Ηθική συγκρότηση
Όσοι ασχολήθηκαν με το πολύπλευρο έργο του Τίμου Μωραϊτίνη
επεσήμαναν παράλληλα την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την
εντιμότητα, την αξιοπρέπεια και το ήθος του συγγραφέα, τον άκακο
χαρακτήρα του και τον ανθρωπισμό του.
Πράγματι ήτανε ένα σπάνιο φαινόμενο που συγκέντρωνε ως φαίνεται,
όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ηθική τελείωση του
Ανθρώπου. Κάτι περισσότερο δηλαδή από το «καλός καγαθός» της
κλασσικής Ελλάδας που θα δικαίωνε ακόμη και αυτόν τον Πλάτωνα στη
θέαση «του αγαθού» που επιχειρεί στην Πολιτεία του.
Ο άνθρωπος αυτός που σκόρπιζε απλόχερα το γέλιο και τη χαρά και τη
συγκίνηση στους αναγνώστες και τους θεατές των έργων του, ήταν ένας
κλειστός και λιγομίλητος άνθρωπος που απέφευγε τη δημοσιότητα και
την κοσμικότητα και επεδίωκε τη μοναχικότητα (όχι τη μοναξιά) και
«ουδέποτε μιλούσε για τον εαυτόν του και τις επιτυχίες του», έχει γράψει ο
Γιώργος Πράτσικας.
Δοξάστηκε χωρίς να τρέξει πίσω από τη δόξα και πλούτισε χωρίς να το
επιδιώξει, χωρίς να τρέξει πίσω από το χρήμα. Και η δόξα και το χρήμα
τον … κυνήγησαν, μέχρι που ήρθαν τα μαύρα χρόνια του πολέμου και
της κατοχής.
Σατιρικός «μέχρι μυελού οστέων» έβλεπε τη ματαιότητα και είχε
κατασταλαγμένη άποψη ζωής και κατασταλαγμένη θεωρία όπως
προκύπτει μέσα από τα έργα του και κυρίως την ποίησή του.
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«Ο Μωραϊτίνης δεν ήτο, ίσως, ένας πολύ μελετημένος, ένας λογιώτατος
άνθρωπος. Ήτο όμως κάτι ασυγκρίτως προτιμότερον από αυτό: ήτο
Άνθρωπος» παρατηρεί η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την επαύριον του θανάτου του
τον Σεπτέμβριο του 1952. Βεβαίως ο Τίμος Μωραϊτίνης είχε μια ευρεία
μόρφωση και καλλιέργεια (και αυτό άλλωστε φαίνεται στα έργα του)
αλλά δεν αναλώθηκε σε ατέρμονες φιλολογικές αναζητήσεις και
πνευματικές περιπέτειες. Είχε τη δική του ερμηνεία των φαινομένων της
ζωής η οποία και εστηρίζετο στη λογική και μόνο σ’ αυτήν καθ’ ότι ο
ίδιος υπήρξε ιδιαιτέρως ορθολογιστής ντύνοντας αυτόν τον ορθολογισμό
μ’ ένα βαθύ συναισθηματισμό και ένα υγιή ρωμαντισμό. «Με τη σάτιρα ο
Μωραϊτίνης εδίδασκε δια της «εις άτοπον απαγωγής» παρατηρεί το ίδιο
δημοσίευμα και συνεχίζει: «Με την πηγαίαν παρατηρητικότητα, με την
ρωμαντικήν διάθεσιν, με τον άκακον χαρακτήρα του, έβλεπε τα πάντα με
την επιείκιαν του ανθρωπιστού. Έτσι η πλέον δριμεία κοινωνική κριτική
μετεβάλλετο εις άκακον ευθυμογραφίαν».
Σχετικώς με την παροιμιώδη καλοσύνη του Τίμου Μωραϊτίνη, ο Παύλος
Παλαιολόγος γράφει στο ΒΗΜΑ μεταξύ άλλων: «Γέλασε, δε σάρκασε.
Για το σαρκασμό χρειάζεται και κάποια δόσις κακίας. Και ο Τίμος δεν
εγνώρισε την κακία. Κατάστασις σχεδόν … παθολογική.» Χαρακτηριστική
εξ’ άλλου απεικόνιση αυτής της πλευράς του χαρακτήρα του είναι η
προσφώνηση της Σοφίας Σπανούδη στο «Ατελιέ» κατά τη διάρκεια
τιμητικής εκδήλωσης για τον συγγραφέα με την ευκαιρία της 100ης
παράστασης της ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ. Έχει αναρτηθεί ολόκληρη στην
παρούσα ιστοσελίδα στην ενότητα ΘΕΑΤΡΟ και στην αναφορά για την
ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ.
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Ο Τίμος Μωραϊτίνης απέφευγε τη δημοσιότητα και έδινε σπανίως
συνεντεύξεις. Δεν συμμετείχε σε φιλολογικές- λογοτεχνικές παρέες και
συζητήσεις, προφανώς γιατί έπληττε. Φίλος με πολλούς λογοτέχνες της
εποχής του, προτιμούσε η παρέα μαζί τους, να είναι μακριά και έξω από
τα λογοτεχνικά δρώμενα. Θα πίστευε κανείς ότι ήταν ακατάδεκτος και
σνόμπ. Λάθος! Ήταν ανεξάρτητος, ανένταχτος και εξόχως ελεύθερο
πνεύμα. Γράφει η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ την επαύριον επίσης του θανάτου του:
«Ο Μωραϊτίνης ήταν ξένος προς κάθε είδους πνευματικού σνομπισμού.
Είχε μείνει ο απλός, ο απέριττος, ο Τίμος με το πεντακάθαρο ήθος, με το
ολόδροσο πνεύμα που σπίθιζε κι αστραποβολούσε σε κάθε στιγμή, σε κάθε
κουβέντα, σε κάθε φράση του γραπτού λόγου του. Ένα από τα κυριότερα
χαρακτηριστικά

του

ήταν

ο

αυτοσεβασμός.

Είτε

θέατρο,

είτε

χρονογράφημα, είτε ποίημα είχε εκφραστικότητα, ζωντάνια, διαύγεια,
δροσιά και την σφραγίδα της ηθικής του προσωπικότητας.»
Με μια αστείρευτη ζωηρότητα πνεύματος και πνευματικό πλούτο
διαρκώς ανανεούμενα, με μια ακατάβλητη δύναμη και ορμή για νέους
και διαφορετικούς συνδυασμούς σκέψεων, ο Τίμος Μωραϊτίνης
αισθάνεται τόσο πλήρης, τόσο γεμάτος, που δεν καταφεύγει σε
αναζητήσεις. Ήδη αυτά που βιώνουν η ψυχή και οι αισθήσεις του, αυτά
που

σκέφτεται,

αυτά

που

δημιουργεί

η

φαντασία

του,

η

παρατηρητικότητά του και η νοημοσύνη του είναι τόσα πολλά και
χειμαρρώδη και με τόσους συνδυασμούς και κάτω από τον αυστηρό
έλεγχο των σχεδόν αλάνθαστων κριτηρίων που έχει, ώστε να μη νιώθει
την ανάγκη να γεμίσει κανένα ψυχικό κενό, να μη διακατέχεται από
καμία ανία, ώστε να καταφεύγει σε κούφιες κοσμικότητες ή ευτελείς
διασκεδάσεις, ή να «χαζεύει» άπρακτος θρέφοντας έτσι μια υπερτροφική
ανία και αφόρητη βαρεμάρα. Ο Μωραϊτίνης έχει για κύριο συνομιλητή
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τον εαυτόν του, με τον οποίο έχει να συζητήσει τόσα πολλά πράγματα
που δεν τον φτάνει ο χρόνος.
«Κρυφομιλώ με τη μικρή μου καμαρούλα
Και που και που η σιωπή της μ’ απαντά.
Και τάπαμε πολλές φορές με τη βροχούλα
Στο παραθύρι μου κοντά.»
Το μεγαλείο της ψυχής του Τίμου Μωραϊτίνη έγινε αντιληπτό από τους
συγχρόνους του και επισημάνθηκε σε πολλά δημοσιεύματα. Εκεί γίνεται
ολοφάνερο ποιος ήταν αυτός ο περίεργος άνθρωπος αλλά και τόσο
αγαπητός συγγραφέας και γιατί. Ως «λευκόν και αλύγιστον» τον
χαρακτηρίζουν τα περισσότερα δημοσιεύματα και υπογραμμίζουν το
παροιμιώδες ήθος του.
Η σχέση του Μωραϊτίνη με την πολιτική ήταν σχέση εξ’ … απ’
αποστάσεως. Φίλος με τον πρίγκιπα Νικόλαο (που ήταν άνθρωπος των
γραμμάτων και των τεχνών και εκ των ιδρυτών του Βασιλικού Θεάτρου),
τον συναναστρέφεται μόνο στο Παρίσι, όπου ο Νικόλαος ζωγραφίζει για
να μην θεωρηθεί τρόφιμος της Αυλής και αρνείται προσφορά του για
έκδοση εφημερίδας, την οποία ο Γεώργιος Βλάχος αποδέχεται και εκδίδει
την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Αρνείται να προσχωρήσει στην αυλή του
Βενιζέλου παρά τον απέραντο και ανεπιφύλαχτο θαυμασμό που έτρεφε ο
μεγάλος αυτός πολιτικός προς τον Μωραϊτίνη. Αποποιείται 200.000 δρχ.
της γαλλικής προπαγάνδας το 1917 για να ανεβάσει δύο νούμερα στο
«Πανόραμα» για την ΑΝΤΑΝΤ και έρχεται σε ρήξη γι’ αυτό με τη φίλη
του Μαρίκα Κοτοπούλη. «Ο μόνος μη αργυρώνητος δημοσιογράφος»
εξομολογείτε ο Βενιζέλος σε γνωστό δικηγόρο (Αρχείο Μαρίας Τίμου
Μωαραϊτίνη). Κατά την Κατοχή, ο δήμαρχος Αθηναίων Άγγελος
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Γεωργάτος και το τότε δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει το 1941 να
απονείμει μηνιαίες συντάξεις 20.000 δρχ. ενόψη τρομερών ημερών στους
Γρ. Καμπούρογλου, Κωστή Παλαμά και Τίμο Μωραϊτίνη. Απέρριψε με
ευγένεια και αξιοπρέπεια την απονεμηθείσα σύνταξη «για άλλους
συναδέλφους που θα είχαν περισσότερη ανάγκη. Εγώ- είπε στο Μ. Ροδά
που του μετέφερε την απόφαση- είμαι σε όλη μου τη ζωή
αποχειροβίωτος». Κατά την Κατοχή επίσης, αποποιήθηκε με αγανάκτηση
πρόταση του μορφωτικού ακολούθου της ιταλικής πρεσβείας, εκ μέρους
του Ντούτσε, για 20 διαλέξεις με τεράστια- σε χρυσές λίρες- αμοιβή και
ενός μηνός πριγκιπική διαμονή με την οικογένεια του στη Ρώμη. Το
βράδυ της ίδιας ημέρας ο Τίμος Μωραϊτίνης έφαγε σούπα από σπόρους
σκούπας με το κουπόνι.
Στην ενότητα ΚΡΙΣΕΙΣ ο χρήστης μπορεί να βρει αρκετά στοιχεία που
μαρτυρούν την ηθική συγκρότηση του Τίμου Μωραϊτίνη. Όλα εστιάζουν
στο ήθος και την ακεραιότητά του. Στοιχεία που τα προβάλουν
ιδιαιτέρως παράλληλα με την αναφορά στο έργο του.
Καταχωρίζεται εδώ χρονογράφημα του Δημήτρη Ψαθά στα ΝΕΑ δυο
μέρες μετά το θάνατο του συγγραφέα. Και όσα έχουν γραφτεί από όλους
τους άλλους διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων, κινούνται σε
αυτόν τον άξονα.
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