-
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δρά:σεις που μου δ'l)μΙΟUΡΥ'l)σσιν οι πρώτες του σινσιΥνώσεις ~τσιν 

σιισθ~μσιτιx ενός βά:θους ψυχικου ά:Υνωστου μέχρι τότε, ε"εΙνου 
του βά:θους που κά:ποισι στιyμ~, χωρΙς νιχ το κιχτσιλά:βεις, μετσι

μορφώνετιχι σε υΨος, σιισθ~μσιτσι -δεν ξέρω σιν ιχυτ/ εΙνσιι 'Ι) κσι

τά:λλ'l)λ'l) λέξ'l) ~ χρειΙΧζόμσιστε ά:λλ'l), πνευμσιτικότερ-η- Ιδιιχς 

λογής μ 1 «υτ« που 'ΙΙι.ώθει ο ενήλι.κος ιχνrxΥ"ώσΤ1jζ ότcι." auvιx

ντιέτσιι με τ/ν υΨιστ/ Tlxv'l), μ' ένσιν Ομ'l)ρο, ένσιν Σoφoκλ~, 

ένσιν ΣΙΧΙξπ'l)ρ, ένσιν ΝτοσΤΟΥέφσκι, ένσιν Μπσιχ ~ Μπετόβεν, 

ένσιν Τ . Σ. Έλιοτ, Κσιρλ Ντρά:Υερ ~ Αντρέι Τσιρκόφσκι, όμως 

δισιστσιλμένσι σικόμ'l) περισσότερο, πιο επιβλ'l)τικά: κσιι επεκτιχ

τικά:, όπως εΙνσιι όλσι τσι σιισθ~μσιτιx στ/ν Ψυχ~ του πσιιδιου . Με 

τσι ΜυστικιΧ του Bιiλτoυ κιχτά:λσιβΙΧ βιωμιχτικά: ότι 'Ι) τέχν'l) μπο

ρεΙ νσι εΙνσιι ένσι πρά:Υμσι φοβερό κσιι μυστ~ριo, ότι έχει τ/ δυνσι

μ'l) νσι σε βσιπτΙσει σε μισιν ά:λλ'l) όψ'l) του κόσμου, που δεν τ/ 

μσιθσιΙνεις κοιτά:ζοντσις Υυρω σου, μισιν όψ'l) που τ/ν υποψΙ«ζε

σιχι ως τότε, με φρΙκ'l), μόνο σε κά:ποιους εφιά:λτες. Αλλά: εκεΙ 'Ι) 

όψ'l) σιυτ~ εΙνσιι εντελώς τερσιτώδ~ς, ενώ στ/ μεΥά:λ'l) τέχν'l) ο 
εφιιΧλτ/ς τελικά: ξορκΙζετσιι. Το ξεκΙν'l)μσι σιπ' σιυτόν, πσιριΧ 

τσιότσι, εΙνιχι σινΙΧΥΚσιΙο: χωρΙς T'l)V εμπειρΙσι του εφιά:λτ'l), T'l)V 

«tae'l)a'l) δ'l)λιxδ~ τ/ς σιπόλυτ/ς φρΙκ'l)ς κσιι οδόν'l)ς, 'Ι) τέχν'l) δεν 
μπορ εΙ νσι ιχνσιμετρ'l)θεΙ με τσι όντως σπουδιχΙιχ πριΧΥμιχτσι κσιι νσι 

ΥΙ νει μεΥά:λ'l). 

Τιχ μόνιχ κά:πως σιντΙστοιχσι σιισθ~μσιτσι, ως πιχιδΙ, τιχ εΙχσι 

νιώσει σικουΥοντιχς στο Υρσιμμόφωνο τ/ν Πέμπτη Συμφων(ιχ 
Tou Μπετόβεν, κΙ:Χθώς xcιι. τις πρώτες φορές, γύρω στcι οχτώ 

μου χρόνισι, που π~yιx στ/ν ΕπΙδιχυρο με τους ΥονεΙς μου κιχι 

εΙδιχ τρσιΥωδΙΙΧ, T'l)V Hλέκτpaι του Σoφoκλ~. Τσι ΜυστιχιΧ τσι 

χσιρσικτ'l)ρΙζω ιεριΧ με το νό'l)μaι σικριβώς τ'l)ς τρσιΥωδΙσις . Γιιχ νιχ 

το πω με τ/ν σιρχσιΙσι κουβέντιχ: δισιβά:ζοντά:ς τσι, μικρός, ένιω

σιχ στ/ν Ψυχ~ μου τ/ λειτουΡΥΙσι τ/ς xaιθιXpσεως πα.θημιΧτων 
8ι' ελέου xaι, φ6βου. Στις σελΙδες του βιβλΙου βρ~κιx ιxισθ~μσι-

Ι όβ " , , 
τιχ σικριχ σι φ ου 'Ι) σιΥωνισις ΥΙσι τους 'ι)ρωες κιχι τις τυχες τους, 

σιλλά: κιχι σπσιΡΙΧΥμου ΥΙσι τaι τρομεριΧ πσιθ~μσιτσι κιΧποιων σιπό 
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οιυτούς. Αλλά πέροι οιπό όλοι οιυτά -γι οιυτό μιλώ γιοι κάθoιΡσ1J 
κοιι άροι γιοι ιερότ/τοι-, εvώ ούτε η μΙοι ούτε η άλλη πλοκή του 

.-' βιβλΙου tIILVOΙV τελικ.χ κάποιοι μυθοπλοιστική λύση LΚΟΙVΟΠΟLηΤL

κή γιοι tvoι ποιιΙΙΙ, με Τ/' ολοκλήρωση εvός συμβοιτικά οιΙσιου 

τΙλους, το βιβλΙο οδηγούσε στο ξεπέροισμοι τω. σκοτεLVώv OΙL

σθημάτω. που εΙχε το Ιδιο, πλουσιοπάροχοι, δημιουργήσει. Ή, 

σωστότεροι, στ/ μετάπλotσή τους σε άλλοι, υψηλά, οιvώτεροι, 

που με lxoιvoιv τελικά voι το κλεΙvω κοιθοιρμέvος οιπό το Κοικό 

που μου εΙχε οιποκοιλύψει, μέσοι οιπό lvoι κάποιο φως, μιοι ελπΙ

δοι, ή έστω κοιι τη. υποψΙοι μιοις ελπΙδοις, του Κοιλού. 

Εδώ πρέπ .. voι οιvοιφερθώ, έστω γιοι μιοι στιγμή, στ/, πολυ
συζητ/μέvη -otλλά δυστυχώς ευρέως επικροιτούσοι οικόμη σε 

μερικούς κύκλους- σύγχροvη .χποψη ότι η ποιιlΙική λογοτεχvΙοι 

πρΙπει voι ELVOΙL γεμάτ/ χοιρά κοιι οιισιοδοξΙοι, κοιι κ.χθε δυσάρε

στ/ όψη τ/ς ζωής που ποιρ' ελπΙl>οι ποιρεισφρέει σε οιυτή. πρέ

ΠΕΙ ε(τε "α. εξoβελΙζετcιι εΙτε vιx CΙΠOνε~ρώνετα.ι ΧΙΧΙ νΙΧ ωρcxιο

ποιεΙτοιι, σοι. το Κοικό voι εισχωρεΙ στ/ ζωή -κοιι στοι βιβλΙοι

μόvο κοιτά λάθος, Ιως ότου κ.χποιος οιγοιθός μάγος, τ/ς ζωής ή 

τ/ς συγγροιφής, voι το πετ.χξει στοι σκουπΙl>ιοι. Όμως τοι ποιι8ι.χ 

ξέρου. κοιλύτεροι οιπό εμάς ότι το Κοικό ELVOΙL ποιvτοιχού ποιρό. 

στ/ ζωή, στο. κ.χθε τους φόβο, στ/, κάθε τους οιγωvΙοι, κοιι EV
σοιρκώvεΤΟΙL μυθικά στο κάθε λοι·ικό, προφορικό ποιροιμύθι ως 

γΙγοιvτοις, μάγισσοι, Ι>ράκος ή ό,τι άλλο. Μόvο που το ποιροιμύθι 

ELVOΙL γιοι μικρά ποιιι>ι.χ, εvώ η γροιπτή λογοτεχvΙοι γιοι μεγοιλύ

τεροι, που δε. μπορού. VOΙ πιστέψου. πιοι στο γλυκό επΙμετρο 

του «ζήσοι. οιυτοΙ κοιλ.χ κι εμεΙς κοιλύτεροι». 

ποιρ.χ τ/ βοιθιά οιυτή οιλήθειοι, το μεγοιλύτερο μέρος τ/ς ση

μεΡLVής ποιιδικής λογοτεχvΙοις επιμέvεL voι XLVELTOΙL κυρΙως στο 

φως, σΤ1) μέροι, ΚΟΙΙ μάλιστοι auxVιX σε tVOΙ φως τεχvητό, οιπό 

<ριl>Ιζουσες λάμπες οιφελούς -τοιιριάζει εδώ η λέξη χαζοχαρού

μενης- οιισιοl>οξΙοις. Τα Μυστικά του Βάλτου, ιxvTLθEToι, _LVOΙL 

lvoι βιβλΙο που, σχεl>6. όλο, ζει κι OLVOΙΠVlEL μέσα σε αυτό που 

οι ΡOμOΙVΤΙΚOΙ θοι έλεγα. «σκοτεLVή _ύχτο: τ/ς ψυχής», μέσοι 
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στο οιδιέξοδο κοιι τ"ι)v οιπόγνωσ"l) που δ"l)λώνει οιπό τ/ν oιρx~ ως 
το τέλος το οιβιΧστοιχτοι μελοιγχολικό τοπΙο του - του ΒιΧλτου. 

Κι εδώ οικριβώς βρΙσκετοιι το πρώτο, Ισως ιδιο<ρυέστερο οιπό 

όλοι τοι βοιθύτεροι κλειδιιΧ τ"l)ς ενέργειοις οιυτού του βιβλΙου. Γιοι

τΙ "Ι) Δέλτοι πετυχοιΙνει στοι Μυστικά κιΧτι το συγκλονιστικό, 

χά.τι. ΠΟ\) ονειρευετ<Χι κά.θε συΎΎραφέ«ς νιχ το πετύχει, έστω κιχ/. 

μιοι <ροριΧ στ/ ζω~ του: νοι βρει το τέλειο υλικό σύμποιν γιοι το 

μύθο του. 

Στο <ρ"l)μισμένο του δοκΙμιο γιοι τ/ν ποΙ"Ι)σ"l) « Η ποιριΧδοσ"l) 
κοιι το οιτομικό τοιλέντο», ο Τ. Σ. Έλιοτ λέει ότι ο βοισικός 

σκοπός ενός ποι"l)τ~ εΙνοιι νοι βρει στο έργο του μΙοι αντικεψενι 

κή συστοιχ(α (objective correIative), κιΧτι δ"l)λοιδ~ που νοι εΙνοιι 

οιισθ"l)τό, ιΧροι κοιι επιδεχόμενο οιισθ"l)σιοικ~ περιγρoι<p~, που νοι 

υλοποι.εί ιχντιχειμενιχά., που πά.ει να. πει υλιχά., το βΙΧθύτερο CXL

σθ"l)μοι, ~ T"l)V ιδέοι του πoι~μoιτoς. Αυτή "Ι) ιδέοι τ"l)ς οιντικειμε

νικ1ις συστοι.χΙιχς μπορεί ν<χ (ιΠCΙν1ηθεί ενΙοτε XGtL στο μυθι.στό

ρ"l)μοι, χυρΙως ότοιν οιυτό στοχεύει σε στόχους οινώτερους - μου 

έρχοντοιι στο νου δυο μεγιΧλοι ποιροιδεΙγμοιτοι, οι Δοιψονισμένοι 

του Ντοστογέ<ρσκι, μυθιστόρ"l)μοι θεολογικό, όπου το μετοι<ρυ

σικό Κοικό βρΙσκει τ"ι)v oιντικειμενικ~ του συστοιχΙοι στους ιδε

ολογικιΧ εξεγερμένους νέους μιοις μικρ~ς επoιρxιoικ~ς πόλ"l)ς, 

χοιι ο Μετρ και 1] ΜαΡΥαρ(τα, του ΜπουλγκιΧκο<ρ, όπου το σύγ

χρονο υποιρξιοικό οιδιέξοδο ενσοιρκώνετοιι τέλειοι σε μιοι ξε<ρτι

λισμέV1j χλΙκ<Χ λογοτεχνών, υπηρετών ενός τυριχννιχού συστ/

μοιτος. Η Ιδιοι περΙπτωσ"l) οιποιντιέτοιι χι εδώ: ο ΒιΧλτος, το το

πΙο του τελευτοιΙου μυθιστoρ~μoιτoς τ/ς Δέλτοι, εΙνοιι τοιυτό

χρονα. τέλει.ο σκηνι.κό «λλ« κCXt τέλειιχ αντικειμενική συστοιχΙα: 

γι' οιυτό που πιστεύω ότι εΙνοιι, πέροι οιπό όλοι τοι ιΧλλοι, το θέμοι 

στ/ν κοιρδιιΧ του βιβλΙου, δ"l)λοιδ~ "Ι) Ψυxικ~ περιπέτειοι του 

β 'θ .' θ ' , . Ι , ιχ 0"1) -ητου κι ΙΧουνιχ.μου α.ν ρωπου -που παΕι. να. ΠΕΙ, π<Χvω <ΧΠ 

όλα., του μικρού πιχι8ιού- σε ένα-ν κόσμο μυστηριώδη, ιχχιχτά.

λ"l)πτο, κοιτιΧ βιΧθος εχθρικό κοιι, ενΙοτε, θοινιΧσιμοι επικΙνδυνο. 

Αυτή "Ι) συνειδ"l)τοποΙ"Ι)σ"Ι) του ΒιΧλτου ως oιντικειμενικ~ς συ-
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στο,χΙιχς του κόσμου με 001jYEt κιχ, στψ πεπο(θ1jσ1j ότ, τιχ Μυ
στικά του Βάλτου εΙνιχ, πocνω ιχπ' όλΙΧ ένιχ β,βλΙο μυθολΟΥ,κ6, 

.ι κ, ιχς μιχς ξεγελoc με το πρώτο του επΙπεοο, εΙτε τ/ς ,δεολογ,

κής ιστoρι.oγρα:φΙcις εΙτε χά:ποιων επινοημένων περιπεΤΕιών 

που θυμΙζουν ξεπεριχσμένιχ μελοοΡocμιχτιχ . Σιχν τον Ά.ρχοντα 

των Δι:χχτυλιδ'ιών του Τ6λκιν, τιχ Μυστικά του Βάλτου εΙνιχι. 

μ'ιχ συμβoλιx~, μυθ,κ~ περ,πέτειιχ. Μιχ 1j ιχτμόσφιχ<ρOC του, κα, 
1j ",Ισθ1jσ1j Τ1jς τριχγωδΙιχς, το Π1jγαΙνει σε βΙΧθύτεριχ πρότυπιχ. 
Όπως στ,ς μεσιχ,ωνιχές, κεντρ,κοευρωπ",'ίκές ~ βόρειες μυθο

λογΙες, τ/ν Αναζήτηση του Ιερού Γκράαλ, τα ιχφ1jγ1jμιχτ,κoc 

τραγου8ια: των τροβα:οοuρωv, τις σά.γχες τω" lσλιχνοών +ι το 

βιχγκνερ,κό Δαχτυλ{δ, των Νιμπελούνγκεν, τιχ Μυστικά του 

Βάλτου περ,γΡocφουv εξωτερ,κές περ,πέτειες ιχλλOC στοχεύουν 

βιχθ,OC στ/ν Ψυχ~, όπου κ,ν1jτοπο,ούν υπεΡocνθρωπες ουνocμεις, 

"λλες κιχτιχστροφ,κές κ, "λλες σωτ/ρ<ες. Κ, όσο γ'ιχ τιχ πρό

σωπα. και τα. γΕγον6τα:, ιστορικ<Χ XΙX~ εΠΙVΟ1jμένα., ιχυτά. επι

στριχτεόοντιχ" ουσ,ιχστ,κoc, γ'ιχ νΙΧ βΟ1jθ~σουν νιχ πιχ,χτεΙ μέσιχ 

στο Βocλτο, Κ'V1jμένο ιχπό ΤΙΧ ν~μιxτιx μ'ιχς εσωτεpιx~ς, κpυφ~ς 

νομοτέλειιχς, ένιχ πιχρocξενο, μετιχφυσ,κό κιχ, "κρως επ,κΙνουνο 

συμβολ,κό πιχ,χνΙΟ,. ΑλλOC κιχ, πocλι: το κλειοΙ σε ιχυτ/ τ/ν ιxvoc

γνωσ1j του β'βλΙου μocς το οΙνει ο Βocλτος ως ιxντ,κειμεν,κ~ συ

στο,χΙιχ. Αγνοώντιχς ιxυτ~ τ/ σ1jμιχσΙιχ του κιχ, θεωρώντιχς τον 

ιχπλό ,στορ,κό σΚ1jν,κό, χocνουμε. το νό1jμιχ του β,βλΙου. 

Λέει ο ΣΤΡOCΤ1jς ΜυΡ,β~λ1jς στο γΡocμμιχ του σΤ1j Δέλτιχ που 

ιχνιχ.φέρα.με νωρΙτερα:, μιλώντα.ς πά:ντα. γιιχ τα: Μυστικά: «Αυτή 

'YJ οιχντιχή σχηνοθεσΙα: που οεν ΙΧλλά:ζει ως το τέλος, εΙνα:ι ένα: 

φρ,κτό φόντο πocνω στο οποΙο ξεκόβουν ιχνocγλυφιχ ο, θιχυμιχ

στές μορφές των "'Ιρώων... Αυτ/ 1j τριxγ,κ~ σΚ1jνοθεσΙιχ του 
βocλτου με πιχριχκολουθεΙ». Μιχ πρ,ν τον ΜυΡ,β~λ1j, κιχ, πρ,ν τ/ 

Δέλτιχ, έχει πει πιχρόμο,ιχ λόγ,ιχ γ'ιχ το Βocλτο ο Γ,ocνν1jς Δεμέ

στιχιχς Ι κιχπετocν ΝΙΧ1jφόΡος σε ο,ocφοΡιχ σ1jμείΙΧ του ιχφ1jγ~μιχ

τός του. Γρocφει χιχριχκΤ/ρ,στ,κOC σε κocπο'ο ιχπ' ιxUToc: ,(Οτιχν 

περΙ τιχ ξ1jμερώμιχτιχ επ,στρέΨιχμε [ιχπό κocπο'ιχ ιxπoστoλ~] ε'ς 
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τον Βιχλτον, οι 8ηλητηριώ8εις χα.ι υγρα.Ι α.πόπνοια.ι cιυτoύ, cιι

σθητότερ",ι κ"'ι δι",περ",στικώτερ",ι την ώρ", εκεΙνη, μ",ς έκ",

,,,,. '''' ",ντιληφθώμεν κ"'λύτερον εις ποΙον κόσμον κολocσεως 

κ"'ι e",VOCTOU εΙχομεν εYK",τ",στ",θ~». «Δ",νΤΙK~ σκηνοθεσΙ",» ο 
πρώτος, «κόσμον κολocσεως κ"'ι e",VOCTOU), ο δεύτερος. Κ",ι δεν 
~τ",. συνεννοημένοι. Ή, μocλλον, τ/ συνεννόησ~ τους την έκ",νε 

η Δέλτ"" που μετέτρεψε τις ",ν",μν~σεις του δεύτερου, του Δε

μέστιχ"" στο «φρικτό φόντο» του βιβλΙου της, στ/, «τρ",yικ~ 

σΧYjνοθεσΙιχ)) του Βιχλτου, που ((πa.ρa.χολουθεί» τον πρώτο, τον 

Mυριβ~λη - όπως πιστεύω ότι π",ρ",κολουθεΙ κ"'ι ' κocθε "'V"'
Υνώστη που "'Υocπησε το βιβλΙο, κι εμέν", ",κόμη κ"'ι σ~μερ"" 
σ",ρocvτ", κ"'ι βocλε χρόνι", ",π6 το πρώτο μου δι",βOCσμ",. Κ",ι 

πώς '''' μη μ",ς π",ρ",κολουθει! Ο Βocλτος, όπως τον πεΡΙΥρocφει 
η Δέλτ"" εΙν",ι έν", τοπΙο ",πόλυτου εφιOCλτ/. Κ",ι δεν εΙν",ι διό

λου τυχ",Ιο που ο μύθος της, σχεδόν όλος, ",πό Τ/' ",ρχ~ ως το 

τέλος του, στ'ήνετa.ι εχεΙ μέσιχ. Οι. λιγοστές έξο80Ι, για. χιχποια. 

",πoστoλ~, στρ",τιωΤΙK~ επιχεΙρηση ~ τρ",yικ~ περιπέτει"" εΙ

''''ι σύντομες. Η δρocση βΥ",Ινει μόνο ΥΙ'" λΙΥΟ, κ"'ι μετOC ξ",ν",
ΥυρνOC στη σKOτειν~ "'Υκ",λιOC του Βocλτου, του κ6σμου κολάσε

ως και θανάτου, που δΙνει το ΠΡ"'Υμ",τικό της νo~μ", στη δρocση 

των Μυστικών. 

• •• 
Πριν πρoχωρ~σω, ν", κocνω μι", διευκρΙνιση, μocλλον ",υτονόητ/ 

σε όσους έχουν χιχτιχγίνει με χιχΠΟLΟ πόνο XOCL προσπιχθειιχ με 

τη συyyρ",φ~, ",λλOC Ισως όχι τόσο πρoφ",ν~ στους εκτός των 

λΟΥοτεχνικών τειχών: έν",ς συΥΥρ",φέ",ς Υρocφει κ"'ι με συνειδη

TOC, ",λλOC κ"'ι με ",συνεΙδητ", εΡΥ",λεΙ",. ΤΙΧ βιβλΙ'" π", Ιρνουν τρο

φ~ κ"'ι από το νου του κ"'ι ",πό την K",pBLOC, ",λΜ κ"'ι ",πό ιΧλλες 
περιοχές, εν80ψuχικές, που είνa.ι συχνιχ XOCL στον Ι8ιο το συγ

Υρ",φέ", σκοτεινές κ"'ι "Υνωστες - κ"'ι πιχρΙΧδόξως π",ρ",μένουν 

"Υνωστες κ"'ι κ"'τ" τη διιΧρκει", της συyyρ",φ~ς, κ"'ι κιχμιιΧ φο-
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ρoc κιχι ιχργότεριχ ΙΧκόμ1j. Θέλω νιχ πω με τούτο ότι τιχ βιβλΙΙΧ 

που γρOCφουμε τιχ γρOCφουμε όντιχς τιχυτοχρόνως πιχρόντες κιχι 

ιχπόντες, μιλώντιχς ΚΙΧΙ οι ΙlΙιοι εμεΙς, οι συγγριχφεΙς, ΙΧλλOC κιχι 

OCλλες lΙυνOCμεις, που με τρόπους μυστήριους εκφρOCζοντιχι μέσιχ 

ιχπό εμOCς. 

Δεν εΙνιχι ιxvocyX1j νιχ ιχποlΙεχθεΙ κιχνεΙς τ/ν ύπιχρξ1j ιχορOCτων 

περιιπτα.μένων Μουσών ~ να. εξtδα.VLχεύσει τους συyγpcιφε Ις 

ιχν«ΥοντιΧς τους σε σόπρονους ιεροφ«ντες -ή σcx.μιΧνοuς γιι.χ νcι 

lΙεχθεΙ ιχυτό που λέω. Οι lΙυνOCμεις ιχυτές, οι ΙΧόριχτες, lΙεν εΙνιχι 

ιχνιχγκιχΙο νιχ εξ1jy1jθούν υπερφυσικOC. Επιπλέον, lΙεν εργOCζοντιχι 

πOCντιχ γιιχ το ΚΙΧλό. Αντιθετιχ ιχπό τις Μούσες ~ κOCποιο ιερό 

πvεύμιx, που μιλά μέσα: ο:π6 τον ΠΟΙ1]τ-ή-προφ-ήτη στις πΙΧλιές 

πιχριχ8όσεις, οι ιχφιχνεΙς ιχυτές δυνOCμεις συχνότεριχ λειτουργούν 

χιχτιχστροφιχ« πιΧνω στο έργο παριχ το ιχνuψώνοuν. 

Πιστεύω προσωπικOC ότι, σε όλΙΧ τιχ έργιχ τ/ς λογοτεχνΙιχς 

-οιλλOC κιχι κOCθε τέχν1jς γενικότεριχ- ,>ου ενεργούν βΙΧθιOC aT1jV 

Ψυχ~ του lIiXT1j τους, οι ΙΧόριχτες ιχυτές δυνOCμεις πιχΙζουν τον 

κΙΧθοριστικό ρόλο. Θιχ έλεγιχ μOCλιστιχ, ΙΧκόμ1j πιο συγκεκριμέ

νιχ, ότι με τ/ μιχστοριOC κιχι μόνο -οιν τ/ διιχθέτει- μπορεΙ ένιχς 

συΥΥριχφέιχς νιχ γρOCψει, aT1jV πιο ευνo'ίκ~ περΙπτωσ1j, ένιχ έργο 

κΙΧλό, ικιχνΟΠΟΙ1jτικό. ΆλλΙΧ το μεγάλο έργο ιχπιχιτε( ιxυτ~ τ/ 

μυστική σuvεΡΥιχσίcx, που εΙνιχι κΙΧλύτερο να. πιχριχμένει μυστι

κή, τουλιΧχιστον όσο διιχρ""Ι 1j II1jfLLOupytΙX του έργου, ΙΧκόμ1j 

κιχι ιχπό τον Ιδιο το συγγριχφέΙΧ. Όποτε ΙΧξιώθ1jΚΙΧ νιχ συνιxντ~

σω κOCποιο έργο στ/ ζωή μου, σε όποιοι μoρφ~ τέχν1jς, που νιχ 

εΙνιχι πριχγμιχτικOC μεγOCλο , κιχι ιxνιxζ~τ/σιx στ/ συνέχειιχ νιχ μOC

θω περισσότεριχ γιιχ τ/ν ιστορΙιχ τ/ς lΙ1jμιουργΙιχς του, διιχι

σθocνθ1jΚΙΧ σχεδόν πOCντιχ ιχπό κOCπου, ιχπό κOCποιιχ σκιερ~ γωνιOC 

Τ1jς βιογριχφΙιχς του lΙ1jμιουργού ~ ιχπό τις περιστOCσεις τ/ς II1j

μιουργΙιχς, νιχ με κοιτOC περιπιχιχτικOC μιιχ μoρφ~ σχεlΙόν ιχπροσ

διόρισΤ1j, ένιχ σκοτεινό μυστικό, το Ιχνος τ/ς Π1j~ς ιχυτού που 

εισέδυσε στο έργο χωρΙς νιχ το γνωρΙζει ο δ1jμιουργός , ιχπό ένιχ 

δρόμο που ιχλλος θα. τον ΠΕΙ «α.συνεΙ8-ητοη, &:λλοι; «έμπνευση» 
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~ .χλλος κ.χτ, .χλλο - γ'ιχ τη συγκεΚΡψ.tν'1 συζ~τησ~ μιχς ο όρος 

δεν ενδ,ιχφέρει. 

Αυτό που μετρ.χει γ'ιχ τιχ Μυστικά είνα, ότ, -κ, εδώ- ο, ιχό

ριχτες πλιχστουργές δυν.χμε,ς εΙνιχ, πολύ ,σχυρόΤεΡες ιχπό τις 

ορατές, κιχ, '1 δ'1λωμtν'1 πρόθεσ'1 Τ'1ς Δέλτα, όπως την εκφρ.χ
ζε, σε γΡciμμιχ της στον Δεμέστιχα, το 1915 κ,όλιχς, «να μαζέ
ψω γεγονότα αλ'1θινci, ,aTop,xci κα, να τα παΡουσ,ciσω ως δ,~
Ύ'1μα στο πνεύμα του πα,δ,ού», δεν κυρ,αρχεΙ τελ,κci στη δ'1μ,

ουργ(α του β,βλΙου. Έστω κ, αν ~τιxν ο δ'1λωμένος της -μciλλον 

κα, ο συνειδ'1τός της- σκοπός είνα, να γΡciψε, ένα πατρ,ωτ,κό 

μυθ,στόΡ'1μα, το β,βλΙο που έχουμε σ~μεpα στα χέρ,α μας εί

να, xciT, πολύ περ,σσότερο, εΙνιχ, το β,βλίο όπου '1 Δέλτα μciς 
μίλ'1σε όσο π,ο ξεκciθαΡα κα, βαθ,ci το τόλμ'1σε ποτέ, με τη 

γλώσσα του μυθ,στop~ματoς nciVTtX, γ,α την Ιδ,α την Ψυχ,κ~ 
της περιπέΤΕια:. Στα: Μυστικά του Βάλτου, πιστεύω, "η Π11νε

λόΠYj Δέλτα υφαΙνει ένα έπος, '1ρω,κό κα, πένθψ.ο, μ,ας τραυ

ματισμέν'1ς πιx,δ,κ~ς Ψυχ~ς, ένιχ έπος που τα περ,σσότερα 

κλε,δ,ci του βρίσκοντα, στη δ,κ~ της πα,δ,κ~ '1λ,κίιχ . 

Τψ ciποΨ~ μου ιχυτ/ δεν μπορώ να την αποδεΙξω με τα 

στέρεα εργιχλεία κ.χπο,ας επ,στημoνικ~ς αν.χλυσ'1ς. Α ν κα, π,

στεύω ότι στ/ρΙζετιχΙ. ιχρχετά. γερά. στιχ uπ&:ρΧ,οντιχ στοιχεΙα., το 

ξεχνώ κα, την προτείνω ΠεΡ,σσότερο ως μ,α αν.χγνωσ'1 προσω

π,κ~ των Μυστικών, όπου ένα πιχ,δί, ιχυτό που δ ... βιχσε π.χνε 
τόσα χρόνιιχ το β,βλίο, συντονΙζετιχ, με ένιχ .χλλο, αυτό που το 

έγραψε. ΚΙΧ, δεν έχω καμΙΙΧ ενoχ~ γ,α το εγχεΙΡ'1μα ιχυτό, κιχ

θώς π,στεύω ότι κανένα β,βλίο δε δ,αβ.χζετα, μόνο με έναν τρό

πο χαι το να. προτείνεις κι. ένa.ν «κόμη, τον δικό aou, xcxt μιχλι
στΙΧ γ'ιχ ένα β,βλΙο το οποίο στ,ς μέρες μας --«ς μ'1 γελ,όμιχστε

κινδυνεύε, να δ,αβαστεί εντελώς μονοδ,ciστατα, ως ,δεoλoγ,κ~ 

ΠΡοπαγciνδα, μciλλον πλουτίζει nιxpci φτωχαΙνε, κα, έναν .χλλο 

αναγνώστη του, που μοφciζετα, μαζί σου την εΡμψεΙα . 

• • • 
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Η εξόρυξ7j τ/ς ερμ7jνεΙοις μου οιυτ1}ς, βοιθι,χ κ,χτω οιπό Τψ επι

φ,χνειοι των Μυστικών, δε θοι μπορούσε νοι γΙνει χωρΙς T7j γνώ
a7j πολλών στοιχεΙων Τ7jς βιογροιφΙοις τ/ς Δέλτοι, κυρίως των 
ποιιδικών τ/ς χρόνων, γιοι τοι οποΙοι ξέρουμε σήμεροι οιπεΙρως 

περισσότεροι πρ,χγμοιτοι οιπό όσοι ήτοιν ευρύτεροι γνωστ,χ τ/ν 

εποχή που έγραφε, χιχι μάλιστα ο:πό Τ/" κΙΧλότερη πηΎ-tι: T1'J" 
Ιδιοι T7j συΥΥροιφέοι. Κι οιυτό εΙνοιι ένοι τερ,χστιο συγκριτικό 

πλεο\lέχτημα: που έχουμε εμεΙςι οι τωρινοί, ιχπέναντι στους 

πρώτους οινοιγνώστες του βιβλίου . X,xP7j κοιι aT7j φροντΙδοι των 
επιγόνων τ/ς, κυρΙως του Ποιύλου Α. Z,xvvoι κοιι του Αλέκου 
Π. Z,xvvoι, στους οποΙους οφεΙλουμε, όσοι οιγοιπούμε το έργο 

τ/ς Δέλτοι, ευyvωμοσύν7j κοιι ευχοιριστ ίες, έχουμε aT7j δι,χθεσή 
μοις τις τελευτοιΙες δεκοιετΙες μΙοι σειΡ,χ οιπό εξοιιρετικ,χ επιμε

λημένες εχ8όσεις των συνιχρπιχστιχών προσωπικών, ιχυτοβιο

γροιφικών κειμένων Τ7jς . 

Το κείμενο που μας «φορ« πιο χιχ!ριιχ στην περίπτωση τω" 

ΜυστιχώΥ εΙναι η συλλοΥή των πtxtοtχών χιχι εφ1jβΙΧών τ/ζ 

οινοιμνήσεων, με τΙτλο Πρώτες ενθυμήσεις, που πρωτοκυκλο

φόΡ7jσε το 1980·. Περιγρ,χφοντοις σ ' οιυτό τους γονεΙς Τ7jς ΚΟΙΙ 

τ/ aXla7j τ/ς μοιζΙ τους, 7j Δέλτοι μ,χς μιλιΧει με τοι πιο ξεκ,χθοι
ροι λόγιοι, λόγιοι που διοιγρ,χφουν με σοιφήνειοι τον οιπόλυτο δι

χοισμό που θοι ορΙσει μετέπειτοι πολλές όψεις τ/ς ζωής τ/ς, το 

διχοισμό μ' ,χλλοι λόγιοι οιν,χμεσοι στις εξιδoιvικευμένες εσωτερι

κές εικόνες των γονέων κοιι στ/ σκλ7jρή, οιδυσώΠ7jτ/ προιγμοιτι

κόΤ7jΤοι τ/ς σχέσ7jς τ/ς μοιζΙ τους. Ο ποιτέροις Τ7jς, μοις λέει, 

ήτοιν στοι μ,χτιοι τ/ς ένοις εμβλ7jμοιτικός γΙγοιντοις, «οιτρόμ7jτος, 

αλύγιστος, ιxoι:Xμcιστoς, μεγιΧλος, χεροούνιχμος, υπερήφανος, ω

ροιΙος», ένοι ον δ7jλοιδή ιδoιvικό. ΑλλιΧ ο Ιδιος οιυτός ,χνθρωπος 

εξοισκούσε στοι ποιιδι,χ του τ/ν εξουσΙοι του με τρόπο τρομοικτι

κό, κοιθώς ήτοιν «βΙοιιος, θυμώδ7jς, οιυθοιΙρετος, κοτζοιμπ,χσ7jς». 

6 ΑρχεΙο της Π. Σ. Δέλτ«, r ': Π. Σ. Δέλτ«, Πρώτες ενΟυμήσεις, 

ε"ψ.: Π. Α. Zιiνναις, Ερμ-.jς. Ae-.jv« 1980. 
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Ο, σωμ",τ,κ~ς τ,μωρΙες στις οποΙες υπ~β",λλε τ", π""δ,ιΧ του, 

χώρια οι προσβολές κιχι οι ατιμώσεις, ήτα.ν συνεχεΙς, 1] τρομο

χριχτΙιχ του ιχπ6λυτη, και πεpιστατLΚά. όπως ιχυτό, όπου ο Μπε

νιΧκης ",ρπιΧζει το μ",χ",Ιρ, «που κόβ",με το ροζμπΙψ» τιΧΧ'" γ'''' 

ν'" κόψει, με ",yp,bT"'T7J δ,ιΧθεσ7J, το διΧχτυλο Τ7Jς μ,κρ~ς του 

κόΡ7Jς επειδ~ ",υτ/ έτρωγε τ", νύχ,,,, Τ7Jς, πολύ συν7Jθ,σμένες! 

Η Δέλτ", το λέει με σπ",ρ",χτ,κ~ -γ'''' μιχς- κΙΧθιχρόητ",: 

«Τον πατέρα: ΤΌ'ιΙ φοβόμασταν πά:ρα. πολύ yLCX να. μπορούμε χιχι 

νιχ τον ιχγιχπούμε. Τον τρ~μιxμε». ΑλλιΧ κιχ, με T7J μ7Jτέριχ ης 

δεν τιχ π~γ"'LVε κΙΧλύτερ·ιχ. Ενώ 7J Ιδ,ιχ 7J μικρή Π 7JvελόΠ7J T7J 
«λιΧτρευε», λέει, κιχ, μιΧλ,στιχ με ένιχ πιΧθος που 7J Ιδ,ιχ χιχριχ

χηρΙζει «ιχρρωστιιΧρ,χο», ην έτρεμε χιχ, ExElV7J, όπως T7JV 
έτρεμιχν χιχ, τιχ ιχδέλψ,ιχ ης, μιΧλ,στιχ "'Χόμ7J περ,σσότερο χ, 

ιχπό τον πιχτέριχ ης, χ, ιχυτό κιχθώς 7J μ7Jτέριχ ~τιxν «περ,σσό

τερο στο σπΙτο" πρόχεΙΡ7J γ'ιχ χιΧθε εΙδους ΠΙΧΡΙΧτ/Ρ7Jσ7J, μoμψ~, 
σκλ7Jρή τιμωρΙιχ χιχ, ξυλοδιχρμό - χιχ, τΙποτε ιΧλλο, ούτε ιχγχιχ

λ,~ς ούτε γλυχόλογιχ ούτε χιΧδ,ιχ. · Πώς νιχ μψ η ψοβούντιχ, 

λοιπόν, τα. παιδιά Τ1jζ, μιcι γυνα.Ιχα. που ήτα.ν «Ευπροσήγορη σε 

όλου>, εκτός ιχπό τιχ πιχ,δ,ιΧ Τ7Jς»; ΕΙν"" ψιχνερό ότι το ζεύγος 

ΜπενιΧΧ7J εΙχιχν πιχ,διχγωγ,κό τους ευΙΧγΥέλιο ότι τιχ χΙΧ·ίδέμ",

τα., οι στοργές και οι τρυφερ6Πjτες XCXTCXaTpiιpOUV τα. πcxιοιά, 

χιχ, τιχ μεγιΧλωνιχν με ιχγωγή ιχυσηρόΤ7Jτιχς τρομερής, βιΧνιχυ

σων τιμωριών, ξύλου, σuνιχ,σθ7Jμιχτιχής στέΡ7Jσ7Jς χιχ, βέβιχ,ιχ 

με τις, a.πιχρa.(Τ1jτες σε μιιχ τέτοια. οικογένεια, α.πa.Ισιες, τυραν

νικές ξένες Υχουβερν«ντες . 

Το βιχσΙΧότερο χιχκό που συμβιχΙνει σε ένιχ πιχ,δΙ που μεγιχ

λώνει όπως 7J Δέλτιχ εΙνιχ, ότι τριχυμιχτΙζετιχ, 7J ιχιχνόητιΧ του 
νιχ ιχγιχπιΧ με τρόπο υγ,~, με ένιχν τρόπο δ7Jλιχδή που νιχ το βΟ7J

θci να: μεγΙΧλώνει σωστά., μcιθιxινoντrιζ ης 8ι«φορες φά.σεΙζ της 

εξέλ,ξ7Jς ης ιχγιΧΠ7Jς, ιχν"'λ6γως Τ7Jς 7Jλ,χΙιχς, πρώτιχ με τρόπο 

πιχιοικό, μετά. ερωτικό, μετ&: γονικό. Σε μιιχ φυσιολογική «νά.

πτuξ1j, το πιχι8Ι σιγά. σιγιΧ. μa.θα:Ινει να. cιπo8έχετιxι, να. ισορρο

πεΙ χιχι εν ευθέτω χρόνω νCΙ συνθέΤΕΙ τα. ιxνOCμειχτCΙ συνιxισθ~-
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μιχτιχ γ'ιχ το"ς γονείς ΤΟ", θετικά κιχ, ιχρν7)τικά. Α"τή 7) ιχποδο
χ-ή κ, ιχ"τ-ή 7) σύνθεσ7) ιχποτελούν τ/ βάσ7j τ/ς ώρ,μ7)ς, ενήλΙΚ7)ς 
ιχγάΠ7)ς. Όμως, σε ένιχ πιχ,δΙ πο" μεγιχλώνει όπως 7) Δέλτιχ, 7) 
OLιXaTa.a1] θετικών xGtt ι:χρνητιχών αισθημιiτων είνιχι τόσο έντο
VTJ, που ιχυτά. ιxouvQ:Touv νιχ δέσουν, να. συντεθούν. Κι έτσι, το 

πιχ,δΙ δεν μπορεΙ μεγΙΧλώνοντιχς νιχ ιχποδεχθεΙ τ/ν Ψ"χ,κά "γ,ή 

εχδοχ-ή, δ7)λιχδ-ή ότ, ο χάθε άνθρωπος -ξεκινώντιχς βέβιχ,ιχ ιχπό 

τον Ιδ,ο τον ειχ"τό το\)- έχει χιχ, χΙΧλές χιχ, χιχκές όψεις, ιχποδο-

Α. χ-ή πο" εΙνιχ, ιχπιχριχίΤ7)τ/ γ'ιχ μ'ιχ φ"σ,ολογ,χ-ή ζω-ή χιχ" κ,,

ρΙως, γ'ιχ μ'ιχ ώΡΨ7), εν-ήλΙΚ7) σχέσ7). 

Ο μόνος τρόπος πο" μπορούν νιχ βολε"τούν τα: δύο άκρα: 

ιχντίθετα., των θετικών χιχι cιρv-ηΤLΧών ιχισθ1jμιχ.των, στ/ν ' Ψυχ~ 

το" τριχ"μιχτ,σμένο" πιχ,δ,ού, εχεί δ7)λιχδ-ή όπο" τιχ έχει βάλει 7) 
Ιδ,α: 7) πρα:γμα:τ,χότ/τιχ, εΙνιχ, νιχ ξεχωρΙσο"ν εντελώς, με τ/ν 

πρoβoλ~ των χa.χών στοιχεΙων σε χ«ποιους ιχνθρώΠΟUζ ή xcι

ΤCΙστιx.σεΙζ, ή ΧOCΙ, συχνότιχτα., στο (ΟΙΟ το πa.ιο(, με τιίσεις ιxu

τοχιχτιχστροφ,χές -πο" βέβιχ,ιχ σΤ7) Δέλτα: ιχφθονούσιχv-, χα:, 

των θετικών σε ιΧλλα. πρόσωπιχ χιχι ιiλλες χιχτιχστιΧσεΙζ, εΙτε 

τ/ς φιχντιχσΙα:ς εΙτε Τ7)ς πρα:γμιχτιχότ/τιχς, α:λλά βελτιωμένες 

κα:, εξ,δα:νιχε"μένες σε βα:θμό πο" σ"χνά τις χιχθ,στά, ο"σ,α:

στιχιi, εξωπριχγμιχτιχές. 

Η εν-ήλ,χ7) ζω-ή τ/ς α:ποτελεΙ τέλειιχ ειχόνα: ιχ"τού το" δ,χαι

σμού: 1] Δέλτα πιχρέμειvε από τα. πολύ νειχνιχά: τ/ζ χρόνια: πcι

ντρεμέν7) με ένιχν άνθρωπο πο" δεν α:γιχπούσε ερωτικά, τον 

Στέφιχνο Δέλτιχ, ενώ -ήτιχν τρελά ερωτε"μέν7) με ένα:ν άλλον, 

τον Ίωνα: Δριχγούμ7), πο" ιχπό ένιχ σ7)μεΙο χιχ, μετά ούτε τ/ν 

-ήθελε, ούτε χα:, βέβιχ,ιχ θιχ ε"τ"χούσε στ/ν κοιν-ή ζω-ή μιχζΙ τ/ς 

ιχν 7) Δέλτιχ τελικά χώρ,ζε, όπως το σκέφτ/κε κάποτε. (Οπως 
χCΙΙ 1] Ιδι« ομολογεΙ στα ΎΡa.πτιΣ της, ήτcι.., εντελώς ιχ-ΤΙΧtρta.

στο" ρ,γμένο, σε ΙΧ"τ/ τ/ σχέσ7) «ιχπό τ/ μοΙριχ».) Στο δΙδ"μο 
Στέφιχνο" Δέλτα: - Ίωνα: Δρα:γούμ7) βλέπο"με χΙΧθα:ρά ην α:ντ,

θετ,κ-ή δ"άδιχ πο" περ,γράφει τον Ψ"χ,σμό τ/ς Δέλτιχ -κα:, φ"

σικά. οε μιλώ εδώ ΥΙΙΧ τους Ιδιους τους «"ορες, που ή'Τ«ν χι οι 
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8υό ctζιολογότctτοι, ο κctθένctς με τον τρόπο του, (Χλλιχ ytct τον 

τρόπο που εκεΙνη τους προσλctμβιχνει ~, ctκριβέστερct, που προ

σλιχμβάνει τη σχέση της μιχζί τους. Kιxθημεριvότητιx, ιχνΙιχ, έλ

λειψη ρομιχντισμού, ιΡυλιχχή, ιχπόγνωση, στο γάμο της με τον 

Δέλτct. Έρωτctς τρελός, πιχθος, περιπέτειct, στη (φctντctσιctκ~, 

εν πολλοΙς) σχέση της με τον Δριχγοόμη . Αλλά τιχ τελείως διιχ

φOρετtκιχ (Χνορικιχ πρότuπct που ενσctρκώνοuν οι ούο ιχν8ρες 

έχουν μεγάλη σημιχσίΙΧ, σ' ένιχ συμβολισμό που θιχ τον δούμε 

vct επctνέρχετctι, σε πολλές πctρctλλctγές . Ο Στέφctνος Δέλτct εΙ

Vctt σctφώς xoVTUTEpct στο μοντέλο του πctτέρct της, του ισχυρού 

«iv8pct, του στέρεου xctt θελημctτLXΟU. AVTlθETct, στον Δρctγοu

μη κuρtctρχε( tVct στοιχεΙο που η Δέλτct επctνειλημμένct xctpct
χτηρΙζει με όρους που ιχποτελοόν ΠΙΧΡΙΧλλιχγές της έννοιιχς της 

πctι8ικότητctς. Kctt πιστεύω ότι (Χυτό οεν εΙνctt οιόλου TUlctlo. 
ΑποτελεΙ μάλιστιχ το βιχσιΧό συστιχτιχό της πτυχής εχείνης 

του xctpctxTήpct του Δρctγοuμη που η Δ~λτct ερωτεuετctt, του 
ιχλλοτε ctτΙθctσοu, ιχλλοτε φλογερου, ιiλλoτε ενθουσιώδους, ιχλ

λοτε ovειρoπιxρμένoυ, ΙΧλλά χιχτά βάθος πάντιχ βΙΧθιά λυπημέ

..-νου πcttΟLού - έvct σuστctτικ6 οηλctο~ που (ΧποτελεΙ οuσtctστtχιΧ 

ocvτιχctτοπτρισμό του οικού της xctpctXTTjpct. 

Ο εσωτεριΧός διχιχσμός της Δέλτιχ, θεμελιωμένος βΙΧθιά 

στιχ πιχιδιχά της Xρόvιιx, δεν την οδηγεί μόνο στην ερωτιΧή της 

ζωή με τους άνδρες, ΙΧλλά χιχι στις όψεις της σχέσης της με την 

άλλη μεγάλη της ιχγάπη, ίσως τη μεγΙΧλύτερη ιχπ' όλες, την 

ΠατρΙδΙΧ. ΓράιΡω τη λέξη με π χειΡιχλιχΙο, όπως την έγΡΙΧιΡε η 

Ιδια., σε διιχχηρόξεις ιχντΙστοιχες με ετούτη, που βρΙσχουμε ιχρ

χετ&, στιχ γριχπτά της: «ΩΙ ΠιχτρΙδΙΧ, συ μόνο δε μ' ιχπογοη

τεύει; ποτέ,,'. Όποιος γνωρίζει τη Δέλτιχ μόνο ιχπό τιχ μυθι

σΤΟΡ1μιχτά της, άvετιx θιχ δεχθεί ότι η διάθεση που εΧιΡράζει 

7 ΑΙ'Ι.ΕΙΟ τ/ς Π. Σ. Δέλτα., Α': Π. Σ. Δέλτα., Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος: 
Ημερολ'γιο - Α""μνήσεις - MιιιpτupΙες - ΑλληλογριιιφΙιιι, επιμ.: Π. Α. 

Z~"α.ς, Ι':ρμ-ής, Αθ-ήνα. 1978. 
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<Χυτή "Ι κρ<xυγ~ τ/ χ<χρ<Χκτ/ρίζ .. <Χπόλυτ<Χ ως <Χκρ<χΙ<χ π<Χτριώ
τισσ<Χ -«φ<xν<xτικ~ εθνικΙστριο:» Ισως θ<Χ λέγ<χμε σ~μερ<x-, έν<Χν 

ιΧνθρωπο που έχει <Χνώτ<Χτο ιδ<Χνικό του <Χυτό που ο μελεΤYjτ~ς 

του έργου ΤYjς, Ξενοφών Λευκοπ<χρΙδYjς, ονομιΧζει πaιτp,80λaι

τp{aι. 

Όμως, συγκρΙνετε πο:ρ<Χκο:λώ το: π<χρ<ΧπιΧνω λόγι<Χ με το: 

ο:κόλουθ<Χ, πιΧλι δικιΧ τ/ς: «Η <pυλ~ μο:ς ["Ι ελλYjνικ~, εννοε(] εΙ

ν<Χι κουρ<ΧσμένYj ~ εκcpυλισμένYj ~ ο:ν~μπορYj ~ κο:κομΟιΡι<ΧσμένYj 

~ ό,τι ιΧλλο μικρόψυχο κο:ι κο:κορΙζικο, <ΧδιιΧφορο, το Ιδιο κιΧ

νει». Κο:ι συνεχΙζει πο:ρο:κιΧτω : «Έν<χς Βενιζέλος, με τις κλω

τσιές κ<χι τις σπρωξιές, με την τυρo:ννΙaι, έσπ~ωξε τον ο:ποχ<Χυ
νωμένο, το σκλιΧβο <Χυτό λ<Χό μπροστιΧ, τον έκο:νε νο: μεγο:λουρ

Ύ~σει . Μα τι Ψυχ~ του λcιoύ cιυτoύ δεν ήταν στο ύψος ΤΟ\) έρ

γοω>. Δύσκολο: θ<Χ Χ<ΧΡ<ΧΚΤYjρΙζ<χμε aιυτά το: λόγιο: ο:πόψεις ενός 

<Χκρ<ΧΙου θ<xυμ<xστ~ ΤYjς σύγχρονYjς ΕλλιΧδο:ςΙ 

Το διχ<Χσμ6 των <ΧισθYjμιΧτων ΤYjς γιο: Τψ ΕλλιΧδο:, που δεν 

εΙν<Χι διόλου διιΧφορος <Χπό <Χυτόν για: τις όψεις ΤYjς ερωτικ~ς 

ΤYjς ζω~ς, "Ι Δέλτο: τον στ~νει <ΧνιΧγλυφ<χ μπροστιΧ μ<χς ~δYj στο 

δεύτερο δYjμοσιευμένο βιβλίο ΤYjς -που εΙν<Χι, π<χρεμπιπτόντως, 

κ<ΧτιΧ τ/ γνώμYj μου πιΧντ<Χ, το πιο κ<χλλιτεχνικιΧ ιΧρτιο έργο 

ΤYjς-, το ΠaιpaιμύO, χωρ{ς 6yoμaι. Το Β<ΧσΙλειο των ΜΟιΡολο:

τρών, όπως το λέει, εΙν<Χι "Ι τέλει<Χ εικόνο: τ/ς ΕλλιΧδ<χς που πε

ριγριΧφουν το: λόγι<Χ ΤYjς που μόλις <Χνο:φέρ<χμε, <Χκριβώς τ/ς 

Ιδι<χς που πολλοΙ σYjμεριvοΙ ΈλλYjνες δYjλώνουν ότι <ΧπεχθιΧνο

ντο:ι: ΤYjς Ελλιίδο:ς τ/ς βόλεψYjς κο:ι ΤYjς <Χδι<χφορΙο:ς, τ/ς τεμπε

λιιΧς κο:ι τ/ς <ΧσυδοσΙο:ς, του ωχο:δελφισμού κ<χι τ/ς κομπΙνο:ς, 

α.υτήζ που ι:χντιπροσωπεόΕΙ τέλειιχ ό,τι HXα.χOμOtρΙΙXσμέ"o, μι

κρόψυχο κο:ι κο:κορΙζικο» ~ «εκφυλισμένο κ<χι ο:διιΧφορο», που 

λέει κι "Ι Δέλτο:. Κι όμως, στο ΠaιpaιμύO, χωρ{ς 6yoμaι, ένο: Βο:

σιλόπουλο, που οι ερμψεΙες διο:φέρουν <χν το β<Χσικό πρότυπό 

του εΙν<Χι ο Δρ<χγούμYjς ~ ο Βενιζέλος -εγώ τεΙνω σο:φώς προς 

τ/ δεύτερYj εκδοχή- εΙν<Χι ικο:νό νο: μετ<χμορφώσει το π<ΧνιΧθλιο 

ο:υτό κριΧτος σε μι<Χ ουτοπίο:. Με τις «κλωτσιές Κ<ΧΙ τις σπρω-
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ξιές», το IΗχως ιχλλο, με την «τυροιννΙοι» οικόμ1j του ενός, του 

~ρωoι, του εκλεκτού - όπως ~τoιν κοιι ο Βενιζέλος γιοι την 

Ελλιχδοι. Εκτός οιπό το Βοισιλόπουλο όμως, 31jλοι3~ τον "ΙΙγέτη

~ρωoι, στο Π σ:ρσ:μύθ, χωρΙς 6νομσ: συνοιντούμε σε πρόπλοισμοι 

κοιι ένοιν ιχλλο τύπο, εξΙσου σ1jμοιντικό στον οιφ1jγ1jμοιτικό λογι

σμό της Δέλτοι, τον τύπο του μιχρτυρoι-~ρωoι. Το βιβλΙο μιχλι

στοι τελειώνει με φόρο τιμ~ς προς οιυτόν ειδικιχ, με το Βοισιλό

πουλο νοι oιφ~νει ένοι κλοι3Ι 3ιχφν1jς στον τιχφο του Πολύ3ωρου, 

του πιχλικα:ριού που θυσιιΧστηχε για: να. εκτελέσει 1''7]\1 «ποσΤΌ

λ~ του, μιοι oιπoστoλ~ πολύτιμ1j γιοι T1j σωΤ1jΡΙΟΙ της ποιτρΙ3οις. 
Κοιθώς 1j aX1jY~ oιυτ~ κλεΙνει το βιβλΙο, ο φόρος τιμ~ς εΙνοιι 8ι
πΜ: συμβολικός, μοιιχζοντοις νοι οινοιγορεύει T1j θυσΙοι σε υπέρ
τοιτό του νό1jμοι. 

Οι Μο οιυτοΙ χοιροικτ/ρες, ο "IIγέτης-~ρωoις, που νικιχ κοιι 

επιζεΙ, χCΙI. ο μciΡΤUΡCXζ-~ρωι:χς, που πεθα.Ινει y"'cι νιχ 'IIιx~σoυν οι 

ιχλλοι, εΙνοιι οι Μο βοισικοΙ τύποι aT1jV "IIρωικ~ 3ροιμοιτουργΙοι 
της Δέλτοι . Ο πρώτος, το Βοισιλόπουλο που πρωτοιγωνιστεΙ 

στο Πσ:ρσ:μύθ, χωρΙς 6νομσ:, εΙνοιι, με τη γλώσσοι Τ1jς πoιι3ικ~ς 

"ΙΙλικΙοις της Δέλτοι, 1j εξιδοινικευμέν1j , oιγoιθ~ εικόνοι του ποιτέροι 

της, ο ποινΙσχυρος ιχνδροις με τη σιδερένιοι θέλ1jσ1j που τοι οιλλιχ

ζει όλοι, εν oιvιXYX1j -κοιι πιχντοι υπιχρχει oιvιXYX1jI- με τις «κλω

τσιές χιχι τι.ς σπρωξιές)). Ενώ έχουν ιχχουστεΙ από τους μελε

τητές κοιι 3ιοιφορετικές οιπόψεις, 1j Ιδιοι 1j Δέλτοι κοιτοιθέτει, οιρ
κετιχ χρόνιοι μετιΧ τη συγγρoιφ~, ότι 1j έμπνευσ1j γιοι το Βοισιλό
πουλο στο Πσ:ρσ:μύθ, ~τoιν ο Δροιγούμ1jς8. Βέβοιιοι, το βιβλΙο 
εΙνοιι γροιμμένο μετιΧ το τέλος της πλoιτωνικ~ς κοιι συγχρόνως 
κoιθoριστικ~ς γιοι τους δύο σχέσ1jς τους, κοιι πριν τους Βοιλκοι

νικούς Πολέμους, οπότε 1j σύνθετη κοιι συχνιΧ oιντιφoιτικ~ 

-στην Ψυχ~ της Δέλτοι, τουλιΧχιστοΥ.... μoρφ~ του Δροιγούμ1j 

εδώ οιπλοποιεΙτοιι, γιοι νοι τοιυτιστεΙ με τη μιοι της όψ1j, οιυτ/ 

• Αρχε(ο τ/ς Π . Σ. Δέλτ«, Η' : Π. Σ. Δέλτ«, Αν«μνήσεις 1940, 
επ'μ .: Αλ. Π . Ζcivν«ς, Epμ~ς, Aθ~ν« 2007 (σ. 605 χ.ε .). 
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του θελ'l)μσιτικού 'ι)γέτ/--!ιρωσι - γισι T'l)V <Χλλ'l) όψ'l) του Δρσιγού

μ"l'j, που ιxνιxoιιετcιι. στΙΧ Μυστικά, θιχ μιλήσουμε πcxριχχάτω. 

Στα ΜuστιχtX του Βάλτου, που, ιχ\ιτΙθετα. από το Παραμύθι, 

εΙνσιι μυθιστόρ'l)μσι μσιύρο κσιι σκοτεινό, ο τύπος του 'l)yiT'l)

-!ιρωσι -εl>ώ τον ενσσιρκών .. ο κσιπετιΧν Ν ικ'l)φόρος- υπιΧρχ" 

μεν, σιλλιΧ Ι>εν κυρισιρχεΙ, δεν εΙνσιι πισι ο πρσιγμσιτικός πρωτσι

γωνιστ/ς. Ο πσινΙσχυρος cXνl>ρσις, ο κσιπετιΧν Ν ιχ'l)φόρος, που 

περπClΤcX σΤ1jτός, ιχρε",μιΧνι.ος, ylyιxVTcxc:; σωστός ιχνά.μεσιχ στους 

κσικομΟιΡισισμένους ρσιγιιΧδες τ'l)ς Μσικεl>ονΙσις -το μπόι το\) Δε

μέσΤLΧΙΧ ήταν ένα. XCXL ενενήντα πέντε-, σcιν το..., πcxτέρcx Μπεν&'
κ'l) Ι>'ι)λσιδ-!ι, «μεγιΧλος, χερο/)ύνσιμο'ς, περ-!ιφσινος, ωρσιΙος», εΙνσιι 
ιχπα.ριχ(τ/το συστα.τικό κάθε νΙκ-ης κι επ",τυχ.Ιας . Ομως, η πιχλι.

κσιριιΧ του 'ι)γέτ'l)--!ιρωσι στ/ Δέλτσι εΙνσιι πιΧντσι l>εδομέν'l), ελέω 

Θεού θσι έλεγες, l>'Ι)λσιδ-!ι χσιρισμέν'l) σιπό κιΧποισι /)όνσιμ'l) σινώτε

p'l), κσιι <Χρσι -κιΧνω εl>ώ μισι σκέψ'l) που σε ένσι πσιιδΙ θσι έμοισιζε 

τρομσικτικ-!ι, βλcXσφ'l)μ'l)- Ισως Ισως όχι κσιι τόσο πολύ πισι 

σιξιοθσιύμσιστ/. Ο πσιτέρσις τ'l)ς, ο Βενιζέλος, ο Δεμέστιχσις, εΙ

νιχι. ytvv1JtLlvO'" γΙγιχντες: ο πρώτος μεγιστιΧνιχζ του πλοότου, ο 
δεύτερος ον προικισμένο, χσιρισμσιτικό, «genie» όπως τον λέ .. 

'Ι) Δέλτσι, κι ο τρΙτος ευπσιτρΙδ'l)ς, <Χρχοντσις, ωρσιΙος, ολυμπιονΙ

κ'l)ς (στους «ενI>ΙcXμεσους» Ολυμπισικούς, του 1902). ΕΙνσιι σσι 
να. χιχτιχγοντιχ", χι 01. Tpttc:; α.πό μιιχ φυλ fι ημιθέων, πά.νω «πό τα: 

σινθρώπινσι μέτρσι. Μσι κσιι του Βσισιλόπουλου 'Ι) προσωπικότ'l)

τσι, στο Παραμύθι, εΙναι από το ί/)ιο γενετικό υλικό, όπως θσι 

λέγσιμε σ-!ιμερσι . Άλλωστε κσιι το όνομιΧ του το μσιρτυρεί : «Συ

νετός»1 

Πσιρ' όλσι σιυτιΧ, τσι Μυστικά του Βάλτου δεν εΙνσιι σιφιερω

μένσι στον χσιρισμσιτικό 'ι)γέτ'l)--!ιρωσι, κσιι φΙλο τ/ς Δέλτσι, 

ΓιιΧνν'l) Δεμέστιχσι, στον κσιπετιΧν Ν ικ'l)φόρο, σιλλιΧ στον <Χλλο, 

τον Άγρσι. Η σιφιέρωσ'l) λέει επσικριβώς: «Στ/ μν-!ιμ'l) το\) ιδσι

νικού -!ιρωσι, Τέλλου Αγσιπ'Ι)Vοό, ΚσιπετιΧν-Άγρσι». Νσι T'l)' 'Ι) 

κρίσιμ.'Ι) λέξ'l) πιΧλι: ι8αΥικ6ς. Γισιτί ο Άγρας εΙνσιι ιδσινικός, με 

ένσιν τρόπο που δεν μπορεΙ ποτέ νσι γΙνει ο Ν ικ'l)φόρος . Ο Δε-
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μέστιχ",ς επιζεΙ, ",πό ήρω",ς του Βιίλτου ωΡ,!,-ιίζει, ",λλιίζει, 

μεγ"'λώνει, κ",τ",λήγει ",ξιοσέβ",στος ",στός, κ"'λοβ"'λμένος 

Αθ-ηνα.(ος κύριος, με ΤΙΧ ά:σπριχ του μουστι:Χχιιχ, τα. ιχρθριτιχά. 

του, ΤΙζ πολιτικολογίες και ΤΙζ κοινωνικές σuνιχνcxστροφές του. 

ΑντΙθετ"" ο Άγρ",ς εΙν",ι κ"'ι π",ρ",μένει γι", πιίντ", ιδ",νικός 

ήρω",ς . ΕΙν",ι ιδ",νικός γι",τΙ έζ1jσε λΙγο, κ"'ι σε ",πόλυτ/ έντ",

σ1j, όπως 1j επ",φή τ/ς Δέλτ", με τον Δρ",γούμ1j . Μ", ",κόμ1j πε

ρισσότερο: γι",τΙ, πιίλι όπως κι ο έρωτιίς Τ1jς, που δεν κύλ1jσε 

ποτέ σΤ1j φθοριί τ/ς πρ",γμ",τικής σχέσ1jς, με τ'" κ",λιί κ"'ι τ'" 

κ",κιί Τ1jς, μπορεΙ ν", ζει ",ιών ι'" πι"" ιίφθ",ρτος, στο χώρο Τ1jς 

φ",ντ",σΙ",ς, εΙτε Τ1jς εσωτερικής εΙτε τ/ς μετ",πλ",σμέν1jς μορ

φής Τ1jς, Τ1jς τέχν1jς . 

Αν ο ΜπενιίΚ1jς, ο Βενιζέλος, το Β",σιλόπουλο στο Π"'ΡιΖ

μ~θι, ο Ν ΙΚ1jφόρος στ'" Μυστικά., εΙν",ι π",ρ",λλ",γές στο θέμ", 

του "'Ιγέτ/-ήρω"" ή ήρω",-π",τέρ"" ο Άγρ",ς εΙν",ι 1j τέλει", εν
σιίρκωσ1j του μιίρτυρ",-ήρω", -του Δρ",γούμ1j, ",ν θέλετε-, του 

πιο σ1jμ",ντικού ",ρχετuπιχoύ χ",ρ",κτήΡ'" στ/ μυθολογΙ", τ/ς 

Δέλτα. . ΓιιχτΙ εΙνιχι ιχυτός ο X<xpaxτTιpcxoζ, πιστεύω , που <Χντι

προσωπεύει, περισσότερο ",πό κιίθε ιίλλον, τ/ν Ιδι",: ο μιίρτυ

ρ",ς-ήρω",ς εΙν",ι το Κ"'ΚΟΠΟΙ1jμένο π",ιδΙ, όπως κ",τιί βιίθος 

",ντιλ",μβιίνετ",ι τον ε",υτό του στ/ν π",ιδική "'ΙλικΙ", . Κ",Ι δεν εΙ

ν"'ι διόλου τυχ",Ιο ότι ο χ",ρ",κτ/ρισμός του «π",ιδιού» εΙν",ι 

κοινός σε όλους τους μιίρτυρες-ήρωες τ/ς Δέλτ"" Κ"'Ι τ/ς ζωής 

Τ1jς κ"'ι των Μυστικών. Τον Δρ",γούμ1j, εΙπ",με, τον Χ"'Ρ"'Κτ/

ρΙζει έτσι ",μέΤΡ1jτες φορές στ", προσωπικιί τ/ς χεΙμεν", 1j Δέλ
Τ"', «έν", π",ιδΙ», «έν", μεγιίλο π",ιδΙ», έν", «π",ιδΙ που δεν έχει 

μεγ",λώσει», κι ιίλλ", τέτοι"" κι ",υτή μοιιίζει ν", εΙν",ι, πιίνω 

",π' όλες, 1j διιίστ",σή του που προκ"'λεΙ τον έρωτιί Τ1jς . Μ", κι ο 

Άγρ",ς π",ιδΙ εΙν",ι, 1j Δέλτ", μιίς το θυμΙζει συνέχει", - ότ",ν λέει 

εΙτε ότι «γελά. πιχι8ιά.στιχιχ» ε(τε ότι έχει «μά.τιιχ πιχι8ιου», του 

",ποδΙδει συχνιί τ'" εξωτερικιί μ'" κ"'ι ψυχικιί στοιχεΙ", του μι

κρού, ιχθώου πλciσμιχτος. Γι«τΙ εΙνιχι, βέβα:ιιχ, χΙXθCΙρά χa.t γνή

σι'" π",ιδική 1j ελπΙδ", του Άγρ", ότι Έλλψες κ"'ι Βούλγ",ροι 
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ξoιφvικιί θοι φιλιώσουν κοιι θοι συμμoιx~σoυν, επειδ~ οιυτός το 
επιθυμεΙ - μιοι ερμ1jνεΙοι ης θυσΙοις του που, όπως οινέφεροι νω

ρΙτεροι, νομΙζω ότι εΙνοιι ουσιοιστικιί επινΟ1jμέν1j οιπό η Δέλτοι. 

Κοιι, βέβοιιοι, μόνο ως ποιιδιιίσΤΙΚ1j μπορ εΙ νοι χοιροικηρισθεΙ 1j 
κοιλοπιστΙοι του, νοι πιστέψει -ποιριί τοι όσοι του λένε οι φρόvι

μοι, ώριμοι ιίνδρες που τον συμβουλεύουν-- ότι ο τεροιτώδ1jς 

Ιλοιτιίν μπορεΙ στ' oιλ~θειoι νοι θέλει κιίτι κοιλό οιπ' οιυτόν ότοιν 

του ζ'ητά.ει, XOCL τον πε(θει, να. πιΧΕΙ voc τον σuvα.ντ~σεt, μόνος 

κα:ι άοπλος. 

Αλλιί, βέβοιιοι, υπιίρχει κοιι ιίλλο ποιιδΙ στοι ΜυστιχιΧ, .ετούτο 

κοιι 1jλικιοικιί: ο Γιωβιίν. Κι ο Γιωβιίν δεν εΙνοιι οιπλώς ποιιδΙ, εΙ

νοιι ποιιδΙ πολλοιπλιί εγκοιτοιλειμμένο, βοιριιί βoισoιvισμένo, σω

μοιτικιί κοιι ψυχικιί. Ένοι ποιιδΙ που, όπως κι ο Δροιγούμ1jς κι ο 

Ά γροις, έτσι κι οιυτό, στο τέλος πεθοιΙνει ιίδικοι, σφιίγιο στο 

βωμό μιοις θυσΙοις που ο ποιτριωτισμός -που «όλοι τοι εξοιγοριί

ζει>, κοιτιί τον Σπυρoμ~λιo- η θέλει ιερ~. Κοιι, βέβοιιοι, κι οι 

τρεις, Δροιγούμ1jς, Άγροις, Γιωβιίν, πεθοιΙνουν με προδοσΙοι, σοιν 

το Χριστό, το ιχρχετυπιχό μεΥά:λο πιχιδΙ, ύπουλα., μπιχμπέσιχα. 

Ο πρώτος συλλοιμβιίνετοιι ενώ περποιτιί οιμέριμ νος σην οδό 

ΒοισιλΙσσ1jς ΣοφΙοις, κοιι «εκτελεΙτοιι>, λΙγοι λεπτιί οιργότεροι, σε 

μιοι ποιρωδΙοι οιπόδοσ1jς δικοιιοσύν1jς γιοι κιίτι που σχεδόν σΙ

γουροι δεν έκοινε, ο δεύτερος επειll~ προσφέρετοιι, ΟΙΥνιί κοιι 

οιθώοι, νοι lΙιοιπροιγμοιτευτεΙ γιοι ην E'P~V1j, κι ο τρΙτος, ο μι

κρούλ1jς Γιωβιίν, ενώ πιίει νοι βΟ1jθ~σει τον Άγροι, μιοι πριίξ1j 

-ένοι ποιιlΙιίκι μόνο του, ιίοπλο, νοι ορμιίει σε κοιτσοιπλιιίδες

που μόνο ως ποιριίλογ1j θυσΙοι (οιπό μέρους του) κοιι ως μποι

μπεσιιί (οιπό το lΙικό τους) μπορεΙ νοι ερμ1jvευθει. 

Συμπλ1jρώvοvτοις ην ποιρουσΙΟΙσ1j των χοιροικτ/ρων, νοι 

οινοιφέρουμε κοιι τον τρΙτο βοισικό τύπο, που, μοιζΙ με τις δυο 

ποιροιλλοιγές του ~ρωoι, ολοκλ1jρώνει ην κρυφ~, πoιιδικ~ εξΙ

σωσ1j, τον κώlΙικοι που κρύβει το βοιθύτερο κλειllΙ των MuσT,

κών. Αυτός εΙνοιι βέβοιιοι ο «κοικός», το μοιύρο σκοτεινό τέροις. 

Μιοι οιντιστοΙχισ1j με τοι ποιιδικιί ης βιώμοιτοι μοις oII1jYEL κοι-
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τευθεΙοιν στις φοβερές όψεις του ποιτέροι χοιι Τ'1ς f'ιiνοις ή ---το 

Ι8LΟ xciVEL- στα. χι:χτα.σΤΡοq:nΧά: αισθ~μα:τιx τ/ζ ΟΡΎΥιζ του πιχι

Βιού γιοι τις φριχτές τους συf'περιφορές, oιλλιi προβεβλ'1f'ένες 

στον έξω Χόσf'Ο, f'E τρόπο που το ποιιδΙ νοι f'πορεΙ νοι ειχονο
ποιήσει τοι oιρν'1ΤΙXιi οιισθήf'ΟΙΤΟΙ γιοι τους γονεΙς του χωρΙς να. 

δια.λυθεΙ α.πό τις φοβερές ενοχές που θοι του Β'1f'ιουΡγούσε '1 
α.πόΒοσή τους στους α.λ'1θινούς του στόχους. ΕΙνα.ι προφα.νές, 

βέβα.ια., ότι το ρόλο α.υτό στοι Μυστι"ά τον ποιΙζουν οι χοf'ιτα.

τζήΒες . Κα.ι, f'E τ/ν έννοια. α.υτή, εΙνα.ι ιΒια.Ιτεροι ενΒια.φέρον ότι 
τον Αποστόλ Πέτχοφ, Β'1λα.Βή τψ α.πόλυτ'1 ενσιiρxωσ'1 του 

χα.χού, '1 Δέλτα. Βεν τον εf'φα.νΙζει χα.ν στο βιβλΙο, oιλ/ιi τον 
ιχφ-ljνει ιχφιχν-lj, περι.ιπτά:μεν-η ζοφερή σχιά., σα να. μ1jV τολμά: 

-«ν «λYjθεuεt ο χώοιχιχς μΙΧζ, xtXt το πρόσωπό του ιχποτελεΙ Τ/" 
πιο οιπόλυτ/ εΧδοχή του χα.χού πα.τέροι- τ/ f'ετωΠΙΧή σύ

γχρουσ'1 f'α.ζΙ του. 

. ... 
Πιστεύω βα.θιιi ότι το ποιιΒΙ που εΙνα.ι στ'1 σωστή '1λιχΙα. γιοι νοι 

Oι.cιβιx.σει. τιχ Μυστιχ« του Βάλτου, GtI'; πούμε χά,που γύρω ή λΙ

γο πα.ρα.πιiνω α.πό τα. Βέχα. του χρόνια, α.ν λειτουργήσει α.υτό

VOf'OΙ χα.ι σχετισθεΙ f'ετωπιχιi f'E το βιβλΙο, χωρΙς Βια.f'εσολιi
β'1σ'1, σχεΒόν α.ποΧλεΙετα.ι να. το ερf''1νεύσει ι8εoλoγιxιi -ή, πιί

ντως, "υρ{ως ιBεoλoγιxιi-, ή χοιι ρα.τσιστιxιi, δ'1λα.δή όπως το 

φoιvτιiζετα.ι f'La. δύσπιστ/ a'1f'EPLvTj στιiσ'1. Πα.Ιρνω ως ιixρως 
χα.ροιχτ/ριστιχή τ/ διΧή f'ou περΙπτωσYj: χοιτιiγοf'α.ι, όπως εΙ
ποι, οιπό οιχογένειοι προσφύγων τ/ς Ανα.τολιΧής Ρωf'υλΙα.ς, οι

χογένεια. που εΙχε xα.xoπιiθει δ'1λα.δή, α.χριβώς στ/ν εποχή που 

α.να.φέρετα.ι το βιβλΙο, α.πό το βουλγα.ριχό xριiτoς. Κι επιπλέον 

το διιiβα.σα. f'εσούντος του Ψυχρού Πολέf'ου, f'E εξ'1f'f'ένα. τα. 

εθνιxιi πιiθ'1 χα.ι τις ιΒεολογΙες. Κι όf'ως, ουδέποτε τα. Μυστι"ά 

με έχαναν να. νιώσω κάποιο μΙσος για. τους Βούλγcxροuς ως ση

f'EptyTj εθνότ/τα., νοι τα. ερf'ψεύσω ως βιβλΙο που να. α.να.φέρε-

690 



ταιι, έστω ελιixισται, στο σ-ήμεραι της αινιi"Υ"ωσ1jς. Κι αιυτό νομΙ

ζω συνέβ1j με μέναι, όπως εΙμαιι σΙγουρος ότι συμβαιΙνει χαιι με 

ται περισσότεραι σ1jμερινιi παιιδιιi, γιαιτΙ στ/ν παιιδιχ~ Ψυx~ 1j 
συμβoλιχ~ σ1jμαισΙαι του βιβλΙου εΙναιι τόσο ξεχιiθαιΡ1j -το επαι

ναιλαιμβιiνω, ξεχιiθαιΡ1j 8ε σημαι{νει αιναιγχαιστιχιi συνειδ1jτ/-, 

που δεν αιφ~νει χαινέναι περιθώριο παιρερμ1jνεΙαις. Εδώ αιποδει

χνύεταιι πιiλι 1j ιδ,οφυtαι της Δέλται ναι επιλέξει το αιρχετυπιχό 
τοπΙο του Bιiλτoυ ως σχ1jνιχό. Aυτ~ επιβιiλλει αιπό T1jV αιρx~, 
χαι, μιiλ,σται τόσο έντοναι, το νό1jμαι του βιβλΙου ως περιπλιiν1j

σ1j σΤ1jν χόλαισ1j, που αιυτό διαιβιiζεταιι φυσιχιi αιπό το παιιδΙ, 

όπως φυσιχιi δ,αιβιiζεταιι το Παιραιμόθ, χωρ{ς 6νομαι, αιπ' την 

αιρx~ σαιν αιλλ1jγορΙαι ~, σωστότεραι, σαι μύθος. Έτσι χαιι γιαι μέ

"«, νομίζω: οι «xa;xo(» των ΜυστιχώΥ, οι xoμιτιxτζ~8ες, ~τιxν 

ιχυτον6ητα. χ&.τι σrι.ν τους χιχχοός των πιχριχμυθιών, με τον 

Πέτχοφ αιόραιτο, δαιιμον,χό αιΡΧ1jγό, χαιχό αιΡXιμιiγo, τον Ζλαι

τιΧ" πρωτοπcxλΙχcxρό του, χ«ι τον Κιχσιχπτσε, τον Μπδτσο, τον 

Άγγελ Πέιο χαιι τους ιiλλoυς χoμιταιτζ~δες, αιξ,ωμαιτιχούς του 

σκοτεινού τους βιχσιλεΙου. 

Με Ψυχαιγωγό λοιπόν το μυθιχό σχ1jνιχό του Bιiλτoυ, το 

«φριχτό φόντοι> που λέει ο Μυριβ~λ1jς, μπαιΙνουμε μαιζΙ με το 

παιιl;Ι στη μυθιχ~ χαιι Ψυxιχ~ αινιi"Υ"ωσ1j των Μuστι"ώv, όπου 

χυριαιρχεΙ στη δριiσ1j, όπως χαι, σε ΠΡΟ1jγούμεναι βιβλΙαι της 

Δέλται, το τρΙδυμο 1jγέΤ1jς-~ρωαις, μιiρτυραις-~ρωαις χαιι «χαι

χόςl>. Η αιφ~γ1jσ1j που ορΙζει αιυ~ 1j πρoβoλ~, που ,σχυρΙζομαιι 
ότι OIi1jyol, αισυνεΙIi1jΤαι, τ/ συΎΎραιφ~ του μυθιστoρ~μαιτoς, εΙ
ναιι περΙπου 1j εξ~ς: 

Ο Bt.ίλτoι;, ο ({τόπος χολcx.σεως ΚΙΧΙ. θιχνιΧτου», εΙνιχΙ. ουσι.«

στιχιi μιαι ειχόναι του Ιδιου του χόσμου όπως τον βλέπει έναι 

τρομαιγμένο, πλ1jγωμένο παιιδΙ Δεν εΙναιι μόνο ότι ο Bιiλτoς! 

χόσμος χρύβει μέσαι του τέραιται που σφιiζoυν αινθρώπους. ΕΙ

"<Χι ότι εΙνιχ", επι.χΙν8υνος στην κάθε του στιγμή, στο κάθε του 

σημε{ο, ότι χιiθε γωνιιi του, χιiθε σχιιi, χιiθε ~xoς μπορεΙ ναι 

χρύβει χΙνliυνο θαινιiσιμo, ναι εΙναιι 1j αιρx~ ενός εφιιiλτ/ . Δεν 

691 



πρέπει να μιλιΧς, παριΧ μόνο ψιθυριστιΧ, γιατί μπορεί να σ 

ιχκουσουν οι εχθροΙ που παραμονεύουν μέσα. στα. φιδωτά του 

μονοπιΧτια. Π ρέπει να έχεις απόλυτα τεντωμένη συνεχώς την 

πρoσoχ~ σου, ΎΙΙΧΤΙ κάθε τσά:κι.σμσ: καλαμι.ού, κά:θε πλα:τιΧ.γι.

σμιχ του κουπιού μι.cις πλιΧβιχς, μπaρεΙ να. δώσει σ1jμά:8t στο τέ

ρας που περιμένει καλιΧ κρυμμένο, αόρατο, λίγα μέτρα μακριιΧ, 

μέσιχ στα. κιχλάμι.α, καραδοκώντας με T1JV κά.ννη του όπλου του 

στριχμμέν1] καταπά.νω σου, με το μιχχιχΙρι. χΙΧλοιχκaνι.σμένο γι.α 

να σου κόψει το λαρύγγι. 

Τι εναργέστερη εικόνα μπορούμε να βρούμε για το πώς 

βλέπει το τρομαγμένο rcιxtl)t τον κόσμο - και πώς αλλιώς θα 

μποροίισε να. εΙνιχΙ. αυτή γι.α. το ιχνυπερ«σπι.στο πλιiσμrx που του 

λείπει σε βαθμό κακουργ-ήματος η στοργ-ή κι η αγιΧπη, όταν 

κιΧθε πριΧξη, κουβέντα, -ή και σκέψη ακόμη, μπορεί να ερμηνευ

τεί από τον πανταχού παρόντα εχθρό ως αμαρτία, και να οl)η

γ-ήσει σε ξύλο, τιμωρίες κι ακόμη χειρότερη απόρριψη; Η Δέλ

ΤΙΧ, εΙπιχμε, Τιτιχν ένα. πιχι.8Ι με έντονο το στοι.χεΙο T1Jt; γονι.κής 

βίας, ψυχικ-ής αλλιΧ και σωματικ-ής, στα rcιxtl)LXιX της χρόνια. 

ΑλλιΧ και πέρα από αυτιΧ: ο καθένας από εμιΧς, ο κιΧθε ιΧνθρω

ΠΟζ, όσο ευτυχι.σμένιχ πιχιΟι.κ« χρόνια: χι ιχν πέριχσε, έχει σίγου

ρα τη Ι)ικ-ή του εκl)οχ-ή εφιαλτικών παιl)ικών βιωμιΧτων -
πριχγμιχτι.κώ" ή φα.ντιχσΙΙΧΧών, γι.α. Τ1]ν ψυχή χά.νει. πάνω χιΧτω 

το (l)to. Δεν είναι -ευτυχώς 1- για πολλιΧ rcιxtl)cιX ο ΒιΧλτος η τέ

λεια συμβολικ-ή ενσιΧρκωση του κόσμου όπως τον βίωσαν στ/ν 

rcΙXCI)Lxf) ηλικία. Είναι όμως για όλα ανεξαιρέτως η εικόνα που 

προβιΧλλει για τον κόσμο στους εφιιΧλτες τους, στις χειρότερες 

στιγμές τους. 

Αυτ/ είναι λοιπόν η κατιΧσταση του κόσμου όπως τον βλέ

πεΙ. 1'0 ιχούνιχμο θύμα: του, το πα:LΟΙ Αλλ&: πώς μπορεί να. αμυν

θεΙ ζώντας μέσα του, σε τέτοια κόλαση, πώς να επιζ-ήσει ψυχι

κά ΚΙΧΙ. να. μην τρελαθεί, Οι.ΙΧλυθεΙ +ι ιχυτοκτονήσει., -ή με άλλο, 

βρα8ύτερο τρόπο, αυτοκαταστραφεΙ; Για να μ1jν επικρατήσει 

τελικά το Κακό, για να σωθεΙ μ' cχλλα λόγια από τα τέρατα 
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του Βciλτου, το παιοΙ έχει μια ελπΙοα μονciχα : τους ήρωές του. 

Τους γεννα:Ιους, μεγιΧλους και ουνατούς ciν8Ρες, που θα α:ντιμε

τωπΙσουν χcιτιX μέτωπο τον εχθρό χαι τελικά. θcι τον κατα:βci

λουν. Κι έτσι οικριβώς οιρχΙζει η ιστορΙοι των Μυστικών, με την 

εΙσο80 στο Βciλτο του καπετciν Νικηφόρου, τον ερχομό του πα

νύψηλου και στιβαρού '7]γέΤ'7]-ήρωα, που θα ξετρυπώσει ένα ένα. 

τα: τέρα.τα. κα.ι θα τα εξοντώσει . 

Αλλά., ενώ η νεα:νιχή εκ80χή του μύθου της Δέλτα., στο Πα

pcιμύθ, χωρ{ς 6νoμcι, κοιτοιλήγει με νίκη οιπόλυτη του ηγέτη

ήρωα., τιχ Μυστικά στο ιστορικό τους χρονικό τελειώνουν σχε

δόν πένθιμοι, οιν όχι με ήττοι, πιiντως σε ένοιν τόνο πιιριιίτησης 

σχεδόν - «ο ιιγώνοις εΙχε ξεφτΙσει» εΙδιιμε ότι μιις λέει η συγ

γριιφέοις στο τελευτοιΙο κεφιiλoιιo. Ο κύριος ηγέτης-ήρωοις μιi

λιστα:, ο ΝΙΚ'7]φόρος, έχει κουριχστεΙ κι έχει γυρΙσει πίσω ιχρχε

τιi πριν το τέλος του βιβλΙου . (Στο οιντΙτυπο του βιβλΙου που 

χοιρΙζει η Δέλτοι στον Δεμέστιχοι, το ί937, του γριiφει «στον 

ηρω·ίκό κoιπετιiν Νικηφόρο, σε ιινιiμνηση της πιιληκoιριιiς τοω> 

- κι Ισως ιχυτό το «ιχνciμν'7]σ'7]» να. ε(νιχι μια. έμμεσ'7], κιχι μά.λλον 

υποσυνεΙδητη, μπηχτή: όχι γιιι την πριιγμοιτιχή πoιλικoιριιi, 

ιιυτή που οιποδΙδετοιι στον Ά γριι, ως ιδοινικό ήρωοι, oιλλιi σε 

cινάμνησή της, δηλοιδή της πoιλικιιριιiς που κιiπoτε εΙχε, όσο 

πολεμούσε στο Bιiλτo.) Αντίθετοι δηλοιδή οιπό το Βοισιλόπουλο , 

που ιιγωνΙζετοιι μέχρι που πετυχιιίνει την τελική νΙκη στο ιιι

σιόδοξο Πcιpcιμύθ, χωρ{ς 6νoμcι, οι ηγέτες-ήρωες των σκοτει

νών Μυστικών κουΡciζοντα:ι χα:ι γυρΙζουν σπΙτt . Με μια: έννοια, 

τη διoιφoριi στην κoιτιiληξη την εξηγούν κcιι οι κοιφοΙ που γριi

φετοιι το κιiθε βιβλΙο: το Π cιpcιμύθ, εκδΙδετιιι τη xρovιιi της 

επικριiτησης του Βενιζέλου, με το κΙνημοι του Στροιτιωτικού 

Συνδέσμου, κοιι επιπλέον στην έξιιρση του έρωτιι της Δέλτοι με 

τον Δρα:γούμ'7] . Τα: Μυστικά, αντιθετcι, OλOκλ'7]pώνOντcιι ότcιν 

κιιι ο Βενιζέλος κοιι ο Δροιγούμης, oιλλιi κοιι ο Εμμιινουήλ 

Mπενιiκης, έχουν πεθιiνει, μέσοι στη δικτοιτορΙοι του Μετοιξιί, 

με μιιύριι σύννεφοι στον εξωτερικό ορΙζοντοι της ποιτρίδοις. 
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ΑλλιΧ πιστεύω ότι, ΚΙΧΙ πιΧλι, 1j ΨuχολογLΚ~ ΙXLTLOMY1ja1j Τ1jς 
3ιιχφοριΧς των 3ύο βιβλΙων εΙνιχι LσχuρότεΡ1j ιχπό τ/ν ιστoρικ~: 

τιχ Μυστικά. γριΧφοντιχι ότιχν ο εσωτερικός πόνος έχει ιχνΙΧπτυ

χθεΙ στ/ν Ψυχ~ τ/ς Δέλτιχ σε όλ1j του τ/ν iXTΙXa1j ΚΙΧΙ ιχριχ μπο

ρεΙ πιιχ νιχ τον ιχντιμετωπΙσει μετωπικιΧ, χωρΙς τιχ φτιιχσΙ3ιιχ 

μιιχς uπεΡΙΧLσL030ξΙιχς, που 3εν τιχιριιΧζει στον βΙΧθύτερο χιχριχ

κτ/ρΙΧ τ/ς. Η μεγΙΧλUτεΡ1j 1jλLΚΙΙΧ -κοντεύει τιχ εξ~ντιx πέντε-, 

1j βιχριιΧ, εκφυλιστικ~ νευρoλoγικ~ ιχρρώστιιχ ΠΟι) τ/ς τρώει μέ

ριχ μέριχ τ/ν ικμιΧ3ιχ, οι πολλοΙ θιΧνιχτοι ιχγΙΧΠ1jμένων τ/ς προ

σώπων στο μεταξύ, τ/ν έχουν κιΧνει. πιο tx<xvYι νσ. Οει. · κOtτιΧμ«τα. 

το Ι3ιο το σκοτιΧ3ι, κιχι κιχτιχ σuνέπεLΙΧ νιχ πει γιιχ πρώτ/ φοριΧ 

μιιχ ιστορΙιχ χωρΙς "χιχπι εντ», νιχ 3εΙξει το μΙΧύρο ως μΙΧύρο. 

KΙXL γι' ιχuτό ετούτ/, 1j μόν1j κΙΧθΙΧριΧ σκoτειν~ -ΚΙΧΙ ιχριχ κιχ

θΙΧριΧ ειλικριν~ς- εκ30Χ~ ΤΟι) προσωπικού τ/ς μύθου που μιχς 

έ3ωσε 3εν τελειώνει με T1j vlX1j. KΙXL γι' ιχuτό ε3ώ δεν πρωτιχ

γωνιστούν οι 1jγέτες-~ρωες, ΙΧλλιΧ OL μciρτuρες-~ρωες, τιχ δυο 

Π1Χιοιά: των ΜυσηκώΥ, το μικρό ΠQ:LΟΙ, ο Γιωβciv, κιχι. το μεγιΧ

λο πιχιδΙ, ο Άγριχς. AUToL σuμπεΡLφέρονΤΙΧL στο βιβλΙο με τον 

μόνο τρόπο ποι) μποροόν νιχ φερθούν τιχ μικριΧ πιχι3ιιΧ, ΤΙΧ πιχι-

3Lci που, όσο κι ιχν θιχ το 'θελιχν, δεν εΙνιχι Ν LΚ1jφόΡΟL, Βενιζέλοι 

~ Εμμιχνοu~λ ΜπενciΚ1jδες, ΙΧλλιΧ μικροΙ κι ιxν~μπoρoι ιχπένιχντι 

στο Κιχκό, μικροΙ ιχπένιχντι σ'I"1j μοΙριχ, σιχν τον Ίωνιχ, σιχν τ/ν 

Π 1jVελόΠ1j. ΑλλιΧ εΙνιχι γεννιχΙοι, ιχ νιχι, 1jρωLΚci γεννιχΙοι, μέχρι 

τέλοuς. 

Η μciχ1j του πιχι3ιού ιχπένιχντι στ/ν χιxκ~ όψ1j του πιχτέριχ 

-που crημΙXΙνει, ouaLιxaTLXci, στ/ν ΚΙXΚ~ όψ1j τοι) κόσμοu- εΙνιχι 

μοιριχΙιχ χιχμέν1j. Κι ότιχν 1j όψ1j ιχuτ/ εΙνιχι πιχνΙσχυρ1j, ότιχν 3εν 

τ/ νικ~σει μ' ιΧλλΙΧ λόγιιχ 1j ciλλ1j, 1j κιxλ~, μέσιχ ιχπό τ/ Μνιχμ1j 

που δΙνει στο πιχιδΙ 1j στoρ~ ΚΙΧΙ 1j ιxγιXΠ1j, εΙνιχι μοιριχΙο τελικιΧ 

vet επιχριχτ1ισει. κιχι vet χα.τα.στρέψει. στο τέλος το πιχ.ι8Ι, τον 

μιXρτuριx-~ρωιx. Έτσι όπως κιχτιχστρciφ1jκε στο τέλος κιχι ο πο

λιτικός-πιχιδΙ, ο Δριχγούμ1jς, ποι) το νειχνικό, πιχιδικό όνειρό 

του ~τιxν μεν ιχρκετιΧ 3uνιχτό γιιχ νιχ πιΧρει φωτιιΧ 1j Μιχκε30νΙιχ 
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κιχι'l) κιxρδιιi τ/ς Π'I)νελόΠ1Jς Δέλτιχ, ΙΧλΜ όχι γιιχ νιχ τον Oa'l)
γήσει νικ'l)φόριχ στ"!' πολιτική ζωή τ/ς Eλλιiδιxς . ΕκεΙ, στιχ δύ

σκολΙΧ χρόνιιχ του Εθνικού Διχιχσμού, βρέθ'l)κε ιχπομονωμένος, 

μόνος, έχοντιχς xιiσει ιχπό πολιτικό σύμμιχχο ιχκόμ'l) κιχι τ/ν ιχι

ώνιιχ ερωτευμέν'l) μιχζΙ του συγγριχφέΙΧ μιχς . Κιχι, βέβΙΧιιχ, ο 

Δριχγούμ 'Ι) ς υποκύπτει στο τέλος, ιiνιxνδριx γιιχ τους δολοφόνους 

του κιχι μιxρτυρικιi γιιχ τον Ιδιο, όπως θιχ υποκύψει στιχ χέριιχ 

των Boυλγιiρων ο Άγριχς, κιχι στιχ χέριιχ τ/ς Δέλτιχ -που ιχπο

δΙδει σκλ'l)ρή κι ΙΧδέκιχστ'l) ποιψική δικιχιοσύν-η- ο Γιωβιiν. 

* * * 

Μόνο οόο ιχπό τους XEVTΡLXOUC; Υιρωες τω" Μυστικών του Βάλ

του μένουν στο τέλος ζωντιχνοΙ στ'l) ΜιχκεδονΙιχ . Ο ένιχς εΙνιχι ο 

ΒιχσΙλ'l)ς Ανδρειiδ'l)ς, ο μιxκεδoνoμιixoς ιχπό το Ασπροχώρι κιχι 

κ'l)πουρός τ/ς οικογένειιχς Bιxσιωτιiκ'l) aT'l)" ΑΙγυπτο, μιιχ τριχ
γική, τσιχκισμέν'l) μορφή που, όπως λέέι στις τελευτιχΙες σελΙ

δες του βιβλΙου, "δε θέλει πιιχ ζωή» πιxριi μόνο ιχγώνιχ κιχι κιν

δύνους. KOCL κάτι' μου λέει ότι η χιχτά.στιχση αυτού του χ'ιχροχιχ
μένου ιiνθρωπoυ, στο τέλος του βιβλΙου, ιχποτελεΙ μιιχ κλιχσική 

περΙπτωσ'l) εκδΙκ'l)σ'l)ς στ/ν πιχιδική μυθολογΙιχ του ψυxικιi 

εγκιχτΙΧλειμμένου πιχιδιού. ΣκεφτεΙτε το: εΙνιχι ο πιχτέριχς που 

ιχρνήθ'l)κε νιχ ιχνιχγνωρΙσει ότιχν έπρεπε, στο πρόσωπο του Γιω

βιiν -ενώ τον εΙχε όλ'l) μέριχ γύρω του κoντιi δυο εκιxτoντιiδες 

σελΙδες-, τον Θoδωριiκ'l) του, το Ιδιο του δ'l)λιχδή το πιχιδΙ, κι 

έτσι το οδήγ'l)σε, έμμεσιχ ιxλλιi κΙΧθοριστικότιχτιχ, στο θιiνιxτό 

του. Τι. τρομερότεΡΎ] τιμωρΙιχ, λΟLπόν, στις φα.ντlχσιώσεΙζ ενός 

πονεμένο\) πιχι.Οιού, ΎΙΙΧ τον τύριχννο πα.τέρα. του, τον πιχτέριχ 

δ'l)λιχδή που του ιχρνεΙτιχι τ'l) στοργή κιχι τ/ν ιχγιiπ'l), που του 

ιχρνεΙτιχι με ιiλλιx λόγιιχ νιχ το ιxνιxΓVωρΙσει, ιχπό ετούτ/: "Κι 

εγώ τότε θα πεθιίνω, ΠΙΧλι.ομπαμπά:, χι εσύ θα πεθciνεLζ ιχπό τ/ 

στενοχώριιχ». (Σιχς θυμΙζει τΙποτε προσωπικό σιχς;) Ο ΒιχσΙλ'l)ς 

μένει πίσω στη Μιχχεοον(ιχ ένrι. ιχ"θρώπι.νο ερεΙπιο, με σκοπό νιχ 
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«ελευθερώσει τον τιΧφο του παι8ιού του», αφού οεν μπόρεσε να 

σώσει, ψυχικιΧ και ουσιασηκιΧ, αυτό το ΙΟιο. Ο μιXρτυρας-~ρω

ιχς, το κlχκοπlχθ'l)μένο πlχιδΙ, έχει πεθ.χνει στο τέλος το" βιβλΙ

Ο", ιχλλ.χ κι έχει εκδικ'l)θεΙ το"ς περιλειπόμενο"ς, το"ς σ"ν~θεις 

"πόπτο"ς, γιιχ ΤΙΧ β.χσιχν.χ το". Ο κύκλος έχει κλεΙσει. 

Στ/ ΜlχκεδονΙIχ μένει όμως κι ο Αποστόλ'l)ς, ο νειχρός 013'1)
γός, πο" δεν εΙνlχι τόσο ~ρωlXς των Μυστικών όσο lΧιΡ'l)Υ'Ι)τ/ς 

ΚlΧι πιχριχτ/ρ'l)τ/ς, κιχι κιχτ.χ σ"νέπειlχ ο κlXτεξox~ν χιχριχκτ/ριχς 

μέσlχ ιχπό τον οποΙο διlΧβ.χζει ο lXν~λικoς ιχνιχγνώστ/ς το βι

βλΙο. Από τ/ν lXρx~ μέχρι το τέλος ΤΟ", ο Αποστόλ'l)ς έχει 

σ"μμετ.χσχει σε lχμέτρ'l)τες περιπέτειες, έχει δει ΠlΧλικlχριές 

κlΧΙ lχνδρlχγlχθΙες με τ/ σέσο"λlχ. Αλλ.χ το μεγ.χλο μ.χθ'l)μ.χ ΤΟ", 

μιχς λέει 'Ι) Δέλτlχ στο τέλος του βιβλΙου, τ/ μετlXμoριpωτικ~ 

του εμπειρΙlχ, τ/ν έζ'l)σε με τ/ θυσΙIχ του Άγριχ, του ιδιχνικού 

~ρω.x τ'l)ς. Κιχι μέσlχ σ' lXυτ~ τ/ θυσΙIχ κιχι τον τρόπο που τ/ ζει 

ο Αποστόλ'l)ς --«ριχ κιχι οδ'l)γεΙτlχι νιχ τ/ ζ~σει ο lXν~λικoς ιχνιχ

γνώστ/ς, που τον έχει πρέσβ'l) · στιχ νo~μlXτlX του βιβλΙοu

υπιΧρχει και το μόνο φως μέσα στο βαθύ σχοτ&:οι, το φως που 

τολμώ νιχ πω ότι κ.χνει τlχ Μυστικά νιχ lχνεβlχΙνουν στ/ν ιερότ/

τlχ τ/ς τρlχγωδΙlχς, ξεπερνώντιχς 'r'l)v lχτέλειωτ'l) ιpplx'l) των θιχ
ν.χτων που τlχ κιχτιχκλόζουν με το Ιχνος μιιχς ιχνώτερ'l)ς ελπΙδlχς. 

ΓιιχτΙ ιχυτ/ 'Ι) θυσΙIχ του μ.xρτυρlX-~ρωlX κ.χνει 'r'l)v πlXιδικ~ Ψυx~ 
νιχ σκιρτ.χ με τ/ν υποψΙIΧ ενός .χλλου κόσμου, ιχνώτερου, εκεΙ 

όπου οι θυσΙες νο'l)μιχτοδοτούντιχι ΚlΧι ιΡωτΙζοντlχι, ιχλλ.χ κιχι 

νο'l)μιχτοδοτούν κιχι ιΡωτΙζουν. 

Το νιχ κερδΙσεις ένιχν πόλεμο, όσο τρlχγικές κι ιχν εΙνlχι οι 

συνθ~κες του, εΙνlχι σε ένιχ μυθιστόρ'l)μιχ μιιχ ολοκλ~ρωσ'l) τ/ς 

πλoκ~ς ξεκ.χθιχριχ θετικ~. Αλλ<Χ το μεγιίλο πlχιδΙ που γρ.χιΡει τlχ 

Μυστικά δεν τελειώνει τον πόλεμο του βιβλΙου του με vlx'l) - κι 

όσες νΙκες μιίς πιχρουσι.χζει, σε κ.χποιες μ.χχες, εΙνlχι όλες προ

σωρινές. Μιχ ούτε με ~ττlX τελειώνει, ιχλλ.χ με κ.χτι Ισως χειρό

τερο: με τ/ διlχπΙστωσ'l) ότι ο πόλεμος στο Β.χλτο ~τlXν τελικ.χ 

χωρΙς νό'l)μιχ, lΧιΡού δεν XIXT.xιpEpE τΙποτε ιδιlχΙτερο. Δε βρΙσκει 
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λοιπόν εχεΙ το πιχιδΙ που διΙΧβιχζει το βιβλΙο χιχμιιχ πιχρηγοριιχ. 

Το μόνο θετιχό νόημιχ στο τέλος των Μυστικών, ιχυτό που νιχ 

επιζεΙ των θιχνιχτων χιχι της ~ττιxς, εΙνιχι το μόνο νόημιχ που 

βρΙσχει στην ώριμη ζω~ της η Δέλτιχ, το νόημιχ της έντΙΧξης σε 

ένιχν ιχνώτερο σχοπό. Το νόημιχ ιχυτό το υλοποιεΙ στην τέχνη 

της με το πρόσωπο του μάρτυρα.-ήρωα., που πεθcιΙνει οωτοβού

λως, ιχχριβώς γιιχ ιχυτό το σχοπό. 

Το μιχρτύριο του Ά.γρα. ε Ινα.ι στιχ μάτιιχ του πιχιοιού που οιΙΧ

βιχζει το βιβλΙο ιχπόλυτιχ θλιβερό -ιχφού ο ~ρωιxς πεθιχΙνει-, ΙΧλ

Μ εΙνιχι πιχριχλληλιχ χιχι χιχτι ιχλλο, που, ενώ το πιχιδΙ δεν μπορεΙ 

νιχ βρει με το μυΙΧλό του τι ιχχριβώς -«φού η Δέλτιχ δε μιΜ γιιχ 

ΠιχριχδεΙσους, όπου πιχνε οι ψυχές των ηρώων-, το οσμΙζετιχι με 

την Ψυχ~ του ότι υπιχρχει, ιχπό την Ιδιιχ την ποιότητιχ χιχι το βιχ

θος του ρΙγους που του μετΙΧδΙδει. Όσος χι ιχν εΙνιχι ο πόνος που 

οδηγεΙ τη Δέλτιχ νιχ ιχποχιχλόψει τη γυμν~ ιxλ~θειιx της Ψυχ~ς 

της στιχ Μυστικά, ιχυτό το φριχτό πιχριχμύθι της χιχχοποΙησης 

που τελειώνει με το θιχνιχτο των μιχρτύρων-ηρώων, δηλιxδ~ των 
παιοιών, μιχς 8Ινει στις τελευτιχΙες του σελΙοες, στο πρόσωπο 

του Αποστόλη, του μεγιχλου ιχγοριού που έχει μιχθει ιχπό το 

πιχριχδειγμιχ των μιχρτόρων χιχι μένει στη ΜιχχεδονΙιχ, Ψυχιχιχ 

δυνιχμωμένος, γιιχ νιχ πoλεμ~σει, σε πεΙσμιχ όλων των χινδύνων 

χι όλων των χιχχών πριχγμιχτων του Χόσμου χι όλων των τεριχ

των της μέσιχ χιχι της έξω Χόλιχσης, ένιχ χιχποιο φως . 
Θιχ μ' ιχρεσε νιχ χλεΙσω με ένιχ στΙχο του Οδυσσέιχ Ελύτη, 

από ένα. ιχπό τα. α.γΙXΠΎjμένα. μου, νειχνικιΧ του ποιήματα., εχεΙ 

που λέει, μιλώντας σ' ένα: αστέρι νΟ1)τ6: ( ... ΚcXτω απ' τ/ν χα:

μπύλ11 τ/ζ χρυσής φωτιά:ς σου / T1J νύχτα που εΙνιχι μόνο νύχτα: 
δεν την ξέρω πιιχ». Νιχ με χι εγώ λοιπόν, ένιχς ιχλλος, σύγχρο

νος Αποστόλης, που, διΙΧβιχζοντιχς μιχρός τιχ Μυστικά του 

Βάλτου, χιχτιχλιχβιχ γιιχ πρώτη φοριχ, χιχτω ιχπ ' την χιχμπύλη 

της χρυσ~ς φωτιιχς της θυσΙιχς του Άγριχ χιχι του Γιωβιχν, ότι η 

νύχτιχ οεν εΙνιχι μόνο νύχτιχ. 
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