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Οί διαφορές αυτές ίσως μπορούν νά εξηγηθούν μερικές φορές με τήν 
υποτιθέμενη εκτέλεση τών αποκαλούμενων «ομήρων σκιών» [Schattengeiseln]. 
Αλλά δυστυχώς δέν χωράει καμμία αμφιβολία ότι ή συντριπτική πλειοψηφία 
τών αναφερομένων νεκρών βρήκε πραγματικά τον θάνατο. 

Είναι αυτονόητο ότι τό μελέτημα αυτό δέν γράφτηκε για νά αμβλύνει 
τίς πράξεις εκείνων πού εφάρμοσαν στην Ελλάδα τό σύστημα αντιποίνων 
τής Χιτλερικής Γερμανίας. Πιστεύω όμως ότι έχουν περάσει τώρα αρκετά 
χρόνια άπό εκείνη τήν αδυσώπητη περίοδο, ώστε μπορεί κανείς νά τολμή
σει ένα ξεκαθάρισμα τής Ιστοριογραφίας άπό τους εκάστοτε μύθους πού εί
χαν επινοηθεί απ' όλες τίς εμπόλεμες πλευρές και παρατάξεις. Στον πόλεμο 
ή — αναγκαία υπερβολική — προπαγάνδα 26, ή παραγωγή μύθων, είναι θε
μιτό όπλο τών εμπολέμων στην ιστοριογραφία όμως δέν πρέπει νά υπάρ
χει χώρος ούτε γιά «κακούς» ούτε για «καλούς» μύθους. 

Καί πιο συγκεκριμένα: Ή βάρβαρη αναλογία τού 1 : 50 δέν εφαρμό
στηκε στην Ελλάδα πάγια, άλλα σέ ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Αλλοιώς 
θα έβρισκαν τον θάνατο καί άλλες δεκάδες χιλιάδων Ελλήνων μπροστά 
στο εκτελεστικό απόσπασμα. 

Ή θυσία, ή ύστατη θυσία τής εκατόμβης τών πραγματικών μαρτύρων 
δέν μπορεί παρά νά μειώνεται αισθητά, αν εκείνοι περιβάλλονται γιά τον 
ένα ή άλλο λόγο άπό είκονικούς συντρόφους τού μαρτυρίου τους. 

HAGEN FLEISCHER 
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Στον αφιερωματικό τόμο «Στήλη. Είς μνήμην Νικολάου Κοντολέον¬ 
τος», πού δέν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, δημοσιεύτηκε μελέτη τής κ. 
Caterina Spetsieri - Beschi μέ τίτλο «Αλέξανδρος Ησαΐας, ό προδότης 
τής Ιδεολογίας τού Μακρυγιάννη» (σ. 272-293, πίν. 117-126). Ή μελέτη 
αυτή προσκομίζει καινούρια στοιχεία γιά τό πρόσωπο τού Ησαΐα καί τίς 
λιθογραφίες του, μέ τα όποια αμφισβητείται ή Ιδιότητα τού Ησαΐα ώς 
ζωγράφου τών λιθογραφίων, όπως είχε γίνει γενικά δεκτό ώς σήμερα καί 
όπως υποστήριξα στην παραπάνω εργασία μου. 

Συγκεκριμένα ή συγγρ. αποκαλύπτει ότι σέ δύο άπό τίς λιθογραφίες 

συνυπεύθυνο τό ΕΑΜ / ΕΛΑΣ. 
26. Οπως αξίωσε π.χ. ή γερμανική στρατιωτική ηγεσία γιά τήν Ελλάδα: 

«Στην προπαγάνδα κατά τού εχθρού ό καθώς πρέπει φαντάρος οφείλει να έχει το θάρ
ρος να ψεύδεται. Πρέπει να είναι ευφάνιαστος!» (ΜΑ, φάκ. 65024/2 .· Chefbesprechung 
9/10.12.43). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



196 Κ. Αάππας, Γύροο από τον 'Αλέξανδρο Ήααΐα και τίς λιθογραφίες του 

τού Ησαΐα υπάρχουν τά ονόματα δύο Ιταλών ζωγράφων πού άνηκαν στον 
κύκλο τής Ακαδημίας Καλών Τεχνών τής Βενετίας. Ανακάλυψε επίσης 
στό Μουσείο τής Padova τό προσχέδιο τής μιας άπό τις δύο αυτές λι
θογραφίες. Τά νέα αυτά ευρήματα οδήγησαν τή συγγρ. στό συμπέρασμα 
ότι οί λιθογραφίες πού φέρουν τό όνομα τού Ησαΐα δεν έχουν γίνει άπό 
αυτόν, άλλα άπό Βενετούς καλλιτέχνες, μέ ανάθεση προφανώς δική του. 
Στον Ησαΐα οφείλονται, κατά τή συγγρ., οί λεζάντες, ή υπογραφή του 
«καί ίσως ή έπιζωγράφηση μέ τά χρώματα» (σ. 283). 

Ή τελευταία αυτή υπόθεση νομίζω ότι πρέπει να θεωρηθεί πιθανή, 
αφού ό Ησαΐας, όπως έδειξα στην παραπάνω εργασία, είχε γνώσεις σχε
δίου. Φαίνεται όμως, τελικά, ότι οί σχετικές γνώσεις του δέν ήσαν αρ
κετές για να κάνει ό ίδιος τις λιθογραφίες. 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ 
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