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Ο γνωστός και βραβευµένος συµπάροικος καλλιτέχνης, Φω-
κίων Βούρος, έχει δυο αγάπες έξω από την οικογένειά του: 
Τέχνη και ΚΚΕ, απόλυτα  αφοσιωµένος και στις δύο. Οταν 
έµαθα ότι τελευταίο του πόνηµα είναι ένα γλυπτό αφιερωµέ-

νο στην 100ή επέτειο τού ΚΚΕ, ζήτησα να µού στείλει µια φωτο-
γραφία και ο Φωκίων τη συνόδευσε µε την παρακάτω επιστολή:  
«Το γλυπτό σαν ιδέα πάει πίσω καµιά 20ριά χρόνια, όταν πρω-
τοδιάβασα το ποίηµα ‘Ο Επίλογος’ της Γιώτας Κριλή. Τελειώ-
νοντας και µε δάκρια στα µάτια, µες το µυαλό µου καρφώθηκαν 
τα τελευταία λόγια του ποιήµατος ‘Μόνο που η θύµηση πότε πότε 
αναδεύει τη φτερoύγα της αποζητώντας δικαίωση’. 
Σε πολύ λίγο χρόνο, µέσα στο τραίνο µια µέρα µου ήρθε η ιδέα µιας φι-
γούρας µε υψωµένες γροθιές, το κεφάλι να κοιτάει προς τα πάνω και το 
στόµα ορθάνοιχτο, να σκούζει για δικαίωση!
Το ονόµασα «Κραυγή για ∆ικαίωση» και το έφτιαξα από ανοξείδωτο 
ατσάλι, 2.5 µέτρα ύψος και γρανιτένια βάση για να είναι βαρύ να µην 
το ρίχνει κάτω ο αέρας. 
Το πήγα σε µια έκθεση στο Darling Park που έκανε η Ένωση Γλυ-
πτών (της οποίας είµαι µέλος), θυµάµαι είχε έρθει και η Γιώτα στο 
άνοιγµα της έκθεσης. Εγώ νόµιζα ότι µε τέτοιο όνοµα, ‘Κραυγή για 
∆ικαίωση’ δεν θα το αγοράσει κανένας, όµως κάποιος το αγόρασε 
για να το βάλει στην άκρη της… πισίνας του! Τι τον ένοιαζε τι το 
ονόµασα εγώ! Οπότε αναγκάστηκα και έφτιαξα δεύτερο για τη 
δική µου συλλογή, µε τα ίδια υλικά και βάση, το οποίο βρίσκεται 
στην ταράτσα µου.
Πριν από λίγα χρόνια, έλαβα µέρος σε έναν διαγωνισµό που 
έγινε στο Newcastle της Νέας Νότιας Ουαλίας για ένα 
‘µνηµείο’ για τους εργάτες που σκοτώθηκαν στο ερ-
γοστάσιο χαλυβουργίας της BHP από το 1908 που 
ξεκίνησε, µέχρι το 1998 που σταµάτησε.
Προκρίθηκε η ιδέα µου µαζί µε άλλες 3, για τέσ-
σερεις ‘Κραυγές για ∆ικαίωση’ να στέκονται σε ένα 
γύρο µε ψιλά χόρτα στη µέση, οπότε έφτιαξα µακέτες, 
στην πρώτη όπως είναι η ‘Κραυγή για ∆ικαίωση’ µε τις γρο-
θιές ψηλά, και δύο σπιράλ από ατσάλι να τυλίγουν την 
φιγούρα που αντιπροσώπευαν τα κέρδη της εται-
ρίας, µέσα απ’ τα οποία βγαίνει ο νεκρός εργάτης 
σκούζοντας για δικαίωση. Οµως είχαµε διαφωνίες 
για τις γροθιές, οπότε έφτιαξα κι άλλη µακέτα µε τις 
4 φιγούρες και τις παλάµες ανοιχτές, το οποίο δεν 
µου άρεσε και στο τέλος δεν έκανα εγώ το µνηµείο, 
απλούστατα πλήρωσαν µόνο για τις µακέτες, ίσως 
και τα σπιράλ που αντιπροσώπευαν το κέρδος να µην 
ήταν κατάλληλα για το σκεπτικό τους.
Ερχόµενοι τώρα στο τώρα, το 2018 όπως γνωρίζεις, 
ήταν αφιερωµένο στα 100 χρόνια του ΚΚΕ 1918-2018, 
του οποίου είµαι οπαδός, φίλος, όπως θέλεις πάρτο, 
άλλωστε σαν Κοµµουνιστής είµαι φίλος µε όλα τα κόµ-
µατα της εργατικής τάξης ανά τον κόσµο, αλλά ιδιαιτέ-
ρως µε το ΚΚΕ που από µικρά στο χωριό µας φωνάζανε 
ΚουΚουΕδάκια!
Ήθελα να κάνω ένα ‘δώρο’ στο ΚΚΕ, µιας και δεν µου δόθηκε 
η ευκαιρία και η τιµή να φέρω τον τίτλο του µέλους του 
διαµένοντας στο εξωτερικό.
Οπότε η σκέψη µπήκε σε κίνηση να κατεβάσει ιδέα 
για ένα γλυπτό που θα αντιπροσωπεύει τους αγώ-
νες των ΚουΚουΕδων, τους αγώνες του Ελληνικού 
Λαού, και το ΚΚΕ. Κατάληξα µε την ‘Κραυγή για 
∆ικαίωση’ κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, να 
βγαίνει από µέσα και να στέκεται πάνω στο έµ-
βληµα του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας µε τα 
γράµµατα ΚΚΕ γύρω στο ∆ και τα γράµµατα 100 
ΧΡΟΝΙΑ γύρω απ’ το οβάλ, κατασκευή από ορεί-
χαλκο, τυλιγµένη η φιγούρα από µια ‘δίνη’ που 
αντιπροσωπεύει τα κέρδη της Ελληνικής πλουτοκρα-

τίας που ξεζουµίζει απ’ τον Ελληνικό Λαό, κατασκευασµένη από χαλκό 
επιχρυσωµένο.
Το γλυπτό είναι 73 πόντους ύψος Χ 23 Χ 19 πόντους, και ζυγίζει µόνο 4 
και κάτι κιλά. Το έστειλα στην Ελλάδα στον Περισσό, το οποίο και λάβανε, 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχω.
Φέτος ίσως λάβω µέρος σε µια έκθεση που είναι προγραµµατισµέ-

νη να γίνει στους χώρους του Ελληνικού Συνδέσµου Άτλας στο 
Marrickville, του οποίου είµαι µέλος. Μιλάγαµε µε τον 

φίλο, Γιώργο Μιχελακάκη, που είναι υπεύθυνος των 
πολιτιστικών στον Σύνδεσµο και είναι αισιόδοξος ότι 

επιτέλους θα ξεκινήσει µια εποικοδοµητική δου-
λειά, που είναι απαραίτητη προπάντων αυτό τον 
καιρό. Από ό,τι έχει πέσει στην αντίληψη µου, άρ-

χισε να γίνεται ένα είδος διαστρέβλωσης της ιστορίας 
αυτού του ιστορικού φορέα, του Άτλα, και είναι απαραί-
τητο το προοδευτικό στοιχείο, οι προοδευτικοί Έλλη-
νες να επαναπλαισιώσουν τον Σύνδεσµο για να γίνει 
ανασύνταξη του προοδευτικού στοιχείου της παροι-
κίας, ώστε να µην γίνει παραχάραξη της ιστορίας 
(ότι ήταν ο Άτλας ‘ποδοσφαιρική οµάδα’) την οποία 
έχουµε γράψει εµείς. 
Ο Άτλας δεν ξεκίνησε σαν να ήταν ‘ποδοσφαιρική 
οµάδα’ όπως για δεύτερη φορά έχει κυκλοφορήσει 
σε έντυπο, τα πρώτα του µέλη και ιδρυτές ήταν άτο-
µα της ΟΕΝΟ που λόγω της Μεταξικής δικτατορίας 
στην Ελλάδα, και του ότι η Ακροναυπλία ήταν γεµά-
τη µε φυλακισµένους Κοµµουνιστές, ξεµπάρκαραν 
στην Αυστραλία για λιγάκι πιο ελεύθερη ζωή και 
σχηµάτισαν την προοδευτική τους οργάνωση που 

ήταν ο Άτλας και που απ’ την πρώτη στιγµή 
έκανε σύνδεση µε συνδικάτα και το 
προοδευτικό στοιχείο της Αυστρα-
λίας.
Τέλος πάντων, άρχισα να λέω άλλα 

και κατέληξα σε άλλα, µε καίνε όµως, 
και είναι κάτι που ο ‘Ο ΚΟΣΜΟΣ’ θα πρέπει να καταπια-

στεί.
Ας το αφήσουµε εδώ, ξέρεις φίλε 

Γιώργο, µε τρώει, θα στο πω για σε 
περίπτωση που θα κάνετε κάτι, το ότι 
δεν παίρνει δηµοσιότητα κάτι που οι 

‘αριστεροί’ έχουν κάνει αν είναι σωστό, 
ενώ αν είναι λάθος γίνεται χαλασµός για δη-

µοσίευση, όχι ακριβώς από τον ΚΟΣΜΟ, από άλλα έντυπα.
Παράδειγµα: Ρώτα οποιονδήποτε, και τον 

εαυτό σου, πώς µπήκαν οι διερµηνείς στα 
νοσοκοµεία. ∆εν θα βρεις απάντηση από 
πού ξεκίνησε η καµπάνια, διότι ποτέ δεν 
δηµοσιεύτηκε ποίησης ότι αντιπροσωπεία 

αριστερών πήγαν στον ‘Πρέµιερ’ µε υπογρα-
φές που είχαµε µαζέψει στο Μάρικβιλ, και απαίτη-

σαν όχι µόνο για τους Έλληνες, αλλά για όλους 
τους µετανάστες το δικαίωµα για διερµηνείς 

στα νοσοκοµεία.
Είναι αυτοί οι αγώνες των Ελλήνων Κοµ-
µουνιστών που πρωτοπόρησαν σε πολλά 
ζητήµατα, αλλά είναι άγνωστα. Πάντως 
εµείς, έχουµε δώσει τα χρόνια µας για την 
πρόοδο όλου του λαού και το σύνθηµα 
‘πολλές κουλτούρες ένας λαός’ είναι ριζω-

µένο µέσα σε κάθε προοδευτικό, ειδικότερα 
στους κοµµουνιστές.

Γεια χαρά σου και νάστε όλοι σας καλά στον ‘Ο 
ΚΟΣΜΟΣ’

Φωκίων Βούρος

Ο Φωκίων Βούρος συνεχίζει
την καλλιτεχνική δουλειά του




