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t

0ΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ

1951-1996

Στίς

20 Νοεμβρίου 1996 εσβησε,

ϋστερα από μακρόχρονη αντίσταση στό θά

νατο, δ βυζαντινολόγος Θανάσης Παπαζώτος. Ό Θανάσης Παπαζώτος υΠήρξε
από τούς πιό ταλαντούχους νέους αρχαιολόγους μέ πολύπλευρη δραστηριότη

τα, συγγραφικό εργο καί ευαίσθητο τάλαντο δημιουργού στίς εΙκαστικές τέ
χνες . Ύπήρξε μέλος τής Συντακτικής έπιτροΠής τού περιοδικού Ίστορικογεω
γραφικά, τό όποίο τροφοδοτούσε συνεχώς μέ πρωτότυπα δημοσιεύματα . Τό
περιοδικό εχασε εναν πολύτιμο συνεργάτη καί σύμβουλο.
Δημοσιεύουμε έδώ (μέ όρισμένες διορθώσεις καί συμπληρ(uσεις) κείμενο
τού Β . Κατσαρού, μέλους τής Συντακτικής Έπιτροπής τού περιοδικού, πού
εκφωνήθηκε στή Μέρα Τιμής καί Μνήμης πού όργάνωσε τό Πνευματικό Κέ
ντρο τής Κοινότητας 'Αγίου Άθανασίου Δράμας (τής γενέτειρας τού Θανάση

Παπαζώτου), μέ τή συμπλήρωση ένός χρόνου από τό θάνατο τού νεότατου
αρχαιολόγου. 'Όσοι τόν γνώρισαν θά τόν θυμούνται πάντα μέ μιά πικρή με
λαγχολική σκέψη γιά τόν αδικο καί πρόωρο χαμό του.
Ή μνήμrι του, μνήμrι τών αθανάτων .
Έκδηλώσεις πού τιμούν τούς πνευματικούς ανθρώπους πού ανέδειξε δ τόπος, στο
χεύουν στό νά ξαναφέρουμε στή μνήμη αότούς πού ξεπέρασαν τά δρια τού δικού τους
περιβάλλοντος καί ξεχώρισαν μέσα σ' ενα ευρύτερο πλαίσιο iΊ κύκλο ανθρώπων πού
εκτίμησε τήν προσφορά καΙ τή δράση τους , ωστε

nανάγκη νά τούς ανακαλεί, ειτε στήν

ατομική είτε στή συλλογική μνήμη , δέν εΙναι άπλώς μιά ανάγκη κοινωνικής εκδήλωσης,
αλλά εκδήλωση αγάπης.
Γι' αυτό

nεκδήλωση τού ΠολιτιστικΟύ Συλλόγου τής γενέτειρας τού Θανάση Παπα

ζώτου εχει ενα χαρακτήρα συγκινησιακό, επειδή ενα «παιδί τού τόπου», δ Θανάσης Πα

παζώτος , τιμάται μεταθανάτια από τούς «ανθρώπους τού τόπου» του. Δ έν ξέρω αν καΙ
πόσο ό Ιδιος θά αποζητούσε μιά τέτοια τιμή . ΕΙμαι ώστόσο βέβαιος δτι αν κάπου κυ

κλοφορεί σάν αγέρας ανάμεσά μας θά συγκατανεύει στό γεγονός δτι ανταμώνουν σ'

αύτή την αΤθουσα συγγενείς, φίλοι, γνωστοΙ, χωΡLανοί, παλαιότεροι καΙ νεότεροι' γιά νά
τόν ξαναφέρουν στil μνήμη δσΟL τόν γνώΡLσαν καΙ γιά νά μάθουν οι νεότεροι πώς «ανε

βαίνουν λίγο ψηλότερα» δυνάμεις πού ανέδειξαν οΙ ρίζες αύτο'ϋ του τόπου.
Ό ρόλος τών όμιλnτών σέ btδηλώσεις μνi1μnς τέτοιου είδους eLvaL νά θυμηθουμε.
νά κρίνουμε, νά εκφράσουμε δ,τι 6 καθένας μπόρεσε ν ' αποκομίσει από τΙς στιγμές τής
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ζωfις πού τόν εφεραν κοντά στή μορφή καί τή δράση τού Θανάση Παπαζώτου. Ή αγω

νία μας εΙναι νά δώσουμε κάποια από τά βασικά στοιχεία τού χαρακτήρα καί προπα
ντός νά συλλάβουμε εκείνα πού συγκρότησαν τό ηθος του πρώτα ώς ανθρώπου καί
υστερα ώς επισηΊμονα. Γιατί καί ώς ανθρωπος καί ώς επισηΊμονας ό Θανάσης Πα
παζώτος χάραξε βαθιά τά σημάδια του, δπου πέρασε, δπου κι αν κινήθηκε, ωστε σήμερα
νά τόν τιμά σύσσωμος ό κόσμος μέσα στόν όποίο εδρασε καί ή φήμη του νά ξεπερνά τά
σύνορα τfις χώρας στούς ειδικούς βυζαντινολόγους τfις αρχαιoλoγικfις επιστήμης.
Θά προσπαθήσω, ενα χρόνο καί

9

μέρες μετά τόν θάνατό του, τά λόγια μου (τά λό

για ένός φίλου πάνω από ενα τέταρτο τού αΙώνα) νά εΙναι τόσο απλά καί βέβαια στήν
προσπάθεια τή δύσκολη νά στήσω τήν εΙκόνα του καί νά εκτιμήσω τήν προσφορά του.
Ό χρόνος πού πέρασε επιτρέπει μιά τέτοια προσέγγιση, αφού ή δύναμη τfις παρουσίας
του γίνεται ακόμη πιό εντονη καί ή αναζήτηση τfις μoρφfις του περισσότερο αποκρυ
σταλλωμένη ανάγκη.
Ό Θανάσης Παπαζώτος γεννήθηκε τό

1951

εδώ, στόν τόπο αυτόν, δπου καί μεγά

λωσε. Πρώτο παιδί τfις οΙκογένειας τού Νικολάου καί τfις Kυριακfις Παπαζώτου τράβη
ξε τά δύσκολα χρόνια τfις ζωfις τfις έλληνικfις επαρχίας δπως τή γνωρίσαμε οΙ πολλοί
μέσα στίς δυνατότητες αλλά καί τίς δυνάμεις τfις έλληνικfις οΙκογένειας πού τού πρό
σφερε δυό ακόμη αδέλφια, τόν Λεωνίδα καί τή Γεωργία. ΟΙ δυσκολίες τfις καθημερινfις

ζωfις καί οΙ συνθfικες εΙναι γνωστές σέ σάς (τούς κατοίκους τού Άγ. 'Αθανασίου) εΙδι
κότερα πού ζήσατε iΊ ζfιτε τό μόχθο τfις βιοπάλης. Έμείς ξέρουμε σήμερα δτι αυτό τό πε
ριβάλλον μέ τίς στερήσεις τών ανέσεων δημιουργεί εναν κόσμο αξιών μέσα μας, μιά
διαδικασία δημιουργικών ίκανοτήτων πού περιμένουν τήν ωρα νά εκδηλωθούν κι ως
τότε συσσωρεύονται καί πλάθουν τόν χαρακτήρα τόν ανθρώπινο. Ό Θανάσης περίμενε
τήν ωρα νά πραγματώσει στά δημιουργημένα του ανειρα τό πάθος του νά σπουδάσει
'Αρχαιολογία. Μαθητής ακόμα γύρευε τούς αρχαιολογικούς τόπους κι εψαχνε μέ τίς
πρώτες του ερευνες νά γνωρίσει τά πράγματα τού παρελθόντος. Ταυτόχρονα ή φύση
τού τοπίου κι οί χαρακτfιρες τών ανθρώπων όλοκλήρωναν μιά ωρψη προσωπικότητα
ένός νέου μέ καθαρό μυαλό καί ευαισθησίες πού ανοίγονταν στό χώρο τfις δημιουργίας.
Ήταν δ,τι καλύτερο γιά εναν ανθρωπο πού iΊθελε νά σπουδάσει αρχαιολογία, μιά επι
στήμη όλότελα τού 'Ανθρώπου από τήν πιό απλή του εμφάνιση στόν κόσμο ως τήν ύψη
λότερη εκφραση τού πολιτισμού του.
Τό

1970 ό

Θανάσης Παπαζώτος πέτυχε στή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. <Η Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέχει μιά βα

ρειά κληρονομιά στήν παράδοσή της. 'Ηταν, καί εΙναι ακόμη καί σήμερα, μιά Σχολή πού
ξεχώριζε ανάμεσα σέ πολλές. 'Αποτελούσε τήν πρωτοπορία στό πνευματικό στερέωμα

τfις Nεoελληνικfις <Ιστορίας. 'Ιδιαίτερα ό χώρος τού 'Αρχαιολογικού Τμήματος, πού εΙχε
τήν τύχη νά εχει στίς τό.ξεις τών αρχαιολόγων της καθηγητές δπως ό Χρ. Τσούντας, δ
Κωνσταντίνος Ρωμαίος, ό Γεώργιος Σωτηριάδης, δ Γεώργιος Μπακαλάκης, ό Στυλια

νός Πελεκανίδης, δ Μανόλης 'Ανδρόνικος αλλά καί δ Χρύσανθος Χρήστου, ενθουσίαζε
τόν εσωτερικό κόσμο τού νέου φoιτητfι πού δέν εκλεισε τά ενδιαφέροντά του στά στενά

πλαίσια τών τυπικών μαθημάτων. Ό Θανάσης Παπαζώτος γέμισε τίς σπουδές του μέ
εμπειρία καί δράση παρακολουθώντας καί συμμετέχοντας στίς αρχαιολογικές ανασκα

φές καί κερδίζοντας συνεχώς τήν εκτίμηση τών δασκάλων του που διαισθάνονταν δτι
αυτός δ φοιτητής στήριζε τό μέλλον τού πάθους τfις διδασκαλίας τους.

Γνώρισα τόν Θανάση μέσα σ' αυτή τήν περίοδο. <Η ακόρεστη δίψα γιά τήν κατάκτη-
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ση τών βυζαντινών σπουδών εδεσε τήν καθημερινή συναναστροφή καί τή συζήτηση σέ
μιά γερή σχεδία αδόλευτης φιλίας. Θυμαμαι τή στιγμή πού γράφαμε μαζί εξετάσεις στό
αμφιθέατρο τής Σχολής, φθινόπωρο θαρρώ τού

1975,

στη Βυζαντική Άρχαιολογία. καί

Τέχνη, τό τελευταίο του μάθημα γιά τό πτυχίο. Μέ ανυπομονησία περίμενε τήν ωρα νά
πιάσει δουλειά στήν Άρχαιολογική Ύπηρεσία. Ήταν περιζήτητος. Έτσι γινόταν τότε

μέ τούς καλούς, πού εΙχαν τή φήμη τού καλού: προτού αποφοιτήσουν.
Προσλαμβάνεται τότε στήν 9η Έφορεία βυζαντινών Άρχαιοτήτων στή Θεσσαλονί
κη. Έκεί, στά χαμηλά κι ανθρώπινα γραφεία τής Ροτόντας, μέ τόν υπέροχο εσώκλειστο
κήπο τού μνημείου, Ο Θανάσης Παπαζώτος βρέθηκε σέ μιά κυψέλη αρχαιολόγων πού
δέν αργησε νά τούς κερδήσει μέ τόν τρόπο του. Μετέβαλε καθημερινά τήν κούραση καί

τίς ευθύνες σέ αισιόδοξη καί γελαστή ατμόσφαιρα κερδίζοντας διπλά τήν εκτίμηση τών
πάντων. Ήταν ή εποχή τής χρυσής δεκαετίας τής 9ης Έφορείας πού ανέδειξε τή Θεσσα

λονίκη σ' ενα λαμπρό βυζαντινό ολοζώντανο μνημείο. Ό Παπαζώτος εΙναι παρών σέ

δλες αυτές τίς εργασίες. ΕΙναι παρών στήν ανασκαφή, στόν σχεδιασμό, στίς αποφάσεις,
αλλά πρό πάντων στήν πραγματοποίηση τών εργασιών. Παντού· στίς αναστηλωτικές
εργασίες, στήν ανάδειξη τών μνημείων, στό στήσιμο τών μουσείων, στήν οργάνωση τών
εκδηλώσεων. Δέν λείπει φυσικά κι από τό περιβάλλον τών ανθρώπων, στό οποίο εμπι

στεύεται τίς σκέψεις καί τίς επιδιώξεις, κι αυτό τό περιβάλλον γίνεται πλατύ, δλο καί
πιό πλατύ, καθώς εχει τό χάρισμα νά μεταδίδει τόν αισιόδοξο κόσμο του καί στούς
άλλους.

Οί σεισμοί τού

1978

πού μετέτρεψαν τά μνημεία τής Θεσσαλονίκης σέ εργοτάξια

βρίσκει τόν Θανάση Παπαζώτο ετοιμο ν' αντιμετωπίσει τήν κατάσταση μέ δλους τούς
συναδέλφους του, πού αντλούσαν τή δύναμη από τήν ενότητα τού ενθουσιασμΟύ πού
τούς μετέδιδε. Δουλεύει ακούραστα κοντά στούς ανθρώπους τής αρχαιολογικής υπηρε
σίας, χτίζοντας μαζί τους τά ερειπωμένα μνημεία, χαρίζοντάς τους απειρες κι αλησμό
νητες στιγμές καθημερινής διδαχής καί οδηγώντας τους στήν επίτευξη τού τέλειου. Αυτή

εΙναι ή σκληρή δουλειά τού Άρχαιολόγου πού βρίσκει στιγμές τού δικού του αναπαυ
μού στίς προσωπικές του αναζητήσεις. Διαβάζει, ερευνα χώρους πού ενδιαφέρουν τόν

ιδιο καί μακριά, πέρα από τήν εντεταλμένη του υπηρεσία, περνα τίς ώρες τής ξεκούρα
σής του ζωγραφίζοντας καί πλάθοντας αγάλματα, δραστηριότητες πού τόν κάνουν νά
γίνεται δλο καί πιό πολύ συνθέτης τού πολιτισμού πού τόν μαγεύει.
'Ετσι κλείνει τά

9 χρόνια

του στή Θεσσαλονίκη, δταν ερχεται ή ωρα νά τοποθετηθεί

στήν 11η Έφορεία Βυζαντινών Άρχαιοτήτων στή Βέροια. Ή ευθύνη του ως ΠΡΟ·ίσταμέ
νου τής Έφορείας καλύπτει μιά μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια περιλαμβάνοντας καί
τήν Καστοριά καί τά μνημεία τής Φλώρινας. Γιά τόν Παπαζώτο ο χώρος τής Βέροιας

εΙναι προσιτός εΙχε εργαστεί παλιότερα εκεί πρίν ακόμη τελειώσει τή Σχολή του, κοπιά
ζοντας πολύ νά συγκεντρώσει δλα τά κινητά αρχαιολογικά αντικείμενα πού κινδύνευαν

nκαί καταστρέφονταν από τήν αδυναμία τής Ύπηρεσίας νά φροντίζει γιά δλα.

Ό κύκλος της Βέροιας, πού κράτησε τέσσερα περίπου χρόνια, ανοιγε εναν νέο ορίζο
ντα ερευνών στόν Θανάση Παπαζώτο, τόν βυζαντινολόγο πού αγγιζε τό χώρο τής Μακε
δονίας σάν νά 'ταν από την αρχή τό μέλημά του. Άπό αυτή τή θητεία στήν ερευνα τής

Δυτ. Μακεδονίας ξεπήγασε αργότερα ενα πλήθος εργασιών πού τόν ανέδειξε (Ως τό βασι
κότερο μελετητή τής βυζαντινής Βέροιας. Ό Δήμος Βεροίας, μέ πρόταση καί

laudatio τού

γνωστού ίστορικού τής πόλης Γιώργου Χιονίδη, τίμησε λίγο αργότερα μέ τόν τίτλο τού

επίτιμου δημότη τήν προσφορά τού Παπαζώτου στήν ίστορία τής Βέροιας.
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Ti]

διετία

1989-1990, δ Παπαζώτος πρρσκαλείται

ώς επισκέπτης ερευνητi]ς στό Πανε

πιστi]μιο τού 'Ιλλινόις. Αυτη ή χρονικi] συγκυρία αποτελεί βαθειά τομi] στην ανάπτυξη
της επιστημονικης σκέψης του, αλλά καί στην προσωπικi] ζωi] του. Στi]ν Άμερικi], μαζί

μέ ti] σύντροφό του 'Ιόλη Βιγγοπούλου, βρίσκει τό φιλόξενο βλέμμα σπουδαίων βυζαντι
νολόγων πού περιμένουν από τόν 'Έλληνα Μακεδόνα τό φρεσκάρισμα τών δικών τους
ενδιαφερόντων. Ή διαφορετικi] ατμόσφαιρα πού ζεί σέ τόπους τόσο μακρινούς, στη διε

τία της θητείας του

ati]v αμερικάνικη

στά Πανεπιστήμια της

Urbana

ακαδημα'ίκi] ζωi], οί διαλέξεις καί τά μαθήματά του

καί τού

Princeton

δημιουργούν τό κλίμα μιας ευρύτατης

αποδοχης ένός δλοκληρωμένου πιά βυζαντινολόγου. Έτσι δταν επιστρέφει στη Βέροια,
επιδίδεται μέ ανανεωμένο ζήλο στό σύνθετο εργο του γιά δυό ακόμη χρόνια.
Ό γιός του Ρωμανός τού εμψύχωνε μιά πρωτόφαντη δύναμη, αντοχή καί νέες ανα

ζητi]σεις στό χώρο τής Μακεδονίας, δπου εΙχε ανοιχτά τά μέτωπα τών μεγάλων ανα
σκαφών στό νΑργος Όρεστικό καί στi] Διοκλητιανούπολη . 'Όμως πολλοί λόγοι βάρυ

ναν

ti]v

πλάστιγγα

ati]v

απόφασi] του νά κατεβεί τό

1992

στήν Άθήνα , δπου

tonoBEti]-

θηκε στό Βυζαντινό Μουσείο, από τούς σημαντικότερους βυζαντινολογικούς χώρους
τής πρωτεύουσας, πού ανέδειξε βυζαντινολόγους τού κύρους τού Γεωργίου Σωτηρίου,
τού Μανόλη Χατζηδάκη 1'1 τού Δημητρίου Πάλλα. Ό κύκλο; τη; ζωη; τών Άθηνών εδινε
τήν ευκαιρία στόν Θανάση Παπαζώτο νά ξεκινi]σει ενα μεγαλόπνοο πρόγραμμα ερευ
νας στό Βυζαντινό Μουσείο. Τό απαράμιλλο ερευνητικό του αισθητήριο τόν

Mi]YIlaE

στούς θησαυρούς τού Μακεδονικού χώρου πού φυλάσσεται στίς αποθήκες τού Μουσεί
ου, ενώ παράλληλα οί συνθήκες γιά μιά συστηματική επιστημονική προσπάθεια ανοίγο
νταν διάπλατα, μέ τίς πλούσιες βιβλιοθήκες τών Άθηνών, δπου στά παλαιά καί σημα
ντικά συναφη Ίδρύματα επέτρεπαν στόν ερευνητή νά δλοκληρώσει τά μεγάλα συνθετι
κά εργα πού δραματιζόταν.

Τό αδικο χτύπημα τής επάρατης νόσου , πού εκδηλώθηκε τό Φθινόπωρο τού

1992

καί εκλεισε κύκλο τεσσάρων χρόνων, δέν σταμάτησε τήν εσωτερικi] δύναμη καί τό πά

θος του νά προσφέρει

ati]v

ερευνα τίς προσωπικές του δημιουργίες. ΕΙναι αξιοθαύμα

στο γεγονός τό δτι μέσα σ' αυτό τό διάστημα δλοκλήρωσε καί υποστήριξε

ti]

διδακτορι

κή του διατριβi] (ενα εκπληκτικό βιβλίο γιά τούς βυζαντινούς νούς τής Βέροιας , πού
βραβεύτηκε από τi]ν Άκαδημία Άθηνών

[1994]),

ενα δ.λλο επίσης σπουδαίο εργο γιά τίς

εικόνες τής Βέροιας (πού εξαντλήθηκε σύντομα καί κυκλοφορεί σέ β' εκδοση από τίς
εκδόσεις ΆκρΙτας)

[1995],

ενώ εγραψε πολλά υπέροχα επιστημονικά αρθρα πού αυξη

σαν τόν κατάλογο τών δημοσιευμάτων του καί δυνάμωσαν τήν προσφορά του
στημονικi] ερευνα. 'ο θάνατός του στίς

ati]v

ακμή τού δημιουργικού του εργου,

ati]v επι
1996, πού παραμόνευε πάνω
εκοψε κυριολεκτικά ti]v πνοή τής δημιουργίας.

20 Νοεμβρίου

τού

Τό επιστημονικό εργο τού Θανάση Παπαζώτου εΙναι δύσκολο νά εκτιμηθεί στό σύ
νολό του μέσα στά χρονικά δρια πού επιβάλλει μιά τέτοια εκδήλωση. ΕΙναι τόσο πλατύ
καί τόσο πλούσιο πού χρειάζεται εκτενέστερη ανάλυση. Άπό αποψη ποσότητας παρου
σιάζεται μέ μιά δυναμική πού θά κάλυπτε διπλάσιο 1'1 καΙ περισσότερο διάστημα ζωης
ένός ανθρώπου μέ φυσιολογικούς ρυθμούς εργασίας. Θά 'λεγε κανείς δτι βιαζόταν νά
δλοκληρώσει κάτι πού μέσα του 'iΊθελε νά γίνει πράξη πρΟΤΟύ φύγει. Άλλά ή ποσότητα
δέν παραχώρησε ουτε τά ελάχιστο σέ βάρος της ποιότητας. Γιατί δ Θανάσης Παπα

ζώτος διέθετε μιά σπάνια διαίσθηση στό δρόμο πρός τήν εϋρεση τής επιστημονικής αλή
θειας πού δέν δ.φηνε περιθώρια ματαιοπονίας. 'Όπως καΙ νά δεί κανείς τό εργο του, ή
ανάλυση καί ή σύνθεση, πού εΙναι δύο βασικές μέθοδοι εργασίας τών επιστημόνων καΙ
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τών πνευματικών γενικότερα ανθρώπωγ, λειτουργεί μέ αριστοτεχνικό τρόπο καί δικαι
ώνει τίς επιλογές καί τίς απόψεις του.

Μιά πρώτΤ] παρατήρnσn πού αφορα στή συγγραφική παραγωγή του εΙναι τό ανo ~γμα
τών οριζόντων του στιΊν επιλογή της θεματογραφίας του. Ό Παπαζώτος αγγίζει τά Θέ
ματα πού μελετα μ' εναν τρόπο πού γεμίζει τή δική του περιέργεια αλλά καί τήν περιέρ
γεια τού απλΟύ ανθρώπου γιά τά ίστορικά ζnτήματα καί τά ζnτήματα αυτογνωσίας τού

πολιτισμΟύ του. Αυτός ο πολιτισμός εΙναι πρώτα πρώτα ο πολιτισμός τών ανθρώπων
τού τόπου του. ΕΤναι τά κατάλοιπα τού πολιτισμού στό χωριό Σέμαλτο, τά πολιτιστικά
επιτεύγματα στίς τοιχογραφίες τών Άγίων ΆναργίJρων της Μονης ΕLκοσιφοινίσσnς
τού Παγγαίου καί τά μοναστήρια τού Παπικίου όρους κοντά στήν Κομοτηνή. Αυτός

εΙναι ο πρώτος κύκλος τών ενδιαφερόντων' εΙναι ο πρώτος συναισθnματικός κύκλος

πού δένει τόν αρχαιολόγο μέ τόν τόπο του' εΙναι ο πρώτος γεωγραφικός κύκλος στά
δρια της Μακεδονίας καί της Θράκnς πού αποτελεί τή βαθύτερΤ] φωνή της έλλnνικότn
τάς του.

Τίς βασιλικές (τίς αρχαίες χριστιανικές εκκλnσίες) πού βρηκε καί μελέτnσε στό πα
λιό Σέμαλτο (σnμ. Μικρό Σούλι) «αποκάλυψαν -γράφει ο ιδιος- οί κάτοικοι τού χω
ριού μετά τόν πόλεμο καί καθάρισαν από τά χώματα μόνο τόν εσωτερικό χώρο τους».
Ή φράσΤ] αυτή τονίζει τή συνείδnσn τού νέου επιστήμονα' τού χρέους πού μοιράζεται μέ

τούς ανθρώπους τού τόπου στή διαφύλαξn, τήν καθαριότnτα καί τή συντήρnσn τών μνn
μείων. Αυτή

nσυνείδnσn δέν εγκαταλείπει τόν επιστήμονα Παπαζώτο στόν ασβεστο πό

θο του νά διατnρήσει τήν πολιτιστική κλnρονομιά αλώβnτn γιά τίς έπόμενες γενιές. Για
τί σ' αυτές ανήκει ώς πολιτιστικό δnμιούργnμα τών προγόνων τnς.
Άπό τήν πρώτΤ] του αυτή εργασία, ο επιστήμονας Παπαζώτος παρουσιάζεται ολο
κλnρωμένος καί μέ πλήρΤ] επιστnμονικό εξοπλισμό γιά τήν καλλιέργεια της επιστήμnς
του.

Τά σχέδια εΙναι δικά του εργα μέ τόν απαράμιλλα επιδέξιο σχεδιασμό πού κάλλιστα
θά τόν κατέτασσε ανάμεσα στούς πιό καλούς αριχιτέκτονες. Άλλά καί

nτέχνΤ] της φω

τογραφίας εΙναι δική του καί συνοδεύει διαρκώς τά εργα του.
Ή αυστnρή μέθοδος πού αναδεικνύει τά κείμενά του σέ υποδειγματικές αρχαιολογι
κές εργασίες φαίνεται στήν αρχή συγκρατnμένn από εναν αυστnρό ακαδnμα'ίσμό πού
επέβαλε

nαυστnρή Σχολή τού δασκάλου ΣτυλιανΟύ Πελεκανίδn, αυστnρότnτα πού κρα

τιέται ώς ενα νημα σέ πολλές υστερότερες εργασίες του.
Τό εργο του γεωγραφικά αγκαλιάζει ετσι τή γη της Μακεδονία; τή γενέτειρα γη του.
Στή μελέτΤ] του γιά τή χρονολόγnσn τών επιχρισμένων τοιχογραφιών τού ναού τών
αγίων Άναργύρων της Ηκοσιφοίνισσας τού Παγγαίου, παρατnρεί κανείς τό ανοιγμα
τού νέου ερευνnτη στό χώρο της Έπι yραφικfίς, δπου δοκιμάζεται μέ αξεπέραστΤ] επίδο

on,

αποκαθιστώντας τήν πραγματική χρονολόγnσή τους στό

1553

μ.χ. Ή εργασία αυτή

τού Θ. Παπαζώτου κρύβει τό ασίγαστο πάθος τού νεαρού ερευνnτη γιά τή διατήρnσn

τών μνnμείων τού τόπου του, μιά υπόθεσΤ] πού τού κόστισε πολύ σέ αντοχή καί νεύρο.

nλατρεία τού αρχαιολόγου πρός τή γη τών προγόνων
nπεριοχή τού Παπικίου όρους, στά χωριά Πελαγία, κοντά στήν Συλαγανή, στό

Έκεί δμως πού εκδnλώνεται

εΙναι

χωριό Σώστnς καί στό χωριό Λnνός iΊ πάνω από τό χωριό Πολύανθος καί στό χωριό
Κιουπλού, δπου

on.

nστρατιωτική θnτεία τού πρόσφερε χρόνο γιά μιά επωφελή προσέγγι

Ό Παπαζώτος ανοιξε τόν κύκλο τών ερευνών, πού συνεχίζονται τώρα ώς ανασκα

φές της αρμόδιας Έφορείας, μέ τό γνωστό του επιστnμονικό τρόπο: τήν όξύτατΤ] παρα-
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τ1'1ρηση τού χώρου καί τ1'1ν τέλεια γεωγραφ ικ1'1 καί τοπογραφικ1'1 γνώση, τά περίτεχνα δι
κά του σχέδια, τά σίγουρα συμπεράσματα.

Θά μπορούσε νά πεί κανείς δτι ή Θράκη είναι δ δεύτερος γεωγραφικός χώρος .πού
τράβηξε τό ενδιαφέρον τού νέου βυζαντινολόγου καί αυτός δ χώρος δέν επαψε νά τόν
απασχολεί, από τ1'1ν

vnv1'1

Enox1'1

πού παρουσιάζει στό ειδικό Διεθνές Συνέδριο γιά τ1'1 Βυζα

Θράκη (πού εγινε στ1'1ν Κομοτην1'1 τό

1986)

τ1'1ν Τοπογραφικ1'1 άνίχνευση της Άνα

τολικης Θράκης ως τίς τελευταίες εργασίες του πού φιλοξενούνται στ1'1ν Θρακικ1'1 Έπε

τnρίδα (ενα περιοδ. τού Μορφωτικού Όμίλου Κομοτηνης) καί πού δέν είναι λίγες. Τό
περιπετειώδες ταξίδι του

at1'1v ανατολικ1'1 Θράκη, μαζί μέ τ1'1 σύντροφό του ΊόλΤ] Βιγγο
t1'1v ΠόλΤ] καί συνδέεται μέ t1'1v Θρακικ1'1 γη , ταξίδι μέσα από

πούλου, πού κατάγεται από

απαγορευμένες ζώνες στρατιωτικών τουρκικών εγκαταστάσεων, δέν εμπόδισε την δίψα

τού Παπαζώτου νά γνωρίσει τό χώρο καί τά μνημεία του. 'Ένα χώρο γιά τόν δποίο θά
ενδιαφερθεί άργότερα νά συγκεντρώσει σχετικά εγγραφα πού εψαξε στό Βυζαντινό
Μουσείο. Τό πληθος τών βυζαντινών 6χυρών, χωριών καί φρουρίων, πού γιά πρώτΤ]

φορά καταγράφονται από τόν Παπαζώτο, άποτελούν σnμαντικ1'1 συμβολ1'1 γιά τόν ελεγ
χο τών πραγμάτων σ'

aiJt1'1 t1'1

δύσκολΤ] γιά επιστ1'1μονα άπoστoλi)

at1'1

γειτονικ1'1 μας χώ

ρα. Στόν 'ίδιο κύκλο εντάσσονται μελέτες δπως τό σχεδίασμα περί τών μνημείων της

Α'ίνου, ή σnμαντικ1'1 μαρτυρία γιά

t1'1v

t1'1v

ψnφιδωτ1'1 εικόνα της Παναγίας Όδηγήτριας από

Ήράκλεια της Θράκnς, τό σχόλιο πάνω σέ μιά φωτογραφία της Άγ. Σοφίας Άδρια

νουπόλεως ενας δρόμος πού θά τόν όδηγ1'1σει κατευθείαν

at1'1v

ερευνα τού ίδιου τού Κέ

ντρου τού Βυζαντίου, της βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης .

Τό ενδιαφέρον του γιά τ1'1ν Κωνσταντινούπολη εκφράζεται νωρίς στό άρχειακό ύλι
κό της Έκπαιδευτικης καί Φιλανθρωπικης Άδελφότητας της Κωνσταντινουπόλεως,
πού σχεδιάζει
καί επεκτείνει

at1'1

t1'1v εκπαιδευτικ1'1 πολιτικ1'1 at1'1
t1'1 δραστηριότητά του τό 1885.

Θράκη στά τέλΤ] τού περασμένου αΙώνα
ΟΙ σχετικές εργασίες του δημοσιεύονται

Θρακικ1'1 Έπετηρίδα καί στόν αφιερωματικό Τόμο

at1'1

Μν1'1μn τού δασκάλου μας

ΜανόλΤ] Άνδρόνικου.
Άργότερα θά γράψει μιά σημαντικ1'1 εργασία γιά ενα μοναστ1'1ρι της Κωνσταντινού
πολης , τό μοναστ1'1ρι τού πατριάρχου Άθανασίου, καί θά ενδιαφερθεί γιά τά κτ1'1ματα
πού εχει ή Κωνσταντινοπολίτικη μον1'1 τού Λιβός στην περιοχ1'1 της Βέροιας. Έτσι κλεί
νει δ κύκλος τών επιστημονικών του ενδιαφερόντων

at1'1

Θράκη, γιά ν' άνοίξει άνάλο

γος κύκλος μέ εργασίες , πού συνεχίζουμε νά παρακολουθούμε γεωγραφικά .
Ή Όμάδα τών εργασιών της Βέροιας θά ' λεγε κανείς δτι ανοίγεται σχεδόν παράλ

ληλα μέ τά ενδιαφέροντα τού Παπαζώτου γιά

t1'1v

Άν. Μακεδονία καί

t1'1

Θράκη.

Στ1'1 Βέροια αναλαμβάνει νωρίς τά καθ1'1κοντα νά συγκεντρώσ ει τίς εΙκόνες της πό
λης στό Βυζ. Μουσείο, εΙκόνες εγκαταλελειμμένες

at1'1v

άπληστία καί τά καραδοκούντα

βλέμματα τών αρχαιοκαπ1'1λων. Πρώτες δnμοσιεύσεις άπό

t1'1 Βέροια είναι γιά δυό βυζα

ντινές εΙκόνες της Παναγίας τίς θεωρεί μάλιστα εργο τού μεγαλύτερου ζωγράφου της
εποχης πού ζωγραφίζει

yn,

t1'1v

εκκλnσία τού Χριστού

at1'1

Βέροια, τού Γεωργίου Καλλιέρ

της «δλnς Θετταλίας αρίστου ζωγράφου». Στ1'1 Βέροια συμμαζεύει δλα τά παλαιά βι

βλία πού κινδύνευαν από τά ποντίκια καί τήν καταστροφ1'1 μέσα στίς ύγρές εκκλησίες
της πόλnς καί αρχίζει συστnματικ1'1 εξέταση τών Ιστορικών πλnροφοριών καί τών στοι
χείων πού διαθέτουμε σ1'1μερα γιά τούς ναούς τnς. Ένδιαφέρεται γιά τούς ζωγράφους

πού ζωγραφίζουν μεταβυζαντινές εκκλησίες τόν
σεις μας γιά τό εργο τών ζωγράφων

at1'1

160

αΙώνα κι ετσι πλουτίζει τίς γνώ

Βέροια, φτάνοντας μάλιστα στό σημείο νά
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προσδιορίσει τά ζωγραφικά εργαστήρια πού φροντίζουν γιά

tiJ

ζωγράφrισrι τών ναών,

στά σκοτεινά χρόνια τiΊς ιστορίας τiΊς πόλης. Γιά τή ζωγραφικn τού

1565-1570 άφιερώ

νει ειδικό άρθρο στόν τιμrιτικό τόμο τού καθrιγ. Mανόλrι Άνδρόνικου, δσο ζούσε άκόμrι
ό μεγάλος άρχαιολόγος δάσκαλός του, πού τόσο τόν εκτιμούσε.

Tn

σχέσrι τfiς Βέροιας μέ τό 'Άγ. νορος ,

tnv

Κωνσταντινούπολη κλπ . δέν παύει νά

προβάλει συνεχώς θυμίζω τά αφιεράJματα τfiς Έφrιμ. Καθτιμερινή, πού ώς ~νθετα στά

φύλλα τijς Κυριακfiς ενrιμερώνoυν τό ευρύτερο κοινό, κι άκόμrι tn μελέτη του γιά τά
άγιολογικά κείμενα πού άναφέρονται σέ άγίους τfjς Βέροιας οΙ όποίο ι περιλαμβάνονται
καί

atn ζωγραφικn τών

εκκλrισιών καί τών εικόνων τfiς πόλrις.

Όμως τόν κύκλο τών Έρευνών πού άφιέρωσε

ati!

Βέροια ό Θ. Παπαζώτος στεφα

νώνουν δύο μεγάλα βιβλία του στά όποία χρειάζεται νά σταθεί κανείς περισσότερο, για
τί άποτελΟύν τό καταστάλαγμα τfjς έπιστημονικfiς σύνθεσης τού βυζαντινολόγου μας.

Τό βιβλίο του «Ή Βέροια καί οί ναοί της (ΙΙος--180ς αΙ)>> άποτελεί ενα βασικό εργο
στn γνώσrι tfjς ιστορίας τfiς πόλrις . «Άκολουθώντας μιά μέθοδο πού ό λόγος μεταβαίνει

άπό τό γενικό στό εΙδικό,

t1

Ιστορία όδrιγoύσε

atnv

όργάνωση τού αστικού χώρου καΙ

δργάνωσrι τού άστικού χώρου στά μνrιμεία», μας λέει ό ίδιος. Φτάνει
μελέτrι τών επιγραφών καί τών εκκλrισιών καθώς καί μέ

tn

atn

σύνθεσrι μέ

t1
tn

μελέτη τών πrιγών' άπό ηΊν

Eπoxn πού Ιδρύεται ό μητροπολιτικός ναός τijς Βέροιας, πάνω σέ παλιότερο ναό, μέχρι

tnv

ακμn τού 140υ αΙώνα, καΙ τούς ναούς τού 150υ αΙ Κάνει επίσrις ταξινόμrιση τών

ζωγραφισμένων (22) ναών μετά τό

1565

ως τό

ναό τijς Παναγίας Παλιοφορίτισσας στά

1730.

Τά σχέδια,

1600,

καί καταΜγει στόν ζωγραφισμένο

t1 διάταξrι τfiς υλrις, t1 δομn τού ~ργoυ είναι άψογα. Τό βιβλίο δίκαια απέ

σπασε εγκωμιαστικές κριτικές καί τό βραβείο τijς Άκαδrιμίας. Ό ίδιος κλείνει τό εργο
του μέ τά έξijς λόγια: «δπως άναφέρθrικε καί στόν πρόλογο, στόχος αυτού τού βιβλίου
εΙναι νά θέσει πρoβλi!ματα καί νά αρχίσει ό διάλογος γι' αυτά. Δέν ΙσχυρΙζομαι πώς οΙ
προτάσεις μου εμπεριέχουν τό αλάνθαστο καί τό αναντίρρrιτo' αλλ' ευμενώς μοι, ανα
γνώστα, προσέχου, α σοι προσάγω σύν ζεούσυ καρδίφ>.
«Σύν ζεούσυ καρδίφ> γράφτrικε τό βιβλίο γιά τίς Βυζαντινές εΙκόνες τfiς Βέροιας, τό
άλλο μεγάλο συνθετικό εργο τού Θ. Παπαζώτου, δπου πρωτοπαρουσιάζονται οί σπου
δαιότερες εΙκόνες τijς πόλrις, σ' ενα βιβλίο πού γνώρισε μεγάλrι ζnτrισrι άπό τό ειδικό

καί μn κοινό. Τό βιβλίο εΙναι

t1

αΙσθrιτικn άπoτΙμrισrι τού τέλειου γνώστrι τijς ζωγρα

φικfjς τών εΙκόνων μέ μιά συνθετικi! ματιά, παραμερίζοντας τά περιττά καί επιμένο

ντας

atiJv ουσία δσον αφορα στόν τρόπο μέ τόν όποίο έξελίσσεται ' t1 τέχνη στήν κατα

σκευn καί ζωγραφικn αυτού τού είδους.

AiJtn tn

συνθετικn δεινότrιτα άναγνωρίζουμε στό ~ργo τού Παπαζώτου καί σέ άλλα

του αυτοτελij εργα, δπως εΙναι τά εργα του Τά πάθτι της ΨυΥης καί Τι Βυζαντινή ζωγρα
φική της ΜακεδονΙαςκαί Ή Παλαιολόγεια ζωγραφική στή Θεσσαλονίκτι.
Τό πρώτο βιβλίο άποτελεί μιά κατάθεσrι τfiς ψυχfiς τού συγγραφέα πού ανακαλύπτει

γιατί χτίζουμε καΙ ζωγραφίζουμε εκκλrισίες στά λόγια τών βυζαντινών συγγραφέων:
«Χτίζουμε ώραίους καί καταστόλιστους ναούς γιά νά
πραϋνουμε τή βαρβαρότrιτα τών ψυχών».

n«

Η ώραιότrις τού ναού διδάσκει τήν καλλονn τού κόσμου.

Τά αΙωρούμενα φώτα μιμούνται τούς άστέρες, ό πολυέλαιος τό
στέρεωμα . Ό ναός λοιπόν είναι οίκος θεού πού άν καί
χτίζεται άπό άψυχα υλικά εχει υπερκόσμια χάρrι».
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Έτσι fι εκκλησία στοχεύει στή λύτρωσn τού ανθρώπου από τά πάθη.
Τό δεύτερο βιβλίο επαγγέλλεται τήν ενασχόληση τού Πωταζώτου μέ θέματα τού κύ

κλου της Θεσσαλoνίκrις, ενας εύρύς κύκλος σπως εΙναι καί fι εύρύτητα της σημασίας τής
πόλης αύτης ώς συμβασιλεύουσας βυζαντινης πόλης, της δεύτερης μετά τήν Κωνσταντι
νούπολη, στή βυζαντινή Ιστορία.

Άπό τό ναό της Άχειροποίητου πού αρχισε τήν τακτική επγγελματική του σταδιο
δρομία, ξεκινά καί fι συγγραφική του ενασχόληση μέ τά βυζαντινά μνημεία της Θεσσα

λονίκης, γιά ν' ασχοληθεί στή συνέχεια μέ τά ψηφιδωτά τού Άγίου Δημητρίου, τή ζω
γραφική των ναων της πόλης στήν εΠΟΧ11 των Παλαιολόγων, τήν αρχαιολογική κατά
σταση τού μικρού ναού τού Σωτήρος κοντά στήν Καμάρα, αλλά καί σλα τά μνημεία της
πόλης από τήν πύλη τών άγίων Άποστόλων τού Κουλά των δυτικών τειχών της πόλης
ως ηΊν επισκευή της ακρόπολης της Θεσσαλονίκης άπό τόν αρχιεπίσκοπο Βασίλειο
Άχριδηνό. Σημαντική εΙναι fι επισήμανση τών μαρτυρΙών ένός ρώσου μοναχού Ήσαία
άπό τήν επίσκεψή του καί τήν περιγραφή τού <Αγ. Δημητρίου , ενώ τό αποκορύφωμα τής

ερευνητικης συνεισφοράς εΙναι οί μελέτες του γιά τό σημερινό ναό τού προφήτη Ήλία,
ενα μνημείο πού πρωτος ταύτισε μέ τή γνωστή μονή Άκαπνίου , βυζαντινό μοναστήρι

πού 1δρυσε στή Θεσσαλονίκη δ νουνός τού αύτοκράτορα Βασιλείου Βουλγαροκτόνου.
υ Θανάσης Παπαζώτος παρουσίασε τίς νέες αύτές απόψεις στό άμερικάνικο βυζαντι
νολογικό περιοδικό DUlnbaι10n

Oaks Papers,

ενα από τά πιό άξιόλογα επιστημονικά

ειδικά περιοδικά στόν κόσμο σήμερα. Δέν πρόλαβε νά όλοκληρώσει ό ιδιος μιά εύρύτε
ρη μελέτη γι' αύτό τό θέμα -σχεδίαζε ενα μεγάλο βιβλίο- αλλά μολαταύτα προσπάθη
σε νά δώσει ώς «Κύκνειο ασμα » μιά εκτεταμένη εργασία πού εγραφε μέ τήν ελπίδα στι

ι:Jά μπορέσει νά βγεί στό τέλος. Καί βγηκε πράγματι, σέ εκδοτική σειρά της « Θεσσαλονί
κης , πολιτιστικης Πρωτεύουσας », μιά καθαρή καί νέα εργασία μέ τρόπο συστηματικό
καί γνήσιο.

Άλλά τό επιστημονικό εργο τού Θανάση Παπαζώτου δέν κλειδώθηκε μέσα στούς
τόπους πού άγάπησε. <Όπου περνούσε εβρισκε τόν τρόπο ν' ανακαλύπτει προβλήματα

καί νά επιχειρεί νά δώσει λύσεις. Στόν Κολινδρό συγκέντρωσε σλα τά μνημεία καΙ τά
παρέδωσε στόν Πολιτιστικό Σύλλογο νά τυπωθούν σ' ενα βιβλίο. Στό <Άγιο Όρος,

σπου κι αν περπατα, άνακαλύπτει παλιά ερειπωμένα καί ξεχασμένα μοναστήρια, σπως

ηταν fι μονή τού Σαράβαρη, τό Κελλί τού Ραβδούχου κ.α., μόχθος πού εκτιμήθηκε από
τούς Γάλλους ειδικούς , ωστε νά περιεληφθεί fι μελέτη του στη φημισμένη ίστορικο-γεω
γραφική εκδοση

Geographie Historique du Monde Mediterraneen.

Στόν Άλιάκμονα θά

μελετήσει τίς τοιχογραφίες τού ναού της Παναγίας, ενώ σημαντική εΙναι fι συμβολή του
στήν ερευνα τών βυζαντινών μνημείων τού νομού Πιερίας. Τόν ενδιαφέρει τό κτηματο

λόγιο, fι βιβλιοθήκη της μονης τού <Αγ. Διονυσίου τού εν υλύμπω κοντά στό Λιτόχωρο,
αλλά καί fι μονή της Παναγίας της Κουκουμητριώτισσας, fι λεγομένη Δοβρά. Άγκαλιά
ζει μαζί μέ αλλους συναδέλφους του (τόν Γ . Κανονίδη καί τή Δ. Εύγενίδου) τά μνημεία
τών Πρεσπών καί ξαναγυρίζει στήν ταύτιση της Διοκλητιανούπολης πού τήν ανέσκαψε.
Τά ανοιχτά προβλήματα της λειτουργικης χρήσης στόν κεντρικό ναό της Μονης Προ

δρόμου Σερρών, αλλά καί αλλες άναζητήσεις εύρύτερου ενδιαφέροντος, π.χ., πώς Υπαν
ενα βυζαντινό σπίτι , τί εξέφραζαν τά νεκρικά πορτρέτα τού Φαγιούμ, ύποδηλώνουν τόν
εύρύτατο επιστημονικό καί πνευματικό κόσμο τού Θανάση Παπαζώτου.
υ 'ίδιος δέν ελειπε άπό μεγάλες επιστημονικές συναντήσεις καί συνέδρια. Θυμούμαι

μέ συγκίνηση τήν προθυμία νά συμμετάσχει στό Διεθνές Συνέδριο των Σερρών, καί τής
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Κατερίνης , κι ακόμη νά συνδράμει στό εργο τού 'Ιδρύματος Γουλανδρη-Χόρν μέ τίς

θαυμάσιες διαλέξεις του μέσα στήν εποχή πού ή αρρώστια τόν αποδυνάμωνε. Κι δμως
είχε ψυχή πού πάλευε ως τήν ϋστατη ωρα.
Συνοψίζοντας τήν επιστημονική προσφορά τού Θανάση Παπαζιοτου στ1'1 Βυζαντινο

λογία, θά μπορούσε νά μιλήσει κανείς γιά δυό μεγάλα καί ευδιάκριτα χαρακτηριστικά

πού τήν διακρίνουν: Είναι πρώτα δ ασίγαστος εσωτερικός πόθος στήν αναζήτηση τού
«ώραίου καί τού αληθινού» καί ϋστερα ή στέρεη γνώση τών θεμάτων πού πραγματεύε

ται μέ

r1'1v

ασφαλέστερη μέθοδο. Πολυμορφία θεμάτων, πολυμέρεια

ar1'1v

προβληματικ1'1,

ευαισθησία σέ θέματα αΙσθητικης καί τέχνης, βαθειά γνώση της ίστορίας , βαθύτερη γνώ

ση της ανθρωπογεωγραφίας είναι δρισμένες από τίς πτυχές τού συγγραφικού του
εργου.

Δέν ηταν αλλωστε δλα ταύτα παρά ή εκδήλωση τού αυθορμητισμού του, της ανοι
χτοσύνης τού χαρακτ1'1ρα του, της ανθρωπιας του σ' δλη της τήν εκφραση. Συνέβαλε

ar1'1

σύνταξη τού περιοδικού Ίστορικσγεωγραφικά, δίνοντας πάντα τή συμμετοχή σέ κάθε
τόμο. Δέν ελειψε από καμιά συζ1'1τηση πού αφορούσε στ1'1ν καλυτέρευση τών πραγμάτων

στόν τομέα τού ΠολιτισμΟύ πού ύπηρετούσε. 'Αγωνίστηκε γιά τήν καλυτέρευση καί τήν

αξιοπρέπεια τών Έλλήνων αρχαιολόγων. Ζούσε τήν καθημερινή δοκιμασία τών ανθρώ
πινων συνειδ1'1σεων. Ζούσε παράλληλα κι αφουγκραζόταν τόν παλμό της ζωης καί τΙς

ύπόλοιπες χαρές της πέρα από τήν επιστημονικ1'1 σοβαρότητα. Τίς ανθρώπινες εκείνες
στιγμές πού στά χέρια του γίνονταν Τέχνη κι αυτός δημιουργικός Ποιητής καί Τεχνίτης.
'Ό,τι καΙ νά προσθέσει κανείς πλάθοντας τή μορφ1'1 ενός άδικοχαμένου πρόωρα φί
λου, βρίσκεται στή δυσάρεστη θέση νά ξεσηκώνει τή μνήμη μέ μιά βασανιστική δοκιμα

σία. 'Ό,ΤΙ καί νά πεί τίποτα δέν είναι δυνατό νά συμπληρώσει αύτό πού εκείνος ακτινο
βολούσε στούς γύρω.

Είναι τόσο τό κρίμα πού εφυγε πρόωρα, αφού είχε νά προσφέρει σ.κόμη πιό πολλά
στά γράμματα τήν επιστήμη καί τήν Τέχνη . Νά προσφέρει ακόμη περισσότερα στούς δι
κούς του πού ή απουσία του τούς στέρησε από ενα δλοφώτεινο στήριγμα . Ώστόσο τό
εργο πού αφησε παρακαταθ1'1κη τόσο μεγάλ ο, τόσο στέρεο καί τόσο ούσιαστικό, θά γεμί
ζει εσαεί τήν καρδιά καί τίς φλέβες μας μέ τήν ενταση τού παλμΟύ του. Είναι πάντα μαζί
μας καί μας χαιρετάει. Είναι αΙώνιος κι άθάνατος ό λόγος ποίl κατέγραψε. Καί ή πράξη
πού βίωσε. Καί τό άσίγαστο πάθος γιά δημιουργία πού μας δίδαξε γιά ν' αντισταθούμε
στή φθορά καί τόν θάνατο' γιά νά περιφρουρήσουμε τή μνήμη.

T1'1v

Μνήμη του.
Βασίλης Κατσαρός
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