ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
(1940-1950)
ΜΙΑ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Όσο και αν η λογοτεχνία µοιάζει να είναι ένα προνοµιακό όχηµα για να κατανοήσουµε
την ιστορία και την κοινωνία στην κρίσιµη δεκαετία του ’40-’50 άλλο τόσο χρειάζεται
να έχουµε υπόψη αυτό που ο Άγγλος ιστορικός της κουλτούρας Ραίηµοντ Ουίλιαµς
τόνιζε για την τέχνη και τη λογοτεχνία: δηλαδή ότι είναι και αυτές «κοινωνικές πρακτικές» που βρίσκονται σε µια «σχεσιακή διαδικασία» µε άλλες «παράλληλες µορφές
της ανθρώπινης ενέργειας» (Raymond Williams, Κουλτούρα και Ιστορία, εισαγ.-µτφρ.
Βενετία Αποστολίδου, Γνώση, Αθήνα, 1994, σ. 142). Υπό αυτή την έννοια, όταν
θέλουµε να στρέψουµε το ενδιαφέρον µας στο «επιτήδειο ψεύδος» της τέχνης για
να κατανοήσουµε την ιστορία µιας εποχής, δεν µπορούµε παρά να συσχετίσουµε τη
λογοτεχνία µε την κοινωνική ολότητα µέσα στην οποία παράγεται και καταναλώνεται, µέσα στις ειδικές µορφές σχέσεων που διαµορφώνουν συνολικά µια κοινωνία
και µια εποχή. Χρησιµοποιώντας έναν αρκετά εκλεπτυσµένο διανοητικό εξοπλισµό,
ο Ραίηµοντ Ουίλιαµς µας έδωσε ένα λειτουργικό εργαλείο για να κατανοήσουµε τις
πολιτισµικές διεργασίες για εποχές σαν και αυτή που εξετάζουµε: τη «δοµή της
αίσθησης». Παρακάτω παρατίθεται πρόχειρα ένας ορισµός της: η δοµή της αίσθησης
είναι µια «ορισµένη ποιότητα κοινωνικών εµπειριών και σχέσεων, ιστορικά διαφορετική από άλλες ανάλογες, που αποδίδει την αίσθηση µιας γενιάς ή µιας περιόδου»·
οι ποιοτικές αυτές αλλαγές δεν θεωρούνται επιφαινόµενα των θεσµών, των µορφωµάτων ή των πεποιθήσεων, ούτε απλώς δευτερεύουσες ενδείξεις των διαφοροποιηµένων κοινωνικών σχέσεων […] αλλά θεωρούνται εξαρχής κοινωνικές εµπειρίες

Ο Ραίηµοντ Ουίλιαµς, Άγγλος
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και όχι «προσωπικές»· πρόκειται για ρήξεις και ανατροπές, «αλλαγές της παρουσίας
που θέτουν όρια στην κοινωνική εµπειρία και τη δράση, πριν καν προσδιοριστούν,
καταταχθούν και εκλογικευτούν» (Raymond Williams, Κουλτούρα και Ιστορία, ό.π.,
σ. 330). Με άξονα αυτή την προβληµατική του Ουίλιαµς για τη δοµή της αίσθησης
θα γίνει λόγος για την πολιτισµική σφαίρα της περιόδου 1940-1950, υποστηρίζοντας πως τα αναδυόµενα σηµασιολογικά σχήµατα και µορφώµατα που φτιάχνουν ο
πόλεµος, η Κατοχή και η Αντίσταση µπορούν να κατανοηθούν µέσα από ορισµένες
βασικές πολιτισµικές δεσπόζουσες, δηλαδή µέσα από κάποιες σηµασιολογικές διαθεσιµότητες ρήξης και ανατροπής, που ανταποκρίνονται στις ιστορικές πραγµατικότητες της περιόδου. Θα γίνει αναφορά σε καθεµία από αυτές, µε πηγές µέσα και έξω
από τον χώρο της λογοτεχνίας, για να αναδειχθεί το κεντρικό επιχείρηµα: η περίοδος
που εξετάζουµε συγκροτεί, ανάµεσα στα άλλα, και ένα πρόταγµα πολιτισµικής αντίστασης, το οποίο ριζοσπαστικοποιεί τα υποκείµενα, παράγοντας ένα κοινωνικό µόρφωµα νέου τύπου, µια νέα κοινωνική ενέργεια. Για λόγους συντοµίας θα αναφερθούν
ορισµένες µόνο όψεις του φαινοµένου, µέσα από µια µάλλον «αεροπορική µατιά»
–η έκφραση ανήκει στον Γ. Θεοτοκά– η οποία δίνει προτεραιότητα στο δάσος και όχι
στα δέντρα. [Για µια συνολική πραγµάτευση του θέµατος βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, Η
λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις, Αθήνα, 2005. Αναλυτικά και
διεξοδικά στοιχεία για την περίοδο θα βρει ο αναγνώστης στη συνθετική εργασία του
Αλέξανδρου Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στους
δύστηνους καιρούς (1940-1944), Καστανιώτη, Αθήνα, 2003 και Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του ετεροκαθορισµένου εµφυλίου
πολέµου, Καστανιώτη, Αθήνα, 2004.] Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται και
κείµενα από υστερόχρονες λογοτεχνικές (και µη) µαρτυρίες, ακριβώς γιατί θεωρείται
πως η καταγραφή της εµπειρίας του πολέµου, της Κατοχής, της Αντίστασης και του
Εµφυλίου διαπερνά το φράγµα των γραµµατολογικών ειδών.
Συνηθίζουµε να βλέπουµε τον πόλεµο ως µια «δοµή καταστροφής» µέσα στην ιστορία. Πράγµατι έτσι είναι, αρκεί να σκεφτούµε πως αυτή η δοµή καταστροφής είναι
παράλληλα και µια παραγωγική διαδικασία: η «άρση» δηλαδή της κανονικότητας
επιτρέπει µια νέα ανακατανοµή και ανασυγκρότηση της κοινωνικής εµπειρίας στη
βάση νέων πολιτισµικών κωδίκων και αξιακών συστηµάτων. Ολόκληρη η περίοδος
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της Κατοχής και της Αντίστασης λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο κοινωνικό εργαστήρι
που διαµορφώνει νέες πρακτικές και συµπεριφορές, µέσα από τις ιδιάζουσες συνθήκες του φόβου, του θανάτου, της βιολογικής και ηθικής εξόντωσης, αλλά και
της λογοκρισίας. Στον τοµέα της λογιοσύνης βρισκόµαστε µπροστά σε ένα αρκετά
ενδιαφέρον φαινόµενο, από την άποψη µιας κοινωνικής «δηµογραφίας» του λογοτεχνικού πεδίου. Είναι η πρώτη φορά που το πιο ενεργό δυναµικό της πνευµατικής
ζωής, (η γενιά του ’30) έχει γνωρίσει την εµπειρία του πολέµου, όχι από την πλευρά
των µετόπισθεν αλλά του µετώπου, έχει λάβει µέρος στο Αλβανικό, έχει συνειδητοποιήσει µε τον πιο δραµατικό τρόπο τις οριακές σχέσεις µεταξύ τέχνης και δράσης,
γραφής και ζωής. Ας ακούσουµε τη µαρτυρία ενός αυτόπτη µάρτυρα της εποχής, του
Οδυσσέα Ελύτη: «Ο Τσαρούχης είχε –όπως κι εγώ– δοκιµαστεί σκληρά στην Αλβανία. Ο Ανδρέας Καραντώνης γύριζε από πόρτα σε πόρτα και πουλούσε χαρουπόµελο
για να ζήσει. Ο Βαλαωρίτης θα ακολουθούσε τα µυστικά καραβάνια προς τη Μέση
Ανατολή. Κι ένας από τους νέους ποιητές θ’ ανέβαινε σε λίγο στην αγχόνη. Όσο για
τον οικοδεσπότη µας, ο καλόκαρδος κι ευγενικός αυτός ποιητής, που σ’ ένα άλλο
δωµάτιο του σπιτιού του, τις ίδιες εκείνες ώρες, έκρυβε µε κίνδυνο της ζωής του
έναν αγωνιστή της Αντίστασης [πρόκειται για τον Κ. Καρτάλη], ο Ανδρέας Εµπειρίκος, θα πρηζότανε από αβιταµίνωση και θα έπαιρνε αργότερα σαν ανταµοιβή του το
µαρτυρικό δρόµο για τα Κρώρα, για να επιστρέψει από κει ξυπόλητος, αιµόφυρτος
και ετοιµοθάνατος. Αλλά ότι δεν έπρεπε να αφήσει κανείς τη ζωή να τον πάρει
αποκάτου, αυτό, πιστεύαµε, ήτανε το πιο δύσκολο να επιτύχει» (Οδυσσέας Ελύτης,
Ανοιχτά Χαρτιά, Ίκαρος, Αθήνα, 1987, σ. 405).
Πράγµατι, αυτή η πλειοδοσία στο θετικό πρόσηµο της ζωής και της δηµιουργίας αποτελεί ένα από τα πιο κεντρικά χαρακτηριστικά αυτής της ιδιάζουσας «ελευθερίας της
σκλαβιάς». Μια πρώτη µατιά µας πείθει πως η πνευµατική ζωή όχι µόνο δεν παγώνει, αλλά γνωρίζει και µια νέα ανθοφορία: ποιήµατα, διηγήµατα, µυθιστορήµατα και
δοκίµια, άλλα στα συρτάρια, άλλα στα περιοδικά και άλλα µε τη µέθοδο της ακροαµατικής ανάγνωσης (η σηµασία της προφορικότητας στα χρόνια εκείνα είναι µεγάλη),
βρίσκουν τους αποδέκτες τους, µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο, συχνά µέσα από
πολύπλοκες και αντιφατικές διαδροµές. «Το ποίηµα "Μπολιβάρ" γράφτηκε τον χειµώνα του 1942 προς το 1943. Κυκλοφόρησε, στην αρχή, σε χειρόγραφα αντίγραφα

που έκαναν πολλοί, και το διάβαζαν σε συγκεντρώσεις αντιστασιακού χαρακτήρα»,
γράφει ο Εγγονόπουλος (Νίκος Εγγονόπουλος, Ποιήµατα Β’, Ίκαρος, Αθήνα, 1993, σ.
25), προειδοποιώντας τον αναγνώστη για τις συνθήκες κυκλοφορίες του ποιήµατος
αλλά και για το αλληγορικό µήνυµα που πίσω από τη µορφή του ήρωα της βολιβιανής
επανάστασης ένωνε µε τη συγκυρία της Αντίστασης στον φασισµό:
Για τους µεγάλους, για τους ελεύθερους, για τους γενναίους, τους δυνατούς,
αρµόζουν τα λόγια τα µεγάλα, τα ελεύθερα, τα γενναία, τα δυνατά….

Ο Γιάννης Τσαρούχης ανάµεσα
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Υπερρεαλιστική έκφραση ενός αγωνιστικού φρονήµατος µε οικουµενικούς συµβολισµούς; Γιατί όχι; Περίπου την ίδια εποχή ο Ελύτης συνθέτει τον Ήλιο τον πρώτο και
µε λυρικό τρόπο επικαλείται και αυτός ένα νέο «εµείς»:
Πάµε µαζί κι ας µας λιθοβολούν
Κι ας µας φωνάζουν αεροβάτες
Φίλε µου όσοι δεν ένιωσαν ποτέ µε τι
Σίδερο µε τι πέτρες τι αίµα τι φωτιά
Χτίζουµε, ονειρευόµαστε και τραγουδάµε!
(Οδυσσέας Ελύτης, Ήλιος ο Πρώτος, Ίκαρος, Αθήνα, 1989, σ. 31).
Ωστόσο οι ωραίοι στίχοι αναφέρονται σε υπαρκτές ήδη συγκρούσεις. Ποιοι είναι οι
«φίλοι» και κυρίως ποιοι είναι εκείνοι που τους «λιθοβολούν»; Δίπλα στους παλιούς
αντιπάλους του υπερρεαλισµού έχουν πλέον προστεθεί και νέοι άσπονδοι φίλοι.
Προς το τέλος της Κατοχής κάποιοι διανοούµενοι, κυρίως από την πλευρά της Αριστεράς, σπεύδουν να µιλήσουν για τους «ποιητές της Κυριακής», όπως τους χαρακτήρισε ο «εαµικός» τότε Νίκος Παππάς (Νίκος Παππάς, «Η κυριακάτικη ποίηση»,
Φιλολογικά Χρονικά, 2 [1944], 111-116), προκειµένου να µιλήσει για µια «λογοτεχνία
της φυγής», που δεν ήταν επαρκώς στρατευµένη στο βίωµα του λαού. Η εποχή
έχει φτιάξει ήδη τα στρατόπεδα και την παραταξιακή λογική της. Η τέχνη δεν θα
µπορούσε να µείνει στο απυρόβλητο. Η έννοια της «στράτευσης» είναι το µόνο
σκληρό νόµισµα που µπορεί να κυκλοφορήσει µέσα στη «µαύρη αγορά» της Κατοχής.

Εξώφυλλα από τα έργα «Ποιήµατα» και «Μπολιβάρ» του

Για λόγους τάξης αλλά και για λόγους ουσίας, ας ακούσουµε και τους «ποιητές της
Κυριακής». Η απάντηση, αρκετά υστερόχρονη και σίγουρα διαµεσολαβηµένη µέσα
από πολλαπλά φίλτρα, και πάλι διά στόµατος Ελύτη: «Στα χρόνια του Μπούχενβαλδ
και του Άουσβιτς, ο Mattise ζωγράφισε τα πιο χυµώδη και τα πιο ωµά, τα πιο γοητευτικά λουλούδια ή φρούτα που έγιναν ποτέ, λες και το θαύµα της ζωής, αυτό
καθαυτό, βρήκε τον τρόπο να συσπειρωθεί µέσα τους για πάντα· γι’ αυτό µιλάνε
ακόµη σήµερα καλύτερα από την πιο µακάβρια πτωµατογραφία της εποχής: Γιατί ο
δηµιουργός τους αρνήθηκε να ποντάρει (ας µου συγχωρεθεί η λέξη) στο λεγόµενο
«αίσθηµα» και στις οµοιοπαθητικές του ιδιότητες, και προτίµησε να υπακούσει όχι
στα φαινόµενα, αλλά στην αντίδραση που προκαλούν αυτά µέσα στη συνείδησή του»
(Οδυσσέας Ελύτης, Ανοιχτά Χαρτιά, ό.π., σ. 406-407).
Μπορεί ο Ελύτης και ο Νίκος Παππάς να κατανοούν διαφορετικά το «αίσθηµα» µε
το οποίο η τέχνη θα αναπαραστήσει τη ζωή, µιλούν ωστόσο µέσα από µια κοινή
«δοµή της αίσθησης»: τη διεκδίκηση µιας, διαφορικά έστω, εννοούµενης ελευθερίας. Διαφαίνεται ήδη πάντως η διακριτή γραµµή ανάµεσα στη φιλελεύθερη αστική
και την εαµική διανόηση, η οποία θα τροφοδοτήσει, προς το τέλος της Κατοχής και
στην Απελευθέρωση, µια µεγάλη συζήτηση γύρω από την «τέχνη και την εποχή».
Δεν είναι όµως αυτές οι µόνες ιδεολογικές συγκρούσεις. Για να έχουµε ένα µέτρο
σύγκρισης των ποικίλων «στρατοπέδων» της εποχής ας δούµε και το παράδειγµα των
αναµετρήσεων που συµβαίνουν στον χώρο της παιδείας. Τον Νοέµβριο του ’41 ο Ι.Θ.
Κακριδής απολύεται από το Πανεπιστήµιο για να δικαστεί στην περίφηµη «δίκη των
τόνων», για την απλοποίηση του τονικού συστήµατος, το οποίο χρησιµοποίησε στο
βιβλίο του Ελληνική Κλασική Παιδεία. Ένα ακόµη επεισόδιο της µάχης δηµοτικιστών
και καθαρευουσιάνων; Μάλλον ναι, αρκεί να προσθέσουµε ότι οι ενάγοντες επικαλούνται αυτή τη φορά και τους νόµους της «νέας τάξεως», τους οποίους παραβαίνει
όχι µόνο γλωσσικά αλλά και πολιτικά ο συγγραφέας, αφού «ασφαλώς ο γράψας ταύτα
γινώσκει τα έργα της πολιτείας των κοµµουνιστών της Ρωσίας» (παρατίθεται στο:
Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία…, ό.π., σ. 108). Στο
παλιό φάντασµα του κοµµουνισµού θα αντιταχθεί τώρα το ιδεολόγηµα ενός ελληνικού πολιτισµού αναβαπτισµένου στις αρχαιοελληνικές φαντασιώσεις του Γ’ Ράιχ:
«Σήµερον µε την αίγλην, την οποία απέκτησεν η Γερµανία άρχισε ζωηροτάτη τάσις

Ο Οδυσσέας Ελύτης, ένας από
τους κορυφαίους και ευρύτερα
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προς ρύθµισιν του πολιτιστικού βίου αυτής κατά τα αθάνατα πρότυπα της κλασικής αρχαιότητας…». Το µεταξικό εποικοδόµηµα του «τρίτου ελληνικού πολιτισµού»
φαίνεται πως ήδη είχε βρει γόνιµο έδαφος σε κάποιους κύκλους της ακαδηµαϊκής
ζωής, χωρίς πάντα αυτό να σηµαίνει ότι η επίκληση της νοµιµότητας µέσα από τον
λόγο του κατακτητή µπορούσε να είναι και αποτελεσµατική. Η ποινή της δίµηνης
απόλυσης του Κακριδή θα µπορούσε τελικά να χαρακτηριστεί µάλλον συµβιβαστική,
αποδεικνύοντας πως ο κόσµος της διανόησης δεν έβλεπε την ακµή της λυρικής ποίησης «κατά τας πολεµικάς εποχάς, ήτις και σήµερον ακµάζει εν Γερµανία», µε τον
ίδιο ακριβώς τρόπο που την έβλεπε η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου (βλ. σχετικά την
ανάλυση της Καστρινάκη, ό.π., σ. 107-109).
Κατά τα άλλα, η «ελευθερία της σκλαβιάς» θα συνεχίζει να εκδηλώνεται µέσα τα πιο
απρόσµενα φανερώµατα: ο Κ.Θ. Δηµαράς, µέσα στην Κατοχή θα ξεκινήσει τα µαθήµατα γύρω από την ιστορία του Νέου Ελληνισµού, που θα τον οδηγήσουν αργότερα
(1948) στη µεγάλη σύνθεση της Ιστορίας της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Κάπου
εκεί, σε αυτές τις προφορικές παραδόσεις, πρέπει να κυκλοφόρησε, για πρώτη φορά,
και το νόµισµα του «Νεοελληνικού Διαφωτισµού». Σε άλλο γεωγραφικό πλάτος, ο
Σεφέρης, ακόλουθος της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, ανακαλύπτει τον Μακρυγιάννη (διάλεξη στους φαντάρους), αντιγράφει σε χειρόγραφά
τους τις ωδές του Κάλβου, διερευνά τις δυνατότητες για µια νέα «πατριωτική ποίηση» και προσεγγίζει την ιστορική διάσταση της ποίησης του Καβάφη ένα βράδυ στη
συσκοτισµένη Αλεξάνδρεια, ενώ ο Ρόµελ ξεκινά την εκστρατεία του για την κατάληψη του τελευταίου οχυρού στον ελεύθερο κόσµο. Εκεί λοιπόν, στην προσφυγιά της
Ευρώπης, χρόνια αργότερα ο Τσίρκας παρουσιάζει, στην τριλογία του Ακυβέρνητες
Πολιτείες, ένα ετερόκλητο µωσαϊκό ανθρώπων και κοινωνικών οµάδων στην πιο κρίσιµη φάση του πολέµου. Εκεί, «όπου µια εποχή στενεύει και παίρνει το σχήµα µιας
πανσιόν», το πανδοχείο της Άννας Φέλντµαν, µια µετωνυµική «Κιβωτός του Νώε»
για τους ήρωες της Λέσχης, λειτουργεί ως παραδειγµατικός µικρόκοσµος, που αποτυπώνει όλη την παθολογία του πολέµου: τον φόβο του θανάτου και την αγωνία της
επιβίωσης, τις ψυχικές αντιστάσεις και το αγωνιστικό φρόνηµα, τις ανθρώπινες αδυναµίες, τη συνάντηση και την αναµέτρηση µε τον κόσµο της ετερότητας, την επαφή
µε τον Άλλο. Οι ένοικοι της πανσιόν, ξένοι, κυνηγηµένοι, παράνοµοι αντιφασίστες

Ο Κ.Θ. Δηµαράς, κριτικός και
ιστορικός της νεοελληνικής

και κοσµοπολίτες αστοί, αναζητούν καταφύγιο στην πολιορκηµένη Ιερουσαλήµ του
1942. Η αίσθηση του επερχόµενου τέλους προσδιορίζει τη βιωµατική εµπειρία των
αφηγητών, οι οποίοι µέσα από την τελετουργική απαγγελία της Έρηµης Χώρας του
Έλιοτ την ώρα του τσαγιού, ταυτίζουν την κατάσταση που ζουν οι ίδιοι µε τη θνησιµαία ατµόσφαιρα των ελιοτικών πόλεων.
Φιλολογικά σαλόνια και five o’ clock tea, κάπου στην Ιερουσαλήµ του 1942, όπου
κοσµοπολίτες και αντιφασίστες διανοούµενοι απαγγέλλουν Έλιοτ και συζητούν για
την τύχη της Ευρώπης. Μήπως όλα αυτά είναι απλώς διανοουµενίστικες ευαισθησίες
µεταγενέστερων εποχών (αρκεί να θυµηθούµε πως η τριλογία του Τσίρκα, µολονότι
τοποθετείται αφηγηµατικά στην περίοδο 1942-1944, εκδίδεται τη δεκαετία του ’60)
ή αποτυπώνουν ιστορικά ένα κλίµα; Ας αλλάξουµε σκηνικό για να διασταυρώσουµε
τις ενδείξεις µας. Στην Αθήνα, το φιλόξενο σπίτι του Ανδρέα Εµπειρίκου θα λειτουργήσει και αυτό ως ένα ιδιότυπο «φιλολογικό σαλόνι», συγκεντρώνοντας «έναν
ευρύτατο κύκλο απ’ όλες τις γενιές κι απ’ όλες τις παρατάξεις, όλους εκείνους που,
ανεξάρτητα από ηλικία και πολιτική τοποθέτηση, εννοούσαν να µείνουν άνθρωποι
ελεύθεροι µε τη βαθύτερη και τη σωστή σηµασία του όρου» (Οδυσσέας Ελύτης,
Ανοιχτά Χαρτιά, ό.π., σ. 404).
«Ιερουσαλήµ Αθήνα, Αλεξάντρεια
Βιέννη Λόντρα
απάγγειλε η Νάνσυ.
– Ανύπαρχτες! συµπλήρωσε ο Μάνος. Έλιοτ, το πάθος του Ρίτσαρντς.
– Σωστά, έκανε ο Ρον. Οι στίχοι τούτοι γράφτηκαν για µας.
– Αθήνα, Αλεξάντρεια, Ιερουσαλήµ, λογάριασε η Έµµη, πιέζοντας µε το δάχτυλο το
στήθος του Μάνου. Κι εγώ, Βιέννη, Χαϊλίγκενστατ.
– Λόντρα, Μπλούµσµπερυ, είπε µε φωνή που έτρεµε η Νάνσυ.
– Λόντρα, Βιτσάπελ, τόνισε ο φίλος της σα να την προκαλούσε.
– Διανυχτερεύουµε λείψανο, το νιώθετε; ξέσπασε πάλι σαρκαστικά ο Μάνος. Πύργοι
γκρεµίζονται! Η Λόντρα κάτω από το µπλιτζ. Η Αθήνα κι η Βιέννη σκλάβες. Αύριο η
Αλεξάντρεια, µεθαύριο, η Γερουσαλήµ!
– Μα πιστεύετε πως θα φτάσουν εδώ, ρώτησε η Έµµη ανήσυχα.

Ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος
ως ακόλουθος της εξόριστης

Μέσα στη διάφανη βραδιά υψώθηκε η φωνή της Νάνσυ:
– Ποιος είναι αυτός ο ήχος αψηλά στον αγέρα
µουρµούρισµα µητρικού ολολυγµού
ποιες είναι αυτές οι κουκουλωµένες ορδές που µερµηγκιάζουν
πάνω σ’ ατέλειωτους κάµπους, σκοντάφτοντας στη σκασµένη γης
ζωσµένες από τον ορίζοντα το χαµηλό µονάχα
ποια είναι η πολιτεία πάνω απ’ τα βουνά
που σκάει και ξαναγίνεται και σκορπάει στο µενεξεδένιο αγέρα
πύργοι πέφτουν».
Στρατής Τσίρκας, «Λέσχη», φιλ. επιµ. Χρύσα Προκοπάκη, Κέδρος, Αθήνα, 2005, σ. 151152.

«Εκεί διαβάστηκαν για πρώτη φορά, η "Αµοργός" του Νίκου Γκάτσου, ο "Μπολιβάρ" του Νίκου Εγγονόπουλου, η "Ursa Minor" του Τάκη Παπατζώνη, του Αντώνη
Βουσβούνη ο "Άγιος Αντώνιος", τα ποιήµατα του Νάνου Βαλαωρίτη, της Μάτσης
Ανδρέου, του αδικοσκοτωµένου λίγο αργότερα Κίτσου Μαλτέζου-Μακρυγιάννη, και
πολλών άλλων νέων. Εκεί στις δύο συνεχόµενες αίθουσες που η µια τους πλευρά
ήταν σκεπασµένη ως επάνω µε βιβλία και οι άλλες µε έργα του Yves Tanguy και του
Max Ernst, στριµωγµένοι σε καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες, καρεκλάκια κι οπουδήποτε αλλού βρίσκαµε, πολλές φορές χάµου, πάνω σε µαξιλάρια, παρακολουθούσαµε τον οικοδεσπότη µας να διαβάζει µε τη ζεστή, χαρακτηριστική φωνή του, που
ήξερε τόσο καλά να παρακολουθεί και να χρωµατίζει τις πιο παραµικρές διακυµάνσεις
του κειµένου, όλα τα καινούργια τότε έργα του, τα Γραπτά πρώτα-πρώτα, ύστερα το
"Αργώ ή Πλους Αεροστάτου", και, τέλος, το τεράστιο χιλίων σελίδων, µυθιστόρηµά
του, ο Μέγας Ανατολικός» (Οδυσσέας Ελύτης, «Ανοιχτά Χαρτιά», ό.π., σ. 404).
Το απόσπασµα µας εισάγει µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο σε αυτές τις άτυπες
συλλογικότητες, τις «φανατικές για γράµµατα», δίνοντας παράλληλα το µέτρο για τη
λογοτεχνική παραγωγή της Κατοχής: από την Αµοργό του Γκάτσου µέχρι τον Μεγάλο
Ανατολικό του Εµπειρίκου ολοκληρώνεται µια διανοητική γραµµή που εµπεριέχει το

Ο Ανδρέας Εµπειρίκος, ο οποίος
διέθετε «φιλολογικό σαλόνι»

Εξώφυλλο από το έργο «Αργώ
ή Πλους Αεροστάτου» του

φάσµα του νεκρού Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα (δεν χρειάζεται να θυµηθούµε πόσο
ο ισπανικός εµφύλιος διαµόρφωσε το ευρωπαϊκό αντιφασιστικό µέτωπο) αλλά και
κάτι από τη σεξουαλική ουτοπία, που µετατρέπει σε «οίστον της ζωής τον φόβο του
θανάτου». Μάλλον δεν έχει τονιστεί αρκετά η σηµασία αυτής της συντροφικότητας
στα χρόνια της Κατοχής, στη διαµόρφωση του αγωνιστικού φρονήµατος· ενός αγωνιστικού φρονήµατος που συχνά φορούσε την καρναβαλική µάσκα του γκροτέσκο
και της παρωδίας για να υπονοµεύσει τον πολιτισµό του αντιπάλου αλλά και τις
λογής-λογής ηθικολογίες της προηγούµενης εποχής, που έµοιαζε ήδη ξεπερασµένη
και σχεδόν αρχαϊκή.
Και αν αυτά συνέβαιναν στα σαλόνια των αστών, ας παρακολουθήσουµε το φαινόµενο της ελευθερίας της σκλαβιάς, αλλάζοντας πρόσωπα, περιβάλλοντα και ιδεολογικούς ορίζοντες. Ας επισκεφτούµε λοιπόν τον Φιλολογικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο
«Το ηθικό µας ευτυχώς ήταν ακµαίο και το χιούµορ δεν έλειπε. Ο Γιάννης Τσαρούχης,
αρχίζοντας από αποµιµήσεις του ιταλικού και του γερµανικού κινηµατογράφου, έφτανε
να δίνει σωστές παραστάσεις, µεταµφιεσµένος πότε σε «Καλόγρια του Μιστρά» πότε σε
µπαλαρίνα της Ταραντέλας του Νέου Φαλήρου, και πότε σε Τραβιάτα µεγαλοπρεπή, µε
ντεκολτέ και ριπίδια, που τραγουδούσε στην άψογη καθαρεύουσα των παλαιών µεταφράσεων:
Εις τας τέρψεις αιωνίως
να πετώ θέλω ελευθέρως
να µοι δώση δε ο έρως
δεν µπορεί την ηδονήν.
Κι ας πα να λέγανε οι ηθικολόγοι –θα έπρεπε να πω οι στενοκέφαλοι– ότι ήταν ντροπή,
τη στιγµή που άλλοι πεινούσαν ή σκοτώνονταν, εµείς να διασκεδάζουµε. Αλλ’ ακριβώς
αυτό είχε σηµασία. Από µας τους ίδιους που «διασκεδάζαµε», οι περισσότεροι πεινούσαν ή σκοτώνονταν τις νύχτες κρυφά, χωρίς να το κάνουν ποτέ µπαϊράκι τους».
Οδυσσέας Ελύτης, «Ανοιχτά Χαρτιά», ό.π., σ. 404-405.

Εξώφυλλα από τα έργα «Ο
Μέγας Ανατολικός» του Ανδρέα

Παύλος Νιρβάνας καθώς και το Μπουντρούµ Παλάς, δύο αρκετά πρωτότυπα εργαστήρια της φιλολογίας, τα οποία, αν και δεν καταγράφονται σε καµία επίσηµη ιστορία
της λογοτεχνίας, φαίνεται ότι ανέπτυξαν πλούσια δράση στην Κατοχή, οδηγώντας
τους νέους από τον Παλαµά στο … ΕΑΜ. Ας ακούσουµε τη σχετική µαρτυρία του
Τάκη Μπενά, πρώτα για τον Φιλολογικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Παύλος Νιρβάνας:
«Τον ξέρει κανείς; Όχι βέβαια. Και όµως υπήρξε. Άσχετο αν δεν βρέθηκε και δεν
θα βρεθεί ποτέ άλλο τέτοιο και τόσο παράδοξο σωµατείο. Ιδρυτικά µέλη, εννιά.
Διοικητικό συµβούλιο, µα βέβαια αυτά τα εννιά. Ουδείς άλλος δεκτός. Μια παρέα
γυµνασιόπαιδα, λίγη φιλολογία, λίγη φυσιολογία και µπόλικη τρέλα. […] Τους τον
φτιάξαµε λοιπόν το “σύλλογο” η παλιοπαρέα, για να ξεδίνουµε λιγάκι … εξωσχολικώς, λίγο προτού αρχίσει το µεγάλο νταβαντούρι της Αντίστασης που το κρυφοπεριµέναµε λίγο πολύ. Φιλολογικός λοιπόν, οπωσδήποτε, τι διάβολο µαθητές γυµνασίου
χωρίς κουβεντολόι, και όχι µόνο Παλαµάς, Βάρναλης, άντε και καναδυό τρεις ακόµα,
συν τον Νιρβάνα τον Πειραιώτη, που τον ξέραµε πιο πολύ από την προτοµή του στη
Φρεάτιδα παρά από τα … γραφτά του. Όχι λοιπόν, µόνο φιλολογίτιδα, µα και για
θέµατα και πράµατα ζωτικά για µας, όπως το πρώτο που συζητήθηκε στο σύλλογο: τι
είναι ο πόλεµος, καλό ή κακό; Κανένας µας δεν ήτανε τότε ας πούµε µαρξιστής, ούτε
από µακριά, µε την έννοια κάτι να σκαµπάζει. Και όµως εµείς το βρήκαµε µόνοι µας:
άλλο κατακτητικός και άλλο απελευθερωτικός πόλεµος και να γραφτεί στα πρακτικά
και δώστου συζήτηση. […]
Μ’ όλα αυτά, και µ’ άλλα πολλά τσουλήσαµε το καλοκαίρι του ’41, ωριµάζοντας για
τον µεγάλο χειµώνα, τον Χειµώνα της Πείνας, που θα πλάκωνε σε λίγο. Επέρχονταν,
χωρίς να το υποψιαζόµαστε, η πιο βίαιη και θανατερή άνδρωση. Η εξίσωση είχε ήδη
κατασκευαστεί: Γερµανική κατοχή + πείνα + λευτεριά = ΕΑΜ» (Τάκης Μπενάς, Της
κατοχής. Μνήµες µικρές σαν χρέος, Θεµέλιο, 1990, σ. 17-19).
Η αυτονόητη εξίσωση, η ένταξη δηλαδή στο ΕΑΜ, δεν ήταν απλώς µια λύση ανάγκης,
υπαγορευµένη από τις τεχνικές επιβίωσης αλλά και µια επιλογή που υποστηριζόταν
από τις ευρύτερες πολιτισµικές ροπές της Αντίστασης. Και όπως πάντα, σε τέτοιου
είδους συλλογικότητες, τα όρια ανάµεσα στην πολιτική και την τέχνη δεν είναι µόνο
δυσδιάκριτα: τις περισσότερες φορές καταλύονται εξαιτίας της ίδιας της αυτόκλητης
ένταξης των υποκειµένων σε νέες µορφές δηµιουργίας, σε νέες µορφές κοινωνικής

Ο Κώστας Βάρναλης.

ενέργειας.
Το Μπουντρούµ Παλάς, κάπου στα Εξάρχεια, είναι ένα εξαιρετικό δείγµα αυτής
της συνάντησης διαφορετικών πολιτικών και πολιτισµικών διεργασιών στην κοινή
δεξαµενή της Αντίστασης: «Εκεί µαζευόµαστε µια συντροφιά από νέους µέχρι …
νέους. Όλοι µας ανακατεµένοι στην Αντίσταση. […] Η συντροφιά το ’χε ρίξει λοιπόν
στη φιλολογία. Η πείνα-πείνα (σύννεφο πήγαινε το ντενεκεδάκι µε το συσσίτιο), η
τροµοκρατία-τροµοκρατία και η φιλολογία-φιλολογία. Ναι, αλλά φιλολογία µε ατµόσφαιρα. Βάρναλης, βέβαια, και Παλαµάς, πολύς Παλαµάς και κάπου κάπου και τα
ανώνυµα ποιήµατα της εποχής.
Κι όταν µια µέρα γκρεµιστούν της Ιεριχώς
τα κάστρα
Κι οι σάλπιγγες τοξέψουνε της νίκης την ιαχή
Κι όταν αγγείλουν οι κραυγές που
θ’ ακουστούν ως τ’ άστρα
τη νέα, που εµείς, κάθε φορά στεριώνουµε εποχή,
τότε σαν έκπαγλη ποµπή που ‘ρχεται
από το βάθος
στων βουβών πόλεων µπαίνοντας τη δειλινή αχλύ
ξανά στης σκέψης τους χυµούς θα σκύψουµε µε πάθος
και µε το νου µας ν’ αγρυπνά προς την
Ανατολή
το Γρηγορείτε ακούγοντας της ζωής µας να καλεί.
Αυτούς τους τελευταίους στίχους ενός πολύστιχου ποιήµατος συγκρατεί η τωρινή
µνήµη. Ποιος το ‘χε γράψει; Άγνωστο, βέβαια, τότε, λέγανε πως κάποιος φοιτητής.
Μοιάζει βέβαια από τη γλώσσα του. Όµως τι σηµασία είχε; Εµείς περνούσαµε εύκολα
απ’ αυτούς τους ανώνυµους φοιτητικούς στίχους, στους περίφηµους Παλαµικούς:
“και τους τρέµουνε των κάµπων οι κιοτήδες, και µ’ ονόµατα τους κράζουν φοβερά,
κλέφτες κι απελάτες και προδότες…”» (Τάκης Μπενάς, Της κατοχής…, ό.π., σ. 5556).

Το πέρασµα από την ανώνυµη ποίηση στη λόγια δηµιουργία δεν είναι καινούργιο.
Ούτως ή άλλως στην ποίηση «αρχίζει κανείς όπως µπορεί», όπως έλεγε, µε άλλη
αφορµή, ο Σεφέρης. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως αυτή η δηµιουργικότητα προκύπτει µέσα από την απρόσµενη συνάντηση της κοινωνίας µε τη λογοτεχνία, ακριβώς
γιατί η τελευταία γίνεται, στα χρόνια αυτά, ξανά µια υπόθεση της δηµόσιας σφαίρας.
Το µοντέλο του «εθνικού ποιητή» όχι µόνο επικαιροποιείται αλλά ριζώνει κιόλας
µέσα στη συνείδηση των ανθρώπων, ακόµα και αυτών που έχουν µέτρια ή χαλαρή
σύνδεση µε τη γραφή και την ανάγνωση. Ας σηµειώσουµε, και σε αυτή την περίπτωση, τη «βαριά σκιά του Παλαµά» –η έκφραση ανήκει στον Κ.Θ. Δηµαρά– µέσα
στην Κατοχή· αρκεί να υπενθυµίσουµε το συστηµατικό ενδιαφέρον της Αριστεράς για
την ποίησή του ως πρότυπο εθνικολαϊκής δηµιουργίας (το ίδιο ενδιαφέρον θα κάνει
τον Νίκο Ζαχαριάδη, άλλωστε, να γράψει τον Αληθινό Παλαµά µέσα στη φυλακή)
καθώς και την πάνδηµη κηδεία του, η οποία θα πάρει τη µορφή του πρώτου µεγάλου
αντιστασιακού συλλαλητηρίου στην Αθήνα.
Ο αντίκτυπος αυτής της πρώτης γενικευµένης αντιστασιακής διαµαρτυρίας έφτασε
µέχρι και τη Μέση Ανατολή. «Ο Κωστής Παλαµάς δεν πέθανε», έγραφε ο Σεφέρης.
«Αν έκλεισε ύστερα από µια µεστή και µακρόχρονη ζωή τα φθαρτά του µάτια, η πίκρα
που αισθανόµαστε εµείς οι ξενιτεµένοι· η πίκρα που νιώθουν οι ελεύθεροι σκλάβοι
στη γη µας την πατρική, είναι για ένα πράγµα: γιατί δεν θα µπορέσει να δει τη µέρα
που όλοι µαζί ολόψυχα καρτερούµε – αυτός ο ελεύθερος, τη µέρα της λευτεριάς·
αυτός ο αγωνιστής, τη µέρα της νίκης» (Γιώργος Σεφέρης, Δοκιµές Α’, Ίκαρος, Αθήνα,
1984, σ. 214). Το βάρος του θανάτου του Παλαµά δεν αντιστοιχούσε στο πένθος
για τη φυσική απώλεια ενός γηραιού ποιητή· στην πραγµατικότητα υπενθύµιζε µε
δραµατικό τρόπο τη στράτευση σε έναν αγώνα καθώς και την ανάγκη να ξαναγραφεί
µια «πατριωτική ποίηση» που θα ανιχνεύει µια νέα αντιστοιχία µεταξύ γλώσσας και
πραγµατικότητας. Ο Σεφέρης µας θυµίζει και πάλι το άµεσο στοίχηµα για τη γραφή
µιας ποίησης που αγωνίζεται να «γκρεµίσει ένα αψηλό παλιό φράγµα που εµποδίζει
τα να ξεχυθούν πέρα στον κάµπο τα νερά της λευτεριάς»: «Αυτά τα λίγα είχα να σας
πω σήµερα, βιαστικά. Όπως θα µιλούσα µ’ ένα φίλο· όπως θα µιλούσα µ’ εκείνο το
φίλο που έκανε τον περασµένο πόλεµο στη Μακεδονία, κουβαλώντας τη Φλογέρα
του Βασιλιά, µέσα στο δισάκι του στρατιώτη. Σήµερα ζούµε σ’ ένα στρατόπεδο. Μας

κατέχει ο πόλεµος. Έχουµε όλοι σφιγµένα τα δόντια για να ξολοθρέψουµε το µεγάλο
άδικο, που δεν πρέπει να ξαναγίνει. Ούτε καν τους στοχασµούς µας δε µπορούµε
καλά-καλά να στοχαστούµε» (Γιώργος Σεφέρης, Δοκιµές…, ό.π., σ. 224).
Το µοτίβο του «στρατιώτη-ποιητή» συναντάται συχνά στην ποίηση της περιόδου,
χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν υπάρχουν και πιο εκλεπτυσµένες µεταπλάσεις της
αγωνιστικής ποίησης. Ας µείνουµε στον χώρο της Μέσης Ανατολής, και ας µεταφερθούµε στο «συµµαχικό» στρατόπεδο της λογοτεχνίας. Ήδη στο ποίηµα Μυθολογία
που ετοίµαζε ο Λώρενς Ντάρρελ για το τεύχος του Οκτωβρίου 1943 του περιοδικού Personal Landscape, που εκδιδόταν στην Αίγυπτο, υπήρχαν κάποιες αλληγορικές
νύξεις για τα πρόσωπα και τα γεγονότα της ελληνικής Αντίστασης. Η ένθερµη φιλία
του συγγραφέα του Αλεξανδρινού Κουαρτέτου µε τον Γιώργο Κατσίµπαλη, χρονολογηµένη ήδη από τις προπολεµικές συντροφιές της Αθήνας –εκείνες που έκαναν άλλοτε
τον Χένρι Μίλλερ να γράψει τον Κολοσσό του Αµαρουσίου– έπαιρνε ξαφνικά µια νέα
διάσταση µέσα στις συνθήκες της εξορίας του πολέµου. Η επιβλητική παρουσία του
Κατσίµπαλη στην κηδεία του Παλαµά έδινε στον Ντάρρελ το υλικό για το ποιητικό
πορτραίτο ενός ήρωα που είχε την παράδοξη ιδιότητα να «ακούγεται χωρίς να φαίνεται». Η Μυθολογία ωστόσο και οι ήρωές της ήταν βαθιά στεριωµένη στα υλικά της
πραγµατικότητας: «Ο Ντάρρελ είχε µάθει από τον Σεφέρη, του οποίου η αδελφή
είχε µείνει στην πατρίδα, για τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν
στην κηδεία του Παλαµά στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 1943. Ανάµεσά τους ήταν
και ο Κατσίµπαλης, που έψαλε τον αναβαλλόµενο στον εκπρόσωπο της Γερµανικής
Πρεσβείας, ο οποίος κατέθετε στεφάνι στον τάφο του Παλαµά, και κατόπιν ξέσπασε
τραγουδώντας τον εθνικό ύµνο, µολονότι κάτι τέτοιο απαγορευόταν επί ποινή θανάτου. Το τεράστιο πλήθος σώπαινε τροµαγµένο, ενώ, τρεµάµενος, ο Κατσίµπαλης
τέλειωνε µόνος του την πρώτη στροφή. Η αδελφή του Σεφέρη του τράβηξε το χέρι
καθώς ο Γερµανός τον αγριοκοίταζε· µια τροµερή σιγή κρεµόταν πάνω στον κόσµο,
όµως εκείνος συνέχιζε να τραγουδά. Στο µέσο της δεύτερης στροφής, ένας φίλος
τον συνόδευσε. Τότε, ξαφνικά, µε ένα δυνατό βουητό ο ύµνος πέρασε σε χιλιάδες
στόµατα που τραγούδησαν για την Ελλάδα, ενώ δάκρυα κυλούσαν στα πρόσωπά τους.
Εκεί θα ήθελε να βρίσκεται ο Ντάρρελ, και η σκέψη του ήταν κοντά στον φίλο του
τον Κατσίµπαλη, που φοβούµενος να µην τουφεκιστεί, έσπευσε να εξαφανιστεί µες

Ο βασιλιάς της Σουηδίας συγχαίρει τον Γ. Σεφέρη µετά την

Η κηδεία του Κωστή Παλαµά.

Η σηµαντικότερη πνευµατική εκδήλωση της περιόδου

στο πλήθος, όπου εξακολουθούσε να “ακούγεται χωρίς να φαίνεται”» (το στιγµιότυπο παρατίθεται στο: Μάικλ Χάαγκ, Αλεξάνδρεια. Η πόλη της µνήµης, µτφρ. Δηµήτρης Στεφανάκης, Ωκεανίδα, Αθήνα, 2005, σ. 366).
Έχουν σωθεί διάφορες πληροφορίες για τη σηµασία αυτής της κηδείας, για το ηθικό
και πολιτικό της βάρος µέσα στη ζωή της λογιοσύνης αλλά και του λαού. Δίπλα στις
λόγιες πηγές, σκόπιµα αντιπαραβάλλεται µια άλλη εντελώς έκκεντρη µαρτυρία από
τη σκοπιά µιας παρέας νεαρών σαλταδόρων του Βύρωνα που βρίσκονται τυχαία στο
νεκροταφείο, απλώς και µόνο για να εξασφαλίσουν λίγα κόλλυβα, προκειµένου να
ξεγελάσουν την πείνα τους. Η περιγραφή είναι αρκετά ενδεικτική για τη διαµόρφωση
αυτής της ποίησης της «δηµόσιας σφαίρας», µέσα στην οποία ο Σολωµός, ο Παλαµάς και ο Σικελιανός διασταυρώνονται µε τον αντιστασιακό πατριωτισµό: «Αρκετές
φορές, συνήθως τα Σάββατα, πηγαίναµε στο Α’ Νεκροταφείο για τίποτα κόλλυβα. Να
τα κάνει ο Θεός κόλλυβα, που λέει ο λόγος. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς κουφέτα. Σκέτο
στάρι βρασµένο, µε λίγο µαϊντανό από πάνω. Την στήναµε έξω από την πόρτα κι
όταν βλέπαµε καµιά µαυροφορεµένη να κρατάει πιάτο, την πλησιάζαµε µε απλωµένο
χέρι και “Θεός σχωρές’ τονε και ζωή σε λόγου σας” µας έδινε µ’ ένα κουταλάκι του
γλυκού από µια χαψιά κόλλυβα. Τα καταπίναµε και περιµέναµε µέχρι να φανούν κι
άλλες κρατώντας πιάτο! Ξαναρχίζαµε το ίδιο τροπάρι: “Θεός σχωρές’ τονε και ζωή
σε λόγου σας”. Έτσι και πετυχαίναµε πεντ’ έξι από δαύτες, µισογεµίζαµε το ψωµοσάκουλο και φεύγαµε.
Μια φορά που πήγαµε εκεί για κόλλυβα –δεν θυµάµαι αν ήταν Σάββατο ή άλλη
µέρα– είδαµε έξω από την πύλη του νεκροταφείου οπλισµένους Γερµανούς και τα
χάσαµε. Δεν πλησιάσαµε, γιατί σκεφτήκαµε ότι θα θάβουνε κανένα δικό τους. Κι
έτσι, χωρίς να πούµε –αλίµονό µας τώρα!– “Θεός σχωρές’ τονε και ζωή στα κατσικοµούλαρά σας» στρίψαµε δεξιά προς την οδό Μουσούρη, κι από κει αρχίσαµε να
την κάνουµε σιγά σιγά για τον συνοικισµό µας, τον Βύρωνα. Δεν είχαµε προχωρήσει
πάνω από εκατό µέτρα, όταν ακούσαµε ξαφνικά, µέσα από το νεκροταφείο, χιλιάδες
ανθρώπους να ψέλνουν τον εθνικό µας ύµνο.
– Τι γίνεται εδώ, ρε Φώντα; µε ρώτησε ο Μενέλαος. Είναι δυνατόν να κηδεύουνε
Γερµανό και να ψέλνουν τον εθνικό µας ύµνο;
- Μπα, κάτι άλλο θα συµβαίνει, του είπα και προχωρήσαµε σκεφτικοί.

Ο Γιώργος Κατσίµπαλης (Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ).

Ο Άγγελος Σικελιανός τα έργα
του οποίου διασταυρώνονται µε

Φτάσαµε µέχρι τη Γούβα κι ο εθνικός µας ύµνος ακούγονταν ακόµα. Την άλλη µέρα
µάθαµε τι είχε συµβεί. Ο λαός µας έψελνε τον εθνικό µας ύµνο κηδεύοντας τον
εθνικό µας ποιητή Κωστή Παλαµά και ο Άγγελος Σικελιανός, µε τη στεντόρεια φωνή
του, απήγγειλε πάνω από το φέρετρο του το ποίηµα που είχε γράψει την ίδια µέρα:
Ηχείστε οι σάλπιγγες … Καµπάνες βροντερές
Δονήστε σύγκορµη τη χώρα, πέρα ως πέρα…
Βογκήστε τύµπανα πολέµου … Οι φοβερές
Σηµαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουµπά η Ελλάδα!».
(Ξενοφών Φιλέρης, Οι Σαλταδόροι του Βύρωνα, Καστανιώτη, Αθήνα, 2005, σ. 4748).
Η Αντίσταση έχει κερδίσει, λοιπόν, µια νέα ορατότητα και η λογοτεχνία αφουγκράζεται την πρόκληση της ιστορίας. Ωστόσο, η λογοτεχνική έκφραση της εποχής δεν
ακολουθεί πάντα τον επικό τόνο «του υψηλού». Η σάτιρα θα φανεί πολλαπλώς πιο
αποτελεσµατική. Ας δούµε τη λειτουργία της µέσα από ένα «µεσανατολίτικο» σατιρικό ποίηµα του Σεφέρη, που αποτελεί πολύτιµη µαρτυρία για τη γραφή µιας λογοτεχνίας µε «ιστορική αίσθηση», σε καιρό πολέµου.
Το 1961 ο Στρατής Τσίρκας, επιχειρώντας µια ανάγνωση στο Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Β’ του Γ. Σεφέρη, φώτιζε τις «περιστάσεις» µέσα στις οποίες γράφτηκαν τα
ποιήµατα της συλλογής. «Γι’ αυτό νοµίζω πως είναι αµφίβολο αν κανείς µπορεί να
χαρεί πραγµατικά», έγραφε ο Τσίρκας, «τα ποιήµατα της συλλογής … χωρίς να έχει
ζωντανά µέσα στο νου του τα γεγονότα της τετράχρονης περίπου εξορίας της Ελληνικής Κυβέρνησης – και όχι µόνο τα γεγονότα, αλλά και τη σειρά τους, τις χρονολογίες της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης µαζικής αντιφασιστικής κινητοποίησης
των ενόπλων δυνάµεων, των ανασχηµατισµών της τραγικής απάτης στο Λίβανο, των
οργίων της διαφθοράς, της σήψης και του σφετερισµού των πολιτικάντηδων στο
Κάιρο» (Στρατής Τσίρκας, «Μια άποψη για το Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Β’» στο:
Για τον Σεφέρη. Τιµητικό αφιέρωµα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, Νεφέλη, Αθήνα,
1989, σ. 243, 249). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Τσίρκας προτείνει την αποκρυπτο-

Ο Στρατής Τσίρκας το 1970·
στις αρχές του 1960 ασχολή-

Ιδιόχειρη σελίδα του Γιώργου
Σεφέρη του πρώτου ποιήµατος

γράφηση του ποιήµατος Ανάµεσα στα κόκαλα εδώ, µε φόντο τις διαπραγµατεύσεις
των εκπροσώπων των αντιστασιακών οργανώσεων της Ελλάδας µε την εξόριστη
κυβέρνηση του Καΐρου, τον Αύγουστο του 1943. Οι παρακειµενικές ενδείξεις του
ποιήµατος αλλά και ο σηµασιολογικός προσανατολισµός του δικαιολογούν την ερµηνευτική πρόταση του Τσίρκα, αφού η σεφερική ποιητική ανταποκρίνεται πλήρως στην
ιστορική αίσθηση της συγκυρίας:
Ανάµεσα στα κόκαλα
Ήχος φλογερός
Ήχος τυµπάνου απόµακρος
Κι ένα ψιλό κουδούνισµα,
Περνάει τους κάµπους τους στεγνούς
Περνάει τη θάλασσα µε τα δελφίνια.
Ψηλά βουνά δε µας ακούτε!
Βοήθεια! Βοήθεια!
Ψηλά βουνά θα λιώσουµε, νεκροί µε
Τους νεκρούς! (Κάιρο, Αύγουστος 1943).
Η απόγνωση του Σεφέρη και το κάλεσµα στη µαχόµενη Ελλάδα, την περίοδο που
δούλευε ως προϊστάµενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Τύπου της ελληνικής κυβέρνησης, είναι ένα εύγλωττο δείγµα της ποιητικής αγωνίας στον καιρό της εξορίας. Πέρα
από αυτό όµως θα άξιζε να δούµε ένα άλλο, «έλλασον» αυτή τη φορά, σπάραγµα της
εµπλοκής της ποίησης µε την ιστορία. Πρόκειται για το ποίηµα Αντάρτες στη Μ.Α.,
µε χρονολογικούς δείκτες «5.9.1943 – 24.10.1943». Ας σηµειωθεί ότι το ποίηµα δεν
βρήκε τη θέση του σε καµία από τις συλλογές που συγκροτούν την επίσηµη εκδοτική
παραγωγή του Σεφέρη (Ποιήµατα) αλλά περιλαµβάνεται στο Τετράδιο Γυµνασµάτων
Β’ που εκδόθηκε µε επιµέλεια του Γ.Π. Σαββίδη το 1976, λίγα χρόνια µετά τον
θάνατο του ποιητή. Μπορούµε να παρακολουθήσουµε λοιπόν τις λογοτεχνικές όψεις
της Αντίστασης µέσα από την ιδιάζουσα «µικροϊστορία» ενός σατιρικού ποιήµατος,
γραµµένου σε «καιρό και σε τόπο»:

Ο Αλέξανδρος Μπάρας, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Κ. Θ. Δηµα-

«Ήσυχοι ήµασταν ας πούµε
εδώ που ‘λαχε να ζούµε
µες στη ζέση την ογρή
µες στη Μέση Ανατολή.
Φούσκωνε και το ποτάµι
φούσκωναν και τα µυαλά
κι ήµασταν σαν το καλάµι
στην παχιά ακροποταµιά.
Όταν ήρθαν ο αντάρτες
µε πιστόλες και µε χάρτες
να ταράξουν τη ζωή µας.
Ήρθε ο Ρούκος, ήρθε ο Ντύµας
ο Κατάρλης µε τον Πύρρο,
κι ο Δεσπότης µε τον Τζίρο,
και τους βάλαν στ’ αψηλά
µε χαφιέδες και δροσιά
να θυµούνται τα βουνά
«Τι γυρεύουν; τι γυρεύουν;»
φώναζαν στις παροικίες
«Τι γυρεύουν; τι γυρεύουν;»
φώναζαν στις νταχαµπίες.
«Ποιος τους έφερε δώ-πέρα
να µας πάρουν τον αέρα;»
«Μην τους φέραν οι Συµµάχοι;»
«Αλλ’ αυτοί µας αγαπούν
και δε θέλουν την αµάχη
στους λαούς που πολεµούν
για να ζήσει η ανθρωπότη
έξω απ’ της σκλαβιάς τα σκότη».
«Μην τους φέραν οι Αραπάδες
για να πάρουνε µπαξίσι;»

«Αδερφέ µου, οι Ελληνάδες
που γλεντούν µε κάθε κρίση,
αυτοί πάλι βρήκαν κάτι
να µας κόψουν το ραχάτι».
Κίτρινος και σιωπηλός
όταν τον ρωτήσουν κάτι,
µ’ ένα νεκρωµένο µάτι
τους κοιτάει και τους ρωτά:
«Πού τα βρήκατε όλα αυτά;
Τι ‘ναι αυτός ο λουκουµάς;
Άρτζι µπόυρτζι και λουλάς,
πράσινα άλογα και θειάφι,
δεν τ’ αφήνετε στο ράφι
µε µια τρύπια κατσαρόλα,
µ’ ένα πράσο, µε µια φόλα –
µολονότι ορθόν θα ήτονα
να ρωτήστε και τον γείτονα,
να ρωτήστε τον χασάπη,
να ρωτήστε τον αρπάπη
που πουλάει ζεστά σουδάνια
καλοχώνευτα και σπάνια».
Οι αντάρτες σαν τον είδαν
πήγε να τους φύγει η βίδα.
Μέρα νύχτα συζητούσαν,
µέρα νύχτα πολεµούσαν,
για να βρούνε κάποια λύση
στης Ανατολής την κρίση
που ήταν πια µασκαραλίκι.
Μα οι Εγγλέζοι που τους θρέφαν

χωρίς να πλερώνουν νοίκι,
έπαψαν να παίζουν πρέφα
και σαν να µοιράζαν κόλλυβα
τους εµάζεψαν αθόρυβα
και τους στείλανε ξανά
στα ψηλά τους τα βουνά.
(Γιώργος Σεφέρης, Τετράδιο Γυµνασµάτων Β’, Ίκαρος, Αθήνα, 1993, σ. 79-81)
Ας µείνουµε λίγο στα γεγονότα πριν ασχοληθούµε µε τις αναπαραστάσεις τους. Ο Γ.Π.
Σαββίδης σχολιάζοντας την ιστορική «ακτινογραφία» του ποιήµατος γράφει: «Πρόκειται για την ξαφνική άφιξη της “αντιπροσωπείας των βουνών” (δηλ. των ελληνικών
αντιστασιακών δυνάµεων) στη Μέση Ανατολή και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε
η παρουσία τους στο Κάιρο από τις 10 Αυγούστου ως τις 17 Σεπτεµβρίου 1943.
[…] Ο Σεφέρης παραλλάσσει µε διάφανο τρόπο τα ονόµατα των αντιπροσώπων:
Ρούκος = Πέτρος Ρούσσος (ΚΚΕ), Ντύµας = Ανδρέας Τζήµας (ΚΚΕ – ΕΛΑΣ), Κατάρλης
= Γεώργιος Καρτάλης (ΕΚΚΑ), Πύρος = Κοµνηνός Πυροµάγλου (ΕΔΕΣ), Δεσπότης =
Κώστας Δεσποτόπουλος (ΕΑΜ), Τζίρος = Ηλίας Τσιριµώκος (ΕΛΔ)» (Γιώργος Σεφέρης,
Τετράδιο Γυµνασµάτων…, ό.π., σ. 160). Η άφιξη ωστόσο της αντιπροσωπείας των
αντιστασιακών δυνάµεων του Βουνού στο Κάιρο, ούτε τόσο αιφνίδια ήταν ούτε τόσο
τυχαία. Αντίθετα, ο προγραµµατισµός της ήταν ανάλογος µε τη σπουδαιότητα των
στόχων της και έµοιαζε να προοικονοµεί τις ευρύτερες εξελίξεις στα ελληνικά πολιτικά πράγµατα. Η επίσκεψη είχε αρχίσει να οργανώνεται ήδη από την άνοιξη του ’43.
Τις πρωτοβουλίες για µια επαφή µεταξύ των «δύο Ελλάδων» τις προωθούσε τόσο ο
Τζήµας όσο και ο Μάγιερς [Evangelos Spyropoulos, The Greek Military (1909-1941)
and the Greek mutinies in the Middle East, Columbia University Press, σ. 262-285].
Ο τελευταίος είχε ενηµερώσει τις βρετανικές υπηρεσίες του Καΐρου, οι οποίες δεν
προέβαλαν βασικές αντιρρήσεις, αν και θεωρούσαν ότι ο συντονισµός της στρατιωτικής δράσης στην τελική ευθεία της απελευθέρωσης δεν θα έπρεπε να συµπεριλάβει
και πολιτικές διεκδικήσεις εκ µέρους των ανταρτών. Το βράδυ της 8ης Αυγούστου
1943, η εξαµελής αντιπροσωπεία των ανταρτών συναντήθηκε στο µυστικό αεροδρόµιο της Νεράιδας, µε διευρυµένη εαµική παρουσία (Τσιριµώκος, Τζήµας, Ρούσος,

Ο Ηλίας Τσιριµώκος, γραµµατέας Δικαιοσύνης της ΠΕΕΑ, στο

Δεσποτόπουλος). Στις 10 του µηνός έφτασε στο Κάιρο η πρώτη πτήση µε Έλληνες
αντάρτες. Ο Τσουδερός είχε πλέον να αντιµετωπίσει έναν νέο συµπαίκτη. Πριν από
λίγες ηµέρες είχε έλθει στο Κάιρο ο Γ. Εξηντάρης ως εκπρόσωπος των δηµοκρατικών
κοµµάτων της Ελλάδας. Όλα έδειχναν πως οι διαπραγµατεύσεις του Καΐρου επρόκειτο να πάρουν τη µορφή αναµέτρησης ανάµεσα σε διαφορετικά πολιτικά συστήµατα εξουσίας, και κυρίως ανάµεσα σε διαφορετικές πολιτικές εννοιολογήσεις για
τη µελλοντική διακυβέρνηση του τόπου. Κύριοι στόχοι της «αντιπροσωπείας των
βουνών» ήταν να εξασφαλίσει µια δήλωση του βασιλιά Γεωργίου για την επάνοδό
του στην Ελλάδα, µόνο µετά τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, και να διερευνήσει τις
δυνατότητες συµµετοχής εκπροσώπων της Αντίστασης στην ελληνική κυβέρνηση.
Επιπλέον, να αναγνωριστούν τα αντιστασιακά σώµατα ως στράτευµα της κατεχόµενης
εθνικής επικράτειας και να συζητηθούν οι λεπτοµέρειες του στρατιωτικού ανεφοδιασµού της αντίστασης µε βαρύ οπλισµό για την αποτελεσµατική δράση τους (Βασίλης
Νεφελούδης, Η εθνική αντίσταση στη Μέση Ανατολή, τοµ. Α’, Θεµέλιο, Αθήνα, 1981,
σ. 217-222). Αν και η διαµονή της αντιπροσωπείας έµοιαζε να τελεί υπό καθεστώς
επιτήρησης, οι αντάρτες κατάφεραν να δουν τον βασιλιά και να έχουν αλλεπάλληλες
διαβουλεύσεις µε τον Τσουδερό και το υπόλοιπο Υπουργικό Συµβούλιο. Το πρακτικό
των αποφάσεων της 19ης Αυγούστου για το πολιτειακό δείχνει τις αναγκαστικές
υποχωρήσεις της κυβέρνησης: «Μετά συζήτησιν τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
λαµβάνοντα υπ’ όψιν ότι εξ όλων των εξ Ελλάδος πληροφοριών εξάγεται ότι η ανωτέρω αίτησις αποτελεί θέλησιν της µεγίστης πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού, ότι η
µη επάνοδος του Βασιλέως προ του Δηµοψηφίσµατος είναι απολύτου χρησιµότητος
προς αποφυγήν ταραχών και αιµατοχυσίας δηλούν οµοφώνως ότι και αι ανωτέρω
απόψεις συµπίπτουν µε τας ιδικάς των και εξουσιοδοτούν τον κ. Πρόεδρον όπως
ανακοινώση την απόφασιν ταύτην του Υπουργικού Συµβουλίου εις την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα» (Εµµ. Τσουδερός, Ελληνικές ανωµαλίες στη Μέση Ανατολή,
Αετός, Αθήνα, 1945, σ. 67).
Ο Γεώργιος αντιδρά έχοντας υπολογίσει καλά τον ρόλο του µέσα στο παιχνίδι. Στέλνει τηλεγράφηµα στον Τσώρτσιλ και στον Ρούσβελτ αναφέροντας τα εξής: «Αντιµετωπίζω έξαφνα µίαν περίεργον κατάστασιν, η οποία εδηµιουργήθη µε την απρόοπτον
άφιξιν ωρισµένων προσώπων εξ Ελλάδος, οι οποίοι λέγεται ότι αντιπροσωπεύουν

Ο Εµµανουήλ Τσουδερός, πολιτικός και οικονοµολόγος, πρόε-

διαφόρους αντάρτικας οµάδας. Επιπροσθέτως, εις αντιπρόσωπος ωρισµένων παλαιών
πολιτικών κοµµάτων, τα οποία επιθυµούν να µε πιέσουν να δηλώσω ότι θα επιστρέψω µόνον κατόπιν δηµοψηφίσµατος, το οποίον θα αποφασίση περί του µελλοντικού πολιτεύµατος. Η αίτησις αυτή εγείρει νέας απόψεις επί των οποίων επιθυµώ
να σας συµβουλευθώ πριν ή ληφθούν αποφάσεις. Είµαι ενάντιος να λάβω οριστικήν
απόφασιν. […] Προσωπικώς, επί του παρόντος κλίνω υπέρ της ιδέας να συνεχίσω
επί των γραµµών που συνεφωνήσαµεν προτού αναχωρήσω από την Αγγλίαν. Νοµίζω
ότι θα έπρεπε να επιστρέψω µε τον στρατόν Μου εις την Ελλάδα, έστω και εάν
µετά µικράν παρέλευσιν χρόνου ανεχώρουν εις εξωτερικόν διά να εργασθώ δια τα
εθνικά συµφέροντα µεταξύ Συµµάχων µας, τούτο δε εάν αι µετέπειτα εξελίξεις το
υπεδείκνυον ως ορθόν». Πράγµατι, η επικινδυνότητα των «προσώπων εξ Ελλάδος»
προκαλεί ανησυχία στη βρετανική διοίκηση. Πριν φτάσει η απάντηση του Τσώρτσιλ,
ο Άγγλος υπουργός, άνευ χαρτοφυλακίου στο Κάιρο, συγκαλεί σε σύσκεψη την ελληνική αντιπροσωπεία. Στη σύσκεψη συµµετέχει και ο αρχιστράτηγος των βρετανικών
στρατευµάτων της Μέσης Ανατολής καθώς και ο πρέσβης της Αγγλίας στο Κάιρο.
Ο Άγγλος αρχιστράτηγος διατάζει την ελληνική αντιπροσωπεία να επιστρέψει στην
Ελλάδα, καθιστώντας σαφή την πρόθεση των βρετανικών δυνάµεων να διακόψουν
τις διαπραγµατεύσεις. Στις 23 Ιουλίου οι «αντιπρόσωποι του βουνού» οδηγούνται
στο αεροδρόµιο σχεδόν βίαια. Ο Καρτάλης µεταφέρεται εκεί εµπύρετος µε φορείο,
εξαιτίας µια οξείας κρίσης ελονοσίας. Αρνούνται να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο
και διαµηνύουν στον Τσουδερό πως αναλαµβάνει σοβαρές ευθύνες µε τη συναίνεσή
του σε τέτοιου είδους πρακτικές. Ύστερα από δύο ώρες, η ελληνική αντιπροσωπεία
επιστρέφει και πάλι στην πόλη υπό συνοδεία (Βασίλης Νεφελούδης, Η εθνική αντίσταση…, ό.π., σ. 39).
Στο υπόλοιπο της διαµονής τους, µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου, οι αντιπρόσωποι εξάντλησαν κάθε περιθώριο για πιθανή διεύρυνση της κυβέρνησης µε τη συµµετοχή
αντιστασιακών. Στο µεταξύ, οι τηλεγραφικές απαντήσεις του Τσώρτσιλ (26.8.43)
και του Ρούσβελτ (7.9.43) έδωσαν στον Γεώργιο το απαραίτητο άλλοθι για να αδιαφορήσει απέναντι στα αιτήµατα γύρω από το θέµα του πολιτειακού. Η κρίση ελονοσίας αλλά και η ευρύτερη κρίση της Μέσης Ανατολής ακύρωνε κάθε απόπειρα
συνεννόησης µεταξύ των «δύο Ελλάδων». Παρ’ όλα αυτά, η επαφή της εαµικής

Ο Γεώργιος Καρτάλης στο βήµα
του Κοινοβουλίου.

αντιπροσωπείας µε τις αντιστασιακές οργανώσεις της Αιγύπτου (ΕΑΣ και ΑΣΟ) –ιδιαίτερα η «κλειστή» συνάντηση Τζήµα, Ρούσου και Γ. Σαλά– ήταν αρκετά ενδεικτική
για µια πρώτη καταγραφή της εαµικής επιρροής µέσα στις ένοπλες δυνάµεις της
Μέσης Ανατολής. Η «αντιπροσωπεία των βουνών» επέστρεψε χωρίς να έχει πετύχει
τους βασικούς της στόχους. Οι «διπλωµατικές ασθένειες» του Καΐρου έδειχναν πως
τα πράγµατα θα έπαιρναν διαφορετική τροπή στο εξής. Ο Άρης έµαθε τα νέα στη
Νεράιδα και ζήτησε από τον Πυροµάγλου να πείσει τον Ζέρβα πως ο βασιλιάς όφειλε
να δεχτεί το δηµοψήφισµα. Μακριά, πολύ µακριά από την Αίγυπτο, ξεκινούσαν ήδη
οι πρώτες συγκρούσεις στο εσωτερικό των αντιστασιακών οργανώσεων.
Ας ξαναγυρίσουµε στο σεφερικό ποίηµα. Καταρχάς, ας σηµειωθούν οι µικρές λεκτικές
αποχρώσεις που µας δίνουν το µέτρο των αλλαγών. Η λέξη «αντάρτες» χρησιµοποιείται για πρώτη φορά µέσα στο σεφερικό λεξιλόγιο και µάλιστα µε τρόπο εµβληµατικό,
στον τίτλο. Η αφήγηση ξεκινά δίνοντας έµφαση στον αιφνιδιασµό των Ελλήνων της
Μέσης Ανατολής από την άφιξη των ανταρτών. Ο αιφνιδιασµός της επίσκεψης δίνει
σταδιακά τη θέση του στην καχυποψία και σε µια αίσθηση κινδύνου. Η αποµόνωση
της αντιπροσωπείας («τους εµάζεψαν αθόρυβα») δεν αφήνει και πολλά περιθώρια
για τη στάση των Βρετανών. Στις 22 Αυγούστου ο Σεφέρης σηµειώνει στο ηµερολόγιο: «Τα απόγεµα στο Eden House, όπως το βάφτισα στο 8ο πάτωµα κατοίκισαν τους
αντάρτες. Ο Καρτάλης µε δυνατό πυρετό». Οι ρηµατικές ενέργειες («τους εµάζεψαν,
τους «κατοίκισαν») είναι αρκετά χαρακτηριστικές για τους συσχετισµούς δυνάµεων
στις διαπραγµατεύσεις. Ο Σεφέρης παρακολουθεί όλα τα στάδια της επίσκεψης και
µε δεξιοτεχνικό σατιρικό τόνο φτιάχνει ένα ποίηµα, στο οποίο ακούγονται διάφορες
φωνές, εκτός από µία: η φωνή των ανταρτών δεν ακούγεται στο ηχείο της ποίησης,
ακριβώς όπως δεν ακούστηκε και στο ηχείο της ιστορίας. Οι διαπραγµατεύσεις είναι
µια ρητορική υπόθεση που πέφτει στο κενό.
Είναι χαρακτηριστικό πως το ποίηµα ξεκινά µε την εντυπωσιακή παρουσία των
ανταρτών («µε πιστόλες και µε χάρτες») και σταδιακά οι ήρωες βρίσκονται να πρωταγωνιστούν σε µια φαρσοκωµωδία. «Στης Ανατολής την κρίση που ήταν πια µασκαραλίκι», η καρναβαλική παρωδία για τα πρόσωπα και τα πράγµατα έχει καταγγελτικό
χαρακτήρα. Σε αντίθεση µε άλλα ποιήµατά του, ο Σεφέρης δεν θέλει να κρύψει τον
πυρήνα των ιστορικών γεγονότων: τα «οµιλούντα» ψευδώνυµα των ηρώων δεν εξυ-

Η άφιξη του Ουίνστον Τσώρτσιλ
στην Αθήνα κατά τη διάρκεια

πηρετούν απλώς τη σύµβαση της αληθοφάνειας· επιβάλλουν την αντιστοίχηση µε τις
«περιστάσεις». Η δυαδική αντίθεση (η υγρή ζέση της Μέσης Ανατολής από τη µια
και τα «ψηλά βουνά» από την άλλη) είναι κάτι παραπάνω από µια χωρική µεταφορά.
Στην ουσία, δηλώνεται η πλήρης διάσταση ανάµεσα σε αυτές τις «δύο Ελλάδες»,
αποµακρύνθηκαν προσωρινά για να αναµετρηθούν και πάλι στην Αθήνα, έναν χρόνο
αργότερα, τον Δεκέµβριο του ’44. Το ποίηµα καταγράφει πολύ παραστατικά ακριβώς
αυτή τη στιγµή της σχάσης του πολιτικού σώµατος και των δύο αντίπαλων συστηµάτων εξουσίας: από τη µια µεριά η Αντίσταση και από την άλλη ο παλιός πολιτικός
κόσµος, ένας κόσµος που σαρώθηκε οριστικά µέσα στον πόλεµο.
Είναι λοιπόν φανερό πως ο πόλεµος και η Αντίσταση, µέσα από τα εθνικοαπελευθερωτικά προτάγµατα, λειτουργούν ως συγκροτητικό στοιχείο µιας νέας κοινωνικής
εµπειρίας, µια νέας πολιτικής διαπραγµάτευσης. Ακριβώς µέσα από αυτές τις διαδικασίες «γράφεται» µέσα στην Κατοχή ένα καινούργιο κοινωνικό συµβόλαιο, το οποίο
αφήνει ανοιχτό, αν όχι σίγουρο, το ενδεχόµενο ενός κοινωνικού µετασχηµατισµού,
στη βάση της προοδευτικής λαϊκότητας, στη βάση δηλαδή µιας πολιτικής κεφαλαιοποίησης της Αντίστασης: «Λαοκρατία θέλουµε και όχι βασιλιά», όπως το έλεγαν τα
στιχάκια της εποχής. Το ιδιότυπο αυτό συµβόλαιο, που φτιάχνεται, σαρώνει όλο το
µεσοπολεµικό πολιτικό παράδειγµα και κυρίως αλλάζει προς ριζοσπαστικές κατευθύνσεις τα κοινωνικά υποκείµενα. Σε ό,τι αφορά το παράδειγµα του ΕΑΜ, αυτό το νέο
κοινωνικό συµβόλαιο εκδηλώνεται µε πέντε βασικούς µηχανισµούς (η κωδικοποίηση
αυτών των σηµείων αντλείται από την οµιλία του Άγγελου Ελεφάντη σε σεµινάριο
των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας γύρω από την περίοδο 1940-1944):
1. Την αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας (την ιδεολογική στροφή από το κέντρο προς
τα αριστερά)
2. Την εµφάνιση των ένοπλων οργανώσεων (λαϊκός στρατός ορεινής δράσης)
3. Τη λειτουργία νέων θεσµών (τη θεσµική παραγωγή της αντίστασης, τους κώδικες
λαϊκής δικαιοσύνης κλπ.)
4. Τη διάνοιξη ενός νέου δικτύου επικοινωνίας (ο παράνοµος Τύπος)
5. Τη διαµόρφωση µιας νέας προοδευτικής λαϊκότητας (από τις δηµόσιες οµιλίες
στην πλατεία του χωριού έως το θέατρο του βουνού).
Ο Δηµήτρης Χατζής στη Φωτιά του (1945) µας έχει δώσει ένα πολύ σηµαντικό τεκ-

Το δίπλωµα και το χρυσό µετάλλιο του βραβείου Νόµπελ που

µήριο για τον τρόπο που αυτή η υπεράσπιση της κοινωνίας συνδέεται µε τα δίκτυα
της εαµικής αντίστασης, µέσα από την ανακατανοµή των ρόλων στο επίπεδο της
οικογένειας. Ο παραδοσιακός κόσµος του χωριού αλλάζει όψη, από τη στιγµή που
θα αλλάξουν οι οικογενειακοί ρόλοι στη βάση της εαµικής συνθήκης: ο αντάρτης, η
«επιµελητεία του αντάρτη», ο σύνδεσµος. Από τη µάχη της σοδειάς και τον επισιτισµό µέχρι την απονοµή της δικαιοσύνης, το ΕΑΜ –και η Αντίσταση γενικότερα– κατοχυρώνει το ιδεολογικό και κοινωνικό του κύρος µέσα από την υποστασιοποίηση
της λαϊκής κυριαρχίας. Έχει ειπωθεί πολλές φορές –µάλιστα πρόσφατα µε ποικίλες
(αναθεωρητικές και µη) αφορµές– ότι το ΕΑΜ αναλαµβάνει να καλύψει το κενό του
κράτους, γίνεται δηλαδή ένα είδος υποκατάστατου της κρατικής νοµιµότητας. Ενδεχοµένως να είναι έτσι τα πράγµατα, έως έναν βαθµό, αρκεί να προσθέσουµε πως η
ανάδυση του εαµικού φαινοµένου συνοδεύεται από µια µορφή πολιτικής βούλησης
που αναδεικνύει τον «λαό» ως φορέα και εγγυητή της ίδιας της ύπαρξης µιας κοινωνίας, που απειλείται από τον ναζισµό. Ας προσέξουµε όµως: δεν πρόκειται για την
επίκληση στον υπερβατικό «λαό» της εθνικής ιδεολογίας, έτσι όπως τον ξέραµε από
τα σχήµατα του ζαµπελοπαπαρρηγοπούλειου αφηγήµατος, ούτε για τον αυτοχθονικό
λαό της λαογραφίας ούτε για τον λαό ως αστική κατηγορία κυριαρχικότητας του κράτους ούτε καν για την «αντιστασιακή φύση» του ελληνικού λαού, έτσι όπως την είδε
ένα µέρος της αριστερής διανόησης. Βεβαίως µπορούν να ανιχνευθούν και τέτοια
ίχνη, αλλά το συνολικό µόρφωµα που προκύπτει µέσα από αυτές τις διαδικασίες είναι
κάπως διαφορετικό. Η έγκληση –για να θυµηθούµε τον Αλτουσέρ– που απευθύνει το
ΕΑΜ στον «λαό» προκύπτει µέσα από τη σύµπηξη µιας εθνικοαπελευθερωτικής ενότητας στη βάση της «υπεράσπισης της κοινωνίας», την ώρα ακριβώς που επιχειρείται
η διάλυσή της ή αλλιώς η πολιτική της εξόντωση. Στην πραγµατικότητα η περίφηµη
«λαοκρατία» δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάδυση µιας νέας κυριαρχικής βούλησης,
που βεβαίως σχετίζεται µε τις διεθνιστικές ρίζες του κοµµουνιστικού κινήµατος,
αλλά ταυτόχρονα προκύπτει και παράγεται µέσα από το µέτωπο του αντιφασισµού.
Δεν υπάρχει πιο συµπυκνωµένη διατύπωση γι’ αυτή την πολιτική καινοτοµία που
φέρνει η Αντίσταση, από τα ίδια τα αντάρτικα τραγούδια της εποχής.
Το ΕΑΜ µας έσωσε απ’ την πείνα

Ο λογοτέχνης Δηµήτρης Χατζής
(1913-1981), ο οποίος στη

θα µας σώσει και απ’ τη σκλαβιά,
κι έχει πρόγραµµα Λαοκρατία
Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ.
Εµπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα
το δίκιο και τη λευτεριά,
σ’ ακροβουνό και σε κοιλάδα,
πέτα, πολέµα, µε καρδιά.
Ένα τραγούδι είν’ η πνοή σου
καθώς στη µάχη ροβολάς,
κι’ αντιλαλούν απ’ τη φωνή σου
πλαγιές και κάµποι ΕΛΑΣ – ΕΛΑΣ.
Με χίλια ονόµατα µια χάρη
ακρίτας είτ’ αρµατωλός,
αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι,
πάντα είµ’ ο ίδιος ο λαός.
«Αντάρτες βγήκαν στα βουνά
για να µη ζούνε σκλάβοι
και κάθε µέρα που περνά
τ’ αντάρτικο ανάβει.
Είναι οι αντάρτες του ΕΛΑΣ
που σήκωσαν παντιέρα
και καρτερούνε και εµάς
να πάµε κάποια µέρα.
Ο πόθος για τη λευτεριά
ανάβει σα λαµπάδα

Πολύχρωµη λιθογραφία
ΕΑΜ το 1944.

του

και µεταδίδει τη φωτιά
σε όλη την Ελλάδα».
Η ανάδυση της εαµικής εµπειρίας ως µιας νέας πολιτικής και πολιτισµικής συνθήκης
ύπαρξης των κοινωνικών υποκειµένων είναι το αδιαµφισβήτητο κεντρικό στοιχείο
της εποχής. Πέρα από τον χώρο των αναπαραστάσεων αυτής της δηµοτικοφανούς
–λόγιας πάντως (τα «δηµοτικοφανή» τραγούδια της Αντίστασης σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να ταυτίζονται µε την προφορική λαϊκή παραγωγή του «δηµοτικού τραγουδιού», καθώς στην πλειονότητά τους είναι γραµµένα από επώνυµους, «µορφωµένους δηµιουργούς» που έλαβαν µέρος στο αντάρτικο και χρησιµοποίησαν το διαθέσιµο αφηγηµατικό υλικό του παλαιότερου κλέφτικου και δηµοτικού τραγουδιού.
Ας σηµειωθεί, πάντως, πως ενώ η εθνική αντίσταση «τραγουδήθηκε», ελάχιστα
πράγµατα σώζονται για τα τραγούδια του Δηµοκρατικού Στρατού στην περίοδο του
Εµφυλίου. Όλες οι ενδείξεις που έχουµε οδηγούν στο ίδιο συµπέρασµα: οι αντάρτες
του «δεύτερου αντάρτικου» ξανατραγουδούν τα τραγούδια της Αντίστασης. Μία πιο
συστηµατική έρευνα του θέµατος ίσως να ερµήνευε πιο πειστικά τους λόγους και τις
αιτίες αυτής της «απουσίας»)– αντιστασιακής ποίησης, θα δούµε πως και στον χώρο
της «επίσηµης» λογοτεχνικής παραγωγής, η ηρωική αναπαράσταση της αντίστασης
κερδίζει έδαφος, κάποτε και εις βάρος της λογοτεχνικής αξίας. Ωστόσο η εποχή
ευνοεί τους ηρωικούς τόνους. Δύο χρόνια µετά την απελευθέρωση (1946) κυκλοφορεί από τον Γκοβόστη η πρώτη ποιητική συλλογή του Άρη Αλεξάνδρου µε τίτλο
Ακόµα τούτη η Άνοιξη. Στη συλλογή η εαµική εµπειρία της Κατοχής συµβαδίζει µε
τη ρητορική πληθωρικότητα:
Κοιµήσου και πλαγιάσανε τ’ αστέρια στις παντιέρες
Ειν’ το φεγγάρι στη σκοπιά κι ο ΕΛΑΣ στα καραούλια
κ’ έχεις κουβέρτα σύγνεφο και κούνια σου την πέτρα
Ας αφήσουµε όµως προσωρινά κατά µέρος την αισθητική αξία των ποιηµάτων και ας
µείνουµε λίγο στα χαρακτηριστικά που έχει το ΕΑΜ, µέσα σε αυτή τη δηµοτικοφανή
–λόγια πάντως– αντιστασιακή ποίηση: το ΕΑΜ εµφανίζεται ως εγγυητής για την ίδια
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την ύπαρξη της κοινωνίας, από τη «µάχη της σοδειάς» µέχρι την ελευθερία και το
πολίτευµα της χώρας. Εδώ, η πρωτοβάθµια «πατριωτική» ρητορική συναντάται µε
τους καταστατικούς όρους συντήρησης και αναπαραγωγής του κοινωνικού σώµατος.
Το ΕΑΜ γίνεται το ιδεολογικό και πολιτικό µόρφωµα που αναλαµβάνει την ίδια την
υπεράσπιση της κοινωνίας. Για να κατανοήσουµε αυτή την ιδιαιτερότητα στις αναπαραστάσεις της εαµικής αντίστασης πρέπει να προστεθεί ακόµη µια πινελιά, που
αφορά την ιστορική ιδιαιτερότητα του Β’ Παγκοσµίου πολέµου και το πρόβληµα,
ειδικότερα, του φασισµού.
Σε αντίθεση µε άλλες µορφές κρατικού βιοπολιτικού ελέγχου, δηλαδή ελέγχου επί
του δικαιώµατος της ζωής και του θανάτου ενός «πληθυσµού», ο φασισµός υπερβαίνει τα πρότυπα µιας προστατευτικής, ρυθµιστικής και πειθαρχικής εξουσίας, εξωθώντας την κοινωνία, διαµέσου της κοινωνίας, στην πλήρη αποχαλίνωση της δολοφονικής εξουσίας. «Η εξουσία αυτή της θανάτωσης, που διατρέχει όλο το κοινωνικό
σώµα της ναζιστικής κοινωνίας, εκδηλώνεται καταρχάς επειδή η εξουσία της ζωής
και του θανάτου δεν παρέχεται στο κράτος και µόνο, αλλά σε µια σειρά ατόµων,
σε έναν σηµαντικό αριθµό ατόµων (είτε αυτοί είναι τα τάγµατα είτε τα Ες Ες κλπ.).
Θα λέγαµε µάλιστα ότι στο ναζιστικό κράτος όλος ο κόσµος έχει εντέλει δικαίωµα
ζωής και θανάτου πάνω στον γείτονά του, έστω και διαµέσου της κατάδοσης, µε την
οποία µπορεί κανείς να εξολοθρεύσει ή να προκαλέσει την εξολόθρευση του γείτονά
του» (Μισέλ Φουκώ, Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, Ψυχογιός, Αθήνα, 2002, σ.
319). Αυτή η έκθεση της κοινωνίας στην «ολοκληρωτική καταστροφή» εγγράφεται
ως καταστατική αρχή ρήξης και σύγκρουσης ανάµεσα σε εκείνους που αποδέχονται
αυτό το θεµελιακό καθήκον της ναζιστικής υπακοής («ο πληθυσµός µόνο αν εκτεθεί
οριστικά στο θάνατο θα µπορέσει πραγµατικά να γίνει µια ανώτερη φυλή») και στις
δυνάµεις της ευρωπαϊκής αντίστασης, που αναλαµβάνουν την υπεράσπιση της κοινωνίας. Για να καταλάβουµε την «τελική λύση», το Άουσβιτς και το Ολοκαύτωµα,
θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε το πώς συγκροτείται, ευθύς εξαρχής, ένα απολύτως ρατσιστικό και δολοφονικό κράτος που έχει στόχο να εκθέσει το κοινωνικό
σώµα στον βιολογικό και κοινωνικό θάνατο. Η ίδια η ψυχοπαθολογία του φόβου, της
πείνας και του θανάτου αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης πολιτικής οικονοµίας αυτού
του πολλαπλασιαστικού µηχανισµού συντριβής του κοινωνικού σώµατος. Μέσα σε

αυτό το πλαίσιο, η Αντίσταση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αποτελεί µια καινούργια, νεωτερική πολιτική πρωτοβουλία που αφορά την «υπεράσπιση της κοινωνίας»,
µέσα από νέες ιδεολογικές και οργανωτικές µορφές, µε την αυτόκλητη παρουσία
των λαϊκών µαζών στο πεδίο της κοινωνικής διαχείρισης, µέσα από το πρόταγµα της
πολιτικής ανυπακοής και της ένοπλης βίας.
Από αυτή τη σκοπιά, το κρίσιµο θέµα της βίας, που τόσο πολύ επανέρχεται στις
σηµερινές συζητήσεις για την Κατοχή και τον Εµφύλιο, αποκτά ένα νέο ιδεολογικό
πλαίσιο. Αν συµφωνήσουµε πως η βία δεν είναι απλώς µια τελετουργία αίµατος που
κάνει τους ανθρώπους θηρία αλλά έχει ιδεολογικό περιεχόµενο, οφείλουµε να κατανοήσουµε το ευρύτερο πλαίσιο που καθιστά τη βία µια αναγνωρίσιµη µορφή νόµου
και εξουσίας. Ο φόνος του αντιπάλου, έστω και σε τοπικό επίπεδο, διακηρύσσει έναν
«εµπόλεµο» πολιτισµικό κώδικα, ο οποίος τελικά εδράζει τη νοµιµότητά του στον
πόλεµο του γενικευµένου πεδίου, στον παγκόσµιο πόλεµο που διεξάγεται και στις
εξουσίες θανάτωσης που απορρέουν από το στρατόπεδο που διάλεξαν τα κοινωνικά υποκείµενα. Ας θυµηθούµε, σε αυτό το σηµείο, ένα συγκλονιστικό κείµενο του
Γιάννη Μπεράτη που, όντας ο ίδιος από την «άλλη όχθη», τη µη εαµική, εντοπίζει το
κρίσιµο πρόβληµα της βίας και της ηθικές επιπλοκές του. Στο περίφηµο Οδοιπορικό
του ’43 (1946), περιγράφοντας το πορτραίτο του Μαραθώνιου («Μαραθώνιο τον
έλεγαν γιατί πρώτα ήταν στο ΕΛΑΣ» πρίν περάσει στο αντάρτικο του Ζέρβα), ο αφηγητής θα βάλει στο στόµα του ήρωα ένα περιστατικό που αφορά την τιµωρία ενός
ζευγαριού δωσιλόγων. Ο Μαραθώνιος θυµάται τον πρώτο καιρό που είχε βγει στο
αντάρτικο, όταν συνέλαβαν µια δασκάλα µε τον ερωµένο της «που είχανε κάνει ό,τι
κακό µπορείς να φανταστείς σ’ όλα τα χωριά της περιφέρειας τους»: «Έναν Αντάρτη
δεν πρέπει να τον δειλιάζει τίποτα, λέγανε – έναν Αντάρτη δεν πρέπει να τον φοβίζει το αίµα. Να µη λιγοθυµάει σαν κοπελούδι όταν το βλέπει να τρέχει. – Κι όµως
αυτουνού, του Μαραθώνιου, του ‘ρθε πολλές φορές να λιγοθυµήσει· του λύνονταν τα
γόνατα, γινόντουσαν σα νερό, κι έσφιγγε τα δόντια του για να µη το δείξει. Α! όχι!
µη κοιτάς τη µάχη. Στη µάχη δε δίνει δεκαράκι, µε την ίδια λύσσα και µε την ίδια
χαρά – µα αυτό, αυτό εδώ ήταν άλλο πράµα.
Η γυναίκα ήτανε ή έκανε την περήφανη κι είχε καρφώσει τα µάτια της στον απέναντι
τοίχο. Ο άντρας όµως, ο φίλος της, είχε γίνει όχι κίτρινος, αλλά πράσινος και τα δυο
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Ο Γιάννης Μπεράτης· στο
«Οδοιπορικό του ‘43» εντοπίζει

µάτια του είχαν τόσο ρουφηχτεί µέσα που ‘ταν σα δυο µαύρες τρύπες κάτω απ’ το
κούτελό του. Κανένας δε µιλούσε, ούτε µια άχνα δεν ακουγότανε. Τότε ήρθαν οι
βαθµοφόροι και µας είπανε να χώσουµε όλοι καλύτερα τα κεφάλια µας στα παράθυρα
και να κοιτάξουµε τι θα γίνει. Άνοιξε η πόρτα και µπήκε στο δωµάτιο µε τους δύο
δεµένους ο Καπετάνιος. Κανένας µας δεν ήξερε που κρατάει η σκούφια του, µόνο
κάπου-κάπου γελώντας, έλεγε πως άλλοτε ήτανε χασάπης. […]
Έβαλε τα δυο χέρια στις τσέπες του παντελονιού του, στάθηκε πρώτα µπροστά
στον άντρα, ύστερα µπροστά στη γυναίκα και κούνησε πολλές φορές το κεφάλι του.
Ύστερα ξαναγύρισε στον άντρα και τον έφτυσε µες στα µούτρα – µετά στάθηκε πάλι
µπροστά στη γυναίκα και την έφτυσε ανάµεσα στα βυζιά της. “Θα της τα κόψω και θα
σ’ τα δώσω να τα φας”, φώναξε στον άντρα που δεν ξέρω αν έτσι ορθός και δεµένος
δεν είχε λιγοθυµήσει πια. Γύρεψε να του φέρουν το φαΐ του, να του βάλουν το σοφρά
του µπρος στη γυναίκα. Κάθισε κι έτρωγε. Με τη µαχαίρα της µέσης του έκοβε το
ψητό κρέας και κοιτούσε από κάτω προς τα πάνω τη γυναίκα. Σε µια στιγµή κλώτσησε
το σοφρά και χραπ! της έκοψε και τα δυο βυζιά και τα πέταξε µπρος στα πόδια του
ερωµένου της. Πέσανε κι ανοίξανε χάµω σα δυο ξεφούσκωτα τόπια.
“Εσένα δε θα σε σκοτώσω”, του φώναξε. “Θα σ’ αφήσω να καµαρώσεις τη φιλενάδα σου. – Βρε σεις! δώστε του δύο σκαµπίλια του παλιοκερατά να ξυπνήσει!”. Το
αίµα έτρεχε ποτάµι χάµω στο πάτωµα απ’ τις τεράστιες πληγές της γυναίκας. Μα η
γυναίκα, µε το πηγούνι τεντωµένο προς τα µπρος, µε τα χείλια της τεζαρισµένα προς
τα µέσα, είχε καρφωµένα πάντα τα µάτια της στον Καπετάνιο» (Γιάννης Μπεράτης,
Οδοιπορικό του ’43, Ερµής, Αθήνα, 2000, σ. 51-53).
Είναι σαφές ότι το απόσπασµα θέτει το ζήτηµα της οριακής βίας, µιας βίας που βασίζεται στην αρχή της ασυµµετρίας. Δεν µπορούµε ωστόσο να συλλάβουµε την εικόνα
της περιόδου, τις νοοτροπίες και τις συµπεριφορές των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στον πόλεµο, έξω από αυτές τις κατηγορίες της βίας και τους ηθικούς κώδικες
που παράγουν. Το ζευγάρι των δωσιλόγων, που «µόνοι τους οδηγούσανε τους Ιταλούς Καραµπινιέρους στα σπίτια και φαίνεται πως η δασκάλα (δασκάλα ελληνικού
Δηµοτικού Σχολείου) είχε ακόµη και κάνα δυο ερωµένους από δαύτους», τιµωρείται
µε ακραίο και παραδειγµατικό τρόπο ακριβώς γιατί η ασύµµετρη βία λειτουργεί ως
«εγγυητής της τιµωρίας». Μέσα από την απόσταση που χωρίζει την πράξη από την
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ποινή εκδιπλώνεται στην πραγµατικότητα µια νέα πολιτική ανατοµία: η φρικιαστική
τιµωρία δηλώνει την τελετουργική αναµέτρηση δύο αντίπαλων εξουσιών. Σε αυτό
το πλαίσιο, η ασυµµετρία, ο φόβος αλλά και η επίδειξη της βίας («τότε ήρθανε οι
βαθµοφόροι και µας είπανε να χώσουµε όλοι καλύτερα τα κεφάλια µας στα παράθυρα
και να κοιτάξουµε τι θα γίνει») σηµατοδοτούν τη µορφή συµµετοχής σε ανταγωνιστικά συστήµατα εξουσιών. Τι άλλο είναι, άλλωστε και τα γερµανικά αντίποινα παρά
µια ασύµµετρη βία έναντι στην αρχική πρόκληση; Τι άλλο είναι και οι θρυλούµενες
εκτελέσεις του Άρη στο όνοµα της ζωοκλοπής; Δεν θα καταλάβουµε τίποτε από όλα
αυτά, αν επιµείνουµε να εξετάζουµε τη βία χωρίς τα ιδεολογικά της συµφραζόµενα.
Και αυτή η βία είναι µια βία διακηρυκτική, οµιλούσα, πολλαπλασιαστική, και πάντως
ενταγµένη µέσα σε πολύ συγκεκριµένες συνάφειες (ακόµα και τοπικές) τις οποίες
οφείλουµε να συνυπολογίσουµε, πριν διολισθήσουµε από την ιστορία στην πτωµατογραφία των εγκληµάτων. Κάτι ακόµα, για να µην ξεχνάµε τα συµφραζόµενα αυτής της
αφήγησης: η έκδοση του Οδοιπορικού του ’43, το 1946, προκάλεσε την απόλυση του
Μπεράτη από το Υπουργείο Τύπου. Η εποχή είχε θέσει πλέον νέα απαγορευτικά όρια,
για την οποιαδήποτε αναφορά στο «αντάρτικο», έστω και στο αντάρτικο του Ζέρβα.
Η εποχή έχει επίσης διανείµει και τους ρόλους της «στράτευσης» στη διανόηση. Και
αν η στράτευση ανιχνεύεται µε πολύ πιο ήπιο τρόπο στην περίπτωση του Μπεράτη,
ισχύει πολύ περισσότερο για τη Μέλπω Αξιώτη, αφού από συγγραφέας του µοντερνιστικού µυθιστορήµατος Θέλετε να χορέψουµε Μαρία; (1940) βρίσκεται να γράφει την
Απάντηση σε πέντε ερωτήµατα (1945) για τον Δεκέµβριο. Ακόµα πιο εντυπωσιακή η
απάντηση που δίνει στους επικριτές της που την κατηγορούν για την «προδοσία» της
λογοτεχνίας: αν µέχρι τώρα την ενδιέφεραν οι κριτικές του Ξενόπουλου, από εδω
και µπρος την ενδιαφέρουν οι κριτικές των συντρόφων της (Βλ. τα σχετικά τεκµήρια
στο: Άννα Ματθαίου-Πόπη Πολέµη, Διαδροµές της Μέλπως Αξιώτη, Θεµέλιο, Αθήνα,
1999, σ. 18-19).
Το κεντρικό χαρακτηριστικό που αφήνει πίσω του το νέο κοινωνικό συµβόλαιο της
Αντίστασης είναι µια στράτευση η οποία, ανεξάρτητα από την τύχη της µέσα στη
µεταγενέστερη συγκυρία, έφτιαξε έναν συγκεκριµένο τύπο πολιτικής συµπεριφοράς
και επαναστατικής συλλογικότητας. Ένα παράδειγµα ακόµη στην ίδια κατεύθυνση: το
ερωτηµατολόγιο που µοίραζαν οι Άγγλοι δεσµοφύλακες στους αιχµαλώτους της Ελ
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συνέβαλε αποφασιστικά µε το

Ντάµπα (στην Αφρική) περιλάµβανε και τη διόλου αθώα ερώτηση: «σε ποια οργάνωση ανήκετε;». Περίπου 12.000 αριστεροί πολίτες, που είχαν µεταφερθεί µε µεταγωγικά πλοία στην Αφρική, µετά τις συλλήψεις των Δεκεµβριανών, για να κλειστούν,
µε αγγλική επιτήρηση, στα «σύρµατα», έπρεπε να απαντήσουν σε αυτή την κρίσιµη
ερώτηση, χωρίς να ξέρουν πόσο θα βάραινε η απάντηση για το µέλλον τους. Ανάµεσά τους και οι Βασιλειάδηδες, πατέρας και γιος. Έπειτα από συζήτηση, η απόφαση
είναι κοινή. Δηλώνουν ότι ανήκουν στο ΕΑΜ. Τα αίτια της συγκεκριµένης απάντησης
µπορεί να είναι πολλά, αν λάβει κανείς υπόψη του πως ο γιος (που δεν είναι άλλος,
βέβαια, από τον Άρη Αλεξάνδρου) δεν έχει πάρει µέρος στα Δεκεµβριανά και το
αντιστασιακό του φρόνηµα στην Κατοχή δεν συµπεριλαµβάνει καµία µορφή ένοπλης
δράσης (Για το επεισόδιο βλ. Δηµήτρης Ραφτόπουλος, Άρης Αλεξάνδρου. Ο εξόριστος, Σοκόλη, Αθήνα, 1996, σ. 142). Ας µην κάνουµε άλλες υποθέσεις για τη δήλωση
αυτή. Μας αρκεί το ίδιο το γεγονός. Είναι ένα πρώτο τεκµήριο µιας ταυτότητας που
δηλώνεται ρητά ενώπιον του αντιπάλου, όταν ο τελευταίος µάλιστα έχει δείξει τις
µεταπολεµικές του προθέσεις. Εννοείται πως η τύχη αυτού του κοινωνικού συµβολαίου θα κριθεί σε πρώτη φάση τον Δεκέµβριο του 1944 και λίγο αργότερα, µε την
πολιτική και στρατιωτική ήττα της Αριστεράς στον Εµφύλιο πόλεµο. Η λογοτεχνία
της περιόδου θα βρεθεί ίσως στην πιο παράδοξη και αµήχανη στιγµή της, καθώς
καλείται να αποτυπώσει την πρόσφατη εµπειρία του πολέµου, ενώ ήδη στο εσωτερικό της χώρας ψηφίζονταν τα «µέτρα λήθης». Ένα µεγάλο µέρος της λογοτεχνικής
«αφωνίας» γύρω από την τραυµατική εµπειρία του Εµφυλίου οφείλεται και σε αυτή
τη λογοκριµένη µνήµη της κρίσιµης δεκαετίας.
Η νεοελληνική µεταπολεµική λογοτεχνία, όπως άλλωστε και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή, αποτελείται από έναν µεγάλο αριθµό έργων τα οποία αντλούν τη θεµατολογία
τους από τα γεγονότα του Β’ Παγκοσµίου πολέµου, από την κατεξοχήν δηλαδή οριακή ιστορική εµπειρία που σφράγισε τον 20ό αιώνα. Η αφηγηµατική τέχνη εστίασε
το ενδιαφέρον της στον πόλεµο και στον αντιφασιστικό αγώνα, αναδεικνύοντας τις
συµπεριφορές, τις νοοτροπίες και τις πρακτικές των κοινωνικών υποκειµένων που
συµµετείχαν µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο στη µεγάλη υπόθεση του καιρού
τους. Ωστόσο η µνηµείωση του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος µέσα από τη
µεταπολεµική λογοτεχνική παραγωγή εγγράφεται σε µια διπλή ιστορικότητα: στον

Η θεµατολογία της νεοελληνικής µεταπολεµικής λογοτεχνίας

βαθµό που η περίοδος του πολέµου αποτελεί αντικείµενο ιστορικής και λογοτεχνικής
αναπαράστασης στη µεταπολεµική εποχή, είναι ευνόητο ότι η παραγωγή αφηγήσεων
µε θέµα τον πόλεµο και την Αντίσταση καθορίζεται από τα ιδεολογικά, πολιτικά και
πολιτισµικά συµφραζόµενα της µεταπολεµικής περιόδου, τις «εκ των υστέρων» ανακατασκευές της ιστορικής µνήµης, τον τρόπο που βίωσε η µεταπολεµική κοινωνία τη
σχέση της µε το παρελθόν και το παρόν της.
Αν θελήσουµε να εξετάσουµε σε ποιον βαθµό επηρέασε ο πόλεµος την ευρωπαϊκή µεταπολεµική λογοτεχνία, θα διαπιστώσουµε πως στο β’ µισό του «σύντοµου
20ού αιώνα» ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος αποτελεί την κεντρική συνθήκη που ορίζει
τις πολιτικές και πολιτισµικές αναφορές των ευρωπαϊκών (δυτικών και ανατολικών)
κοινωνιών. Η λογοτεχνία, συστατικό στοιχείο της κοινωνικής µνήµης και της δηµόσιας ιστορίας, «επέστρεψε» στον πόλεµο όχι µόνο για να ζωντανέψει τα πεδία των
µαχών αλλά και για να καλλιεργήσει τη νέα πολιτισµική συνείδηση του «ελεύθερου
κόσµου»· µια συνθήκη που είχε φτιαχτεί µε σαφείς διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα
στο στρατόπεδο «των Συµµάχων» και τη ναζιστική βαρβαρότητα. Η χαρακτηριστική
φράση του Αντόρνο («µετά το Άουσβιτς δεν µπορεί να υπάρξει ποίηση») κωδικοποιεί µε εύγλωττο τρόπο το κεντρικό πρόβληµα που έθετε στη λογοτεχνία ο πόλεµος: την κρίση δηλαδή των ουµανιστικών παραδόσεων και της ίδιας της έννοιας του
«πολιτισµού».
Παρ’ όλα αυτά, και ποίηση υπήρξε µετά τον πόλεµο και πεζογραφία. Συµµετέχοντας στο συνολικό πολιτισµικό σχέδιο συγκρότησης και διατήρησης της συλλογικής
µνήµης, η µεταπολεµική λογοτεχνία αναζήτησε στην ιστορία µια έγκυρη αφηγηµατική σύµβαση που της επέτρεπε να οδηγηθεί σε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές
αναγωγές. Στον βαθµό µάλιστα που διαχειρίζονται τις ιστορικές αναπαραστάσεις,
οι λογοτέχνες της µεταπολεµικής περιόδου γίνονται, κατά κάποιον τρόπο, και ιστορικοί: οι αφηγήσεις τους εµπεριέχουν διαµεσολαβηµένο το πραγµατολογικό υλικό
των γεγονότων, έτσι ώστε τα κείµενα να συνδυάζουν τη µυθοπλαστική αξία µε την
ιστορική τεκµηρίωση.
Σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους συγγραφείς, η άµεση εµπλοκή τους στις συλλογικές
περιπέτειες του πολέµου, της Αντίστασης και του Εµφυλίου, λειτούργησε καταλυτικά
τόσο στο επίπεδο της βιωµατικής εµπειρίας όσο και στο επίπεδο της γραφής. Δεν

Οι αφηγήσεις αντλούν θέµατα
από τον πόλεµο και την Αντί-

είναι τυχαίο άλλωστε πως στη µεταπολεµική περίοδο, η «µαρτυρία» ως αφηγηµατικό
είδος διεκδικεί µια εντελώς καινούργια θέση µέσα στην ευρωπαϊκή γραµµατολογία.
Το αξεπέραστο βιβλίο του Πρίµο Λέβι, µε τίτλο Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος (1947),
δείχνει πως η ανάγκη καταγραφής της βιωµένης εµπειρίας αναζητούσε νέους αφηγηµατικούς τρόπους για να εκφράσει το «ανείπωτο», την εφιαλτική πραγµατικότητα
της «τελικής λύσης», που επινόησε ο ναζισµός προκειµένου να εξοντώσει ηθικά,
συµβολικά και βιολογικά τους Εβραίους. Η µοναδικότητα και η οικουµενικότητα του
Ολοκαυτώµατος αποτέλεσε το πιο ενδιαφέρον αλλά και το πιο δύσκολο θέµα της
µεταπολεµικής λογοτεχνικής παραγωγής. Πέρα από τις εγγενείς αδυναµίες της «οµιλίας» των θυµάτων, το Ολοκαύτωµα έθετε παράλληλα ένα κοµβικό ζήτηµα γύρω από
τα όρια της αναπαράστασης, τη µυθοπλαστική αξιοποίηση του τραύµατος, τη µεταφρασιµότητα του ίδιου του συµβάντος, την «επιβίωσή» του µέσα στη γλώσσα (εξαιρετικό δείγµα αυτής της προβληµατικής είναι η ποιητική συλλογή του Πωλ Τσελάν
La Rose de personne (Του κανενός το Ρόδο), γαλλική έκδοση, 1963). Ας προστεθεί
εδώ και το όνοµα του Ιάκωβου Καµπανέλλη όχι µόνο µε το εξαιρετικό Μαουτχάουζεν
αλλά και µε τις έµµεσες αναφορές που κυκλοφορούν στο σύνολο του έργου του. Ο
ίδιος συγγραφέας, σε µια παλαιότερη συνέντευξή του εντόπιζε τη θεµελιώδη και
πολλαπλή σηµασία που είχε για το έργο του καλλιτέχνη η εµπειρία του πολέµου
και της αιχµαλωσίας: «Δεν ξέρω αν θα ήµουν αυτός που είµαι αν δεν είχα αυτή την
ανεκτίµητη εµπειρία στην κόλαση. Δεν ξέρω αν θα γινόµουν καν συγγραφέας µε τον
τρόπο που σκέπτοµαι και εκφράζοµαι. [...] Το ότι τα έργα µου είναι πολυπρόσωπα
είναι η απόρροια της εµπειρίας µου από το Μαουντχάουζεν. Από ένα χώρο ακραίων
καταστάσεων και ακραίων συµπεριφορών, από µέρους ακόµα και των κρατουµένων.
Ήταν ένα πλήθος υπήκοο σε µια κοινή µοίρα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που υπάρχει
πολύ µέσα στα έργα µου» (Απογευµατινή, 13.5.2001).
Την ίδια ώρα όµως που η Ευρώπη άρχιζε να µιλά για τη φρίκη των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, στην Ελλάδα άνοιγε το πρώτο µεταπολεµικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Η Μακρόνησος –ο «Νέος Παρθενώνας»– έγινε η κολυµπήθρα στην
οποία «ξαναβαφτίστηκαν» χιλιάδες Έλληνες κοµµουνιστές, µέλη του ΕΑΜ και της
ΕΠΟΝ, το ανθρώπινο δυναµικό της Αντίστασης. Αλλά και νωρίτερα, όταν η Ευρώπη
γιόρταζε τη Resistance και τιµωρούσε τους δωσίλογους, στην Ελλάδα του 1945 αθω-

Ο Ιάκωβος Καµπανέλλης, ο
οποίος εντόπισε τη τεράστια

ώνονταν οι δωσίλογοι και διώκονταν οι αριστεροί. Το έπος της Αντίστασης έπρεπε να
«απο-εαµοποιηθεί», να γίνει «εθνικό», όπως «εθνικά» έπρεπε να γίνουν όλα, µέσα
στο νέο καθεστώς της «εθνικοφροσύνης». Στο πλαίσιο αυτό, η συγκρότηση της ιστορικής µνήµης αποτέλεσε ένα διακύβευµα, άµεσα συνδεδεµένο µε τις πολιτικές και
πολιτισµικές συνθήκες της µεταπολεµικής εποχής. Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, η
τραυµατική εµπειρία του εµφυλίου πολέµου, που σηµάδεψε τη µετάβαση της χώρας
από τον πόλεµο στη µεταπολεµική περίοδο, υπήρξε καθοριστική για το σύνολο των
πολιτικών και πολιτισµικών διεργασιών που έλαβαν χώρα στη νεοελληνική κοινωνία.
Η πολιτική και στρατιωτική ήττα της Αριστεράς και η επικράτηση της συντηρητικής
παράταξης καθόρισαν τους συσχετισµούς δυνάµεων στο πεδίο της ιδεολογίας και
της κουλτούρας, διαµορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τις ιδεολογικές χρήσεις της
πρόσφατης ιστορίας. Η ρήση του Ζακ Λε Γκοφ ότι «µία από τις ύψιστες φροντίδες των
τάξεων, των οµάδων και των ατόµων που κυριάρχησαν και κυριαρχούν στις ιστορικές
κοινωνίες είναι να γίνουν κύριοι της µνήµης και της λήθης» (Ζακ Λε Γκοφ, Ιστορία και
Μνήµη, Αθήνα, Νεφέλη, 1998, σ. 90) επιβεβαιώνεται απόλυτα και από την ελληνική
µεταπολεµική περίπτωση.
Η ιστορική µνήµη εντάχθηκε στην ιδεολογική, πολιτική και πολιτισµική αρένα της
µετεµφυλιακής περιόδου και το «καταφύγιο» της ιστορίας έγινε, για άλλη µια φορά,
η κύρια δεξαµενή από την οποία αντλήθηκαν τα επιχειρήµατα για τον δικαιωτικό
ρόλο της µιας ή της άλλης παράταξης. Προνοµιακός χώρος για την αναπαράσταση
της ιστορίας, η λογοτεχνία, και ιδιαίτερα το µυθιστόρηµα, κλήθηκε να υπερασπίσει
είτε την «πλευρά των νικητών» είτε την «πλευρά των νικηµένων», προσαρµόζοντας
τα σηµαίνοντα και τα σηµαινόµενα των ιστορικών αναπαραστάσεων στον έντονα
συγκρουσιακό χαρακτήρα των πολιτικών αντιπαραθέσεων της µεταπολεµικής περιόδου. Έτσι, η προγραµµατική παρουσία της ιστορίας στη µεταπολεµική πεζογραφία
συνδέεται µε την ίδια την πραγµατικότητα που διχάζει και διανέµει τους ρόλους
της πολιτικής στράτευσης. «Όταν το αφηγηµατικό “εγώ” µεταβάλλεται σε “εµείς”,
αποκτά συχνά παραταξιακό (κάποτε και στενότερα κοµµατικό) περιεχόµενο. Είναι
ένα “εµείς” που αντιτίθεται σε ένα “εσείς”. Με αυτούς τους όρους, η οπτική γωνία
του πεζογράφου δεν µπορεί παρά να υφίσταται τις ιδεολογικές σµικρύνσεις που επιβάλλουν οι καιροί» (Παν. Μουλλάς, «Οριοθετήσεις και διευκρινήσεις» στο: Ιστορική

Μακρόνησος: οι υπό αναµόρφωση στρατευµένοι κρατούµε-

Ο Οδυσσέας Ελύτης (κέντρο)
στο Δέλβινο της Βορείου Ηπεί-

πραγµατικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945-1995), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Παιδείας, Αθήνα, 1997, σ. 45).
Μια σύντοµη γραµµατολογική περιδιάβαση στο µεταπολεµικό (1945-1967) λογοτεχνικό τοπίο της πεζογραφίας είναι ίσως ενδεικτική για τις επίδικες αναπαραστάσεις
και µνήµες του πολέµου. Αναφέρονται µόνο ορισµένα βιβλία, τα οποία συλλαµβάνουν την εµπόλεµη πραγµατικότητα µέσα στα ευρύτερα ιστορικά συµφραζόµενα και
τις ιδεολογικές συνδηλώσεις, της δεκαετίας ’40-’50:
1945: Άγγελος Βλάχος, Το µνήµα της γριάς
βες
1946: Σωτήρης Πατατζής, Ματωµένα χρόνια
Δηµ Χατζής, Φωτιά
1947: Στρατής Τσίρκας, Ο Απρίλης είναι
πιο σκληρός
1950: Ρένος Αποστολίδης, Πυραµίδα 67
1953: Αλέξανδρος Κοτζιάς, Πολιορκία
1954: Αντρέας Νενεδάκης, Μπιρ Χακίµ
Ρόδης Ρούφος, Η Ρίζα του µύθου
Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Τειχοµαχία
1955: Νίκος Κάσδαγλης, Τα δόντια της
µυλόπετρας
1957: Κώστας Κοτζιάς, Καπνισµένος ουρανός
1960: Ρόδης Ρούφος, Η χάλκινη εποχή
1961: Διδώ Σωτηρίου, Ηλέκτρα
1962: Ανδρέας Φραγκιάς, Καγκελόπορτα
1963: Θανάσης Βαλτινός, Η κάθοδος
των εννιά
1965: Στρατής Τσίρκας, Νυχτερίδα

Ζήσης Σκάρος, Οι κλού-

Στις µείζονες ποιητικές συµβολές της µεταπολεµικής εποχής, θα πρέπει οπωσδήποτε να σηµειώσουµε το οριακό Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Β’ του Σεφέρη (1944),

Συνάντηση της «οµάδας των 12»
στο σπίτι του ζεύγους Ουράνη

αλλά και τη µεγάλη αφηγηµατική σύνθεση του Ελύτη Το Άξιον Εστί (1959). Δίπλα σε
αυτά τα έργα, στα οποία το έπος του πολέµου συναντάται µε τις διχασµένες µνήµες
του Εµφυλίου, θα πρέπει να προσθέσουµε και ορισµένες πολύ σηµαντικές καταθέσεις που έρχονται, άµεσα ή έµµεσα, από τον χώρο της λογοτεχνικής µαρτυρίας. Ο
Όµηρος Πέλλας αφηγήθηκε το χρονικό της αιχµαλωσίας του µε το συγκλονιστικό
Στάλαγκ VI C. Hµερολόγιο της οµηρίας (1961). Ο Ηλίας Βενέζης φυλακίστηκε στο
στρατόπεδο του Χαϊδαρίου (1943) και αποτύπωσε τις εµπειρίες αυτές στο έργο του
Μπλοκ C (1963). Τέλος, θα πρέπει να ξεχωρίσουµε τη µαρτυρία του Γιάννη Μπεράτη,
Το πλατύ ποτάµι (1946 και β’ έκδ. συµπληρωµένη 1965), για το λιτό ύφος της και το
δραστικό βλέµµα του αφηγητή.
Στην ποίηση τα πράγµατα είναι ίσως λίγο πιο περίπλοκα. Δίπλα και παράλληλα µε
την ποίηση της «δοκιµασίας», γραµµένη σε µεγάλο βαθµό από ποιητές µε πολιτική
θητεία στην Αριστερά, εµφανίζονται και οι πρώτες φωνές αµφισβήτησης· ποιητικές
φωνές που έµελλε αργότερα να ταξινοµηθούν κάτω από τις προβληµατικές κατηγορίες της «ποίησης της ήττας» ή τη γοητεία της «αίρεσης». Θα άξιζε να σταθούµε λίγο
στο φαινόµενο, ακριβώς γιατί δεν έχει µόνο γραµµατολογική αξία. Ας ξεκαθαρίσουµε
τους όρους. Η ίδια η έννοια της αίρεσης µας προειδοποιεί αρχικά για την απόκλιση
από κάποια ορθοδοξία, από µια ορισµένη τάξη του λόγου µε δογµατικό περιεχόµενο
και κανονιστική ισχύ. Η αίρεση δηλαδή είναι µια µορφή ετεροδοξίας, η οποία αναπτύσσεται πάντοτε συσχετιστικά µε κάτι άλλο, µε ένα σύνολο κανόνων που δένουν
τα κοινωνικά υποκείµενα µε µια προκαθορισµένη τυπολογία της έκφρασης, είτε αυτή
είναι γλωσσική είτε είναι θρησκευτική είτε είναι πολιτική. Εποµένως θα πρέπει, σε
ό,τι αφορά το θέµα µας, να δοκιµάσουµε την έννοια της αίρεσης σε µια πιο πολύπλοκη ερωτηµατοθεσία, προκειµένου να διαπιστώσουµε αν µας βοηθά ως διανοητικό
εργαλείο στη συζήτησή µας: αναφέρεται, άραγε, στην ιδεολογική απόκλιση κάποιων
συγγραφέων σε σχέση µε έναν δογµατικό πολιτικό οργανισµό και κοµµατικό φορέα,
ή αναφέρεται σε µια τροποποίηση ενός κατοχυρωµένου ποιητικού κανόνα που αναπτύσσεται εντός µιας ιδεολογικά προσδιορισµένης λογοθετικής τελετουργίας; Και
ποιος είναι αυτός ο «ορθόδοξος» φορέας; (το µεταπολεµικό ΕΑΜ, το εµφυλιακό
ΚΚΕ, ή η µετεµφυλιακή ΕΔΑ;), και πώς συγκροτείται ο «ορθόδοξος» ποιητικός κανόνας (από τον Ρίτσο και τον Βρεττάκο ή από την Ανθολογία της Ελληνικής Ποίησης

Ο Ανδρέας Εµπειρίκος (µε τον
ναργιλέ) και ο Οδυσσέας Ελύ-

των Αυγέρη, Παπαϊωάννου, Ρώτα, Σταύρου, το 1959;) Επίσης, γιατί θα πρέπει να
θεωρήσουµε πως η ιδεολογική θέση του υποκειµένου της γραφής (του συγγραφέα)
εκφράζεται άµεσα και αντανακλαστικά µέσα στο λογοτεχνικό του έργο; Αυτές οι
περίεργες αναγωγές έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τη µελέτη της λογοτεχνίας, και καλό
είναι να µην τις χρησιµοποιούµε άκριτα. Και κάτι ακόµα: έστω και αν συµφωνήσουµε
για τις λογής-λογής ορθοδοξίες, µήπως θα πρέπει να σκεφτούµε αν και η ίδια η
«αίρεση» δεν είναι ένα οµογενές και οµοιογενές πεδίο; Γιατί πώς θα µπορούσαµε
να συστεγάσουµε την «εσωτερική» κριτική του Αναγνωστάκη µε τον «αρνητισµό»
του Αλεξάνδρου, και τον πρώιµο «υπαρξισµό» του Δούκαρη µε τον επαναστατικό
«αναρχισµό» του Κατσαρού; Δεν είναι µόνο οι ποιότητες της ποιητικής φωνής διαφορετικές· είναι και οι ιδεολογικές αποχρώσεις. Επιπλέον, αν αποφασίσουµε πως λειτουργούµε µέσα σε ένα µανιχαϊστικό σχήµα –από τη µια µεριά η «κακή» ορθοδοξία,
και από την άλλη η «καλή» αίρεση– θα παραδοθούµε, σαν τους «ανίδεους Αντιοχείς
που διαβάζουν Εµονίδην», σε στερεοτυπικές εκ των υστέρων ερµηνείες που αδικούν
και την ιστορία και τη λογοτεχνία. Ας δούµε λοιπόν τα πράγµατα από κοντά, µέσα
από παραδείγµατα.
Ο Άρης Αλεξάνδρου, ως φυγόστρατος, καταζητείται για ανυποταξία και τελικά συλλαµβάνεται το 1948. Εκτοπίζεται στον Μούδρο, όπου η οµάδα συµβίωσης πολιτικών
εκτοπισµένων τον δέχεται αµέσως στους κόλπους της, χωρίς κανέναν ενδοιασµό για
την «καθαρότητά» του. Το καλοκαίρι του 1948, το κάλεσµα της 4ης Ολοµέλειας του
ΚΚΕ για άµεση στράτευση όλων ενόψει της επερχόµενης νίκης τον βρίσκει αντίθετο:
«Αυτά που λέτε είναι εγκληµατικά και ανεύθυνα», απαντά στην καθοδήγηση. «Ο
καθένας να αποφασίσει τι θα κάνει εν γνώσει… Δε νικήσαµε και µπορεί να νικηθούµε». Η κοµµατική καχυποψία µόλις είχε αρχίσει. Θα ακολουθήσει και η δική του
σταδιακή ιδεολογική διαφοροποίηση. Μπορούµε µάλιστα να τη χρονολογήσουµε µε
κειµενικά τεκµήρια. Το ποίηµα Αλεξανδροστρόι, γραµµένο το 1949, ανάµεσα στον
Μούδρο και στη Μακρόνησο, είναι µια «ευλαβική βλασφηµία» προς τον Μαγιακόφκσι,
που δείχνει πως η αποµόνωση, «αναπότρεπτη σαν την αυγή», είναι πλέον γεγονός.
Την ίδια χρονιά, τον Ιανουάριο του 1949, καταδικάζεται σε θάνατο από το στρατοδικείο για την πολιτική του δράση στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Οµίλου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ο Μαν. Αναγνωστάκης. Στη δίκη δήλωσε κοµµουνιστής,

Ο Γιάννης Ρίτσος, µία από τις
σηµαντικότερες προσωπικότη-

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ένας
από τους σηµαντικότερους λυρι-

αν και την άνοιξη του 1946 το κόµµα τον είχε αποµακρύνει, κατηγορώντας τον ως
τροτσκιστή, οπορτουνιστή και ηττοπαθή. Στο µεταξύ, το καλοκαίρι του 1948 έχουν
κυκλοφορήσει οι Εποχές 2. Αν και στη συλλογή δεν υπάρχει κανένα αναγνωρίσιµο
σήµα ιδεολογικής αίρεσης, εντοπίζονται εκεί ένας συστηµατικός προβληµατισµός
γύρω από ένα πρόταγµα που έµελλε να γίνει κυρίαρχο στοιχείο της ποιητικής του
Αναγνωστάκη: η εµπλοκή της υποκειµενικότητας ανάµεσα στις ιδεολογικές δεσµεύσεις και στις πρακτικές συµπεριφορές, αλλιώς η ηθική της ευθύνης καθώς και τα όρια
της εµπλοκής της µέσα σε δογµατικές συλλογικότητες. Ας προσέξουµε, ωστόσο, η
διερώτηση αυτή ποτέ δεν οδηγεί σε αµφισβήτηση του συνολικού σχήµατος, του
συνολικού διακυβεύµατος, της συνολικής στράτευσης: «Πολλές φορές η νύχτα ξέρει
να σου µιλάει σα µια θανάσιµη ηδονική φίλη µα συ δε θες να την ακούς, ζητάς µια
λάµπα, τίποτε άλλο από µιαν ελάχιστη λάµπα τόσο ταπεινή µέσα σε τούτο το σκοτάδι. Έστω, λοιπόν, θα περιµένουµε εδώ τα ξηµερώµατα».
Ίσως είναι ώρα για ένα σύντοµο απολογιστικό ερώτηµα. Υπάρχει κάποια ισχυρή
ένδειξη, µέχρι και το τέλος του Εµφυλίου, για τη συγκρότηση µιας αιρετικής φωνής ή
έστω µιας αιρετικής ποιητικής; Μάλλον όχι. Υπάρχει µια επίπονη αλλά πάντως οµαλή
µετάβαση από την ποίηση της Αντίστασης στην ποίηση της δοκιµασίας (την «ποίηση της δοκιµασίας» αναλύει σχετικά στο βιβλίο της η Δώρα Μέντη, Μεταπολεµική
πολιτική ποίηση. Ιδεολογία και Ποιητική, Κέδρος, 1995, σ. 163-222). Η µετάβαση
αυτή συντελείται µε άξονα την κεντρική ιστορική συγκυρία (την εµπλοκή του ΚΚΕ
στον Εµφύλιο πόλεµο) και διεξάγεται µε τους όρους που θέτει το µείζον πολιτικό
διακύβευµα: δηλαδή, διεξάγεται µε τις στρατευµένες διαθεσιµότητες που επιβάλλει
όχι η στενή «κοµµατική γραµµή», αλλά ο κύριος φορέας µιας επαναστατικής συλλογικότητας. Ακόµα και στον Αλεξάνδρου (έως το 1952) πουθενά δεν θα βρούµε µια
διάσπαση των δεσµών αλληλεγγύης µε την κοινότητα. Θα βρούµε βεβαίως αµφισβητήσεις και περιχαρακώσεις που καλούνται να διασώσουν τη διεκδικούµενη ετερότητα µέσα όµως σε συνθήκες διαρκούς σκλήρυνσης της ιδεολογικής ταυτότητας
(βλ. «καθαρότητας»), έτσι όπως το απαιτούσε η συγκυρία της τελικής µάχης. Ας
µην ξεχνάµε ότι αυτή η καθαρότητα θα οδηγήσει στην από-εαµοποίηση ακόµα και
του ίδιου του ΚΚΕ, στην προσπάθειά του να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή
συνεκτική ταυτότητα των µελών του. Στην ουσία, ο διαφαινόµενος σκεπτικισµός

Ο ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης, ποιητής και δοκιµιογράφος,

είναι ανάλογος µε τις αντίστοιχες πιέσεις που εκτονώνονται από την κεντρική ιδεολογική επιλογή: τη σύλληψη του εαµογενούς δυναµικού της αντίστασης ως «προκεχωρηµένου αποσπάσµατος της επανάστασης» (Φίλιππος Ηλιού, Ο Ελληνικός εµφύλιος
πόλεµος. Η εµπλοκή του ΚΚΕ, Θεµέλιο- ΑΣΚΙ, 2004, σ. 358) και τη σύλληψη των
έγκλειστων κοµµουνιστών ως προτύπων για τον «νέο τύπο ανθρώπου», που όφειλε
να φτιαχτεί µέσα στις φυλακές και στις εξορίες.
Ας µην το ξεχνάµε αυτό: η ποίηση αυτή δεν είναι µια ποίηση του γραφείου. Οι
πολιτικές δοκιµασίες και οι ποιητικές δοκιµές διεξάγονται µέσα σε περιβάλλοντα
εγκλεισµού, µε όλες τις ιδιαιτερότητες που τα χαρακτηρίζουν. Ο παράγοντας αυτός
έχει λίγο-πολύ εξεταστεί στις εργασίες µας για τη µεταπολεµική ποίηση. Στην ουσία,
δεν έχουµε να κάνουµε µε ποιητές αλλά µε πολιτικούς κρατούµενους που γράφουν
ποίηση: Ρίτσος, Λουντέµης, Αναγνωστάκης, Δούκαρης, Θασίτης, Κακναβάτος, Λειβαδίτης, Θεοδώρου, Κουλουφάκος, Πατρίκιος, κ.ά.· όλοι περνούν από τη δοκιµασία
της εξορίας, στα διάσηµα κολαστήρια της εθνικοφροσύνης: τη Μακρόνησο και τον
Άη-Στράτη. Τι σηµαίνει, πρακτικά, αυτό για την ποιητική διαχείριση της στράτευσης; Παρακάτω επισηµαίνονται συνοπτικά µόνο µερικές κρίσιµες όψεις αυτού του
εγκλεισµού:
α) Από το 1949 έως το 1952 η διαχείριση της πολιτικοστρατιωτικής ήττας του Εµφυλίου γίνεται κατά βάση στις φυλακές και στις εξορίες, µέσα σε συνθήκες «εθνικής
αναµόρφωσης». Ως εκ τούτου, οι ετεροχρονισµένες συνειδητοποιήσεις για τα αδιέξοδα του εµφυλίου γίνονται παράλληλα µε την ανάγκη ανάδειξης ενός αγωνιστικού
πνεύµατος, ως βασικής γραµµής άµυνας απέναντι στη βία της εθνικοφροσύνης. Τα
επεισόδια στον Άη-Στράτη το 1952 είναι ήδη ένα ορόσηµο για τις επερχόµενες
διαφοροποιήσεις στην κοµµατική ζωή. Η ίδρυση της ΕΔΑ (1951) είναι ένα άλλο. Σε
όλες τις περιπτώσεις, η διαφοροποίηση από την άµεση κοµµατική ζωή δεν σηµαίνει
απαραίτητα διάρρηξη των σχέσεων µε την Αριστερά. Διαµορφώνονται διάφορες και
διαφορετικές υβριδικές ζώνες επιρροής και συνύπαρξης και αλληλεγγύης.
β) Ο εγκλεισµός είναι ένα περιβάλλον µε δικούς του κανόνες. Από τη λογοκρισία
των γραµµάτων µέχρι το συσσίτιο, και από τη συντονισµένη διαµαρτυρία µέχρι τη
δήλωση µετανοίας, η φυλακή και η εξορία παράγουν έναν πληθυντικό τύπο υποκειµενικότητας. Ο τρόπος που εσωτερικεύονται οι ψυχολογικές και άλλες πιέσεις είναι,

Ο Μενέλαος Λουντέµης (19151976), πεζογράφος, ποιητής και

Ο Τίτος Πατρίκιος, ποιητής, δοκιµιογράφος και κοινωνιολόγος.

κάθε φορά, διαφορετικός. Η ατοµική διαπραγµάτευση της εµπειρίας παραµένει ένα
κρίσιµο θέµα για τη διαµόρφωση της πολιτικής ένταξης, γεγονός που αποτυπώνεται
και στη λογοτεχνία της περιόδου. Μια σύγκριση ανάµεσα στην Άγονο Γραµµή (1952)
του Αλεξάνδρου και στον Χωµατόδροµο (1954) του Πατρίκιου είναι αρκετά χαρακτηριστική για την ανάδειξη των διαφοροποιήσεων. Η ποίηση της εξορίας δεν είναι
µία και δεν είναι ενιαία. Μαζί µε αυτή, η αναπαράσταση της Αντίστασης και του
Εµφυλίου υπόκειται στις µεταγενέστερες συνειδητοποιήσεις που επέρχονται µέσα σε
συνθήκες εγκλεισµού. Αλλιώς εκλαµβάνεται η ήττα του Εµφυλίου µέσα σε συνθήκες
ελευθερίας και αλλιώς εκλαµβάνεται µέσα στο Μακρονήσι και τον Άη-Στράτη. Στην
τελευταία περίπτωση, ο λογοτέχνης (δεκαεπτά τουλάχιστον µεταπολεµικοί ποιητές
«πέρασαν» από το Μακρονήσι) έχει να αντιµετωπίσει πολύ πιο δύσκολες συνθήκες
για την ποιητική ανάπλαση των γεγονότων.
γ) Ο εγκλεισµός καθιστά σχεδόν απαγορευτική την επαφή µε µια βιβλιογραφική
παραγωγή, που θα καλλιεργούσε ένα γόνιµο έδαφος για αισθητικούς πειραµατισµούς,
πέραν του κυρίαρχου δόγµατος, του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Η παράνοµη κυκλοφορία των βιβλίων και η λιγοστή ενηµέρωση των κρατουµένων –ανάµεσα σε άδειες,
µεταγωγές και κυρίως µέσω προφορικών συζητήσεων– δεν παρέχουν ούτε καν τις
στοιχειώδεις προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό ποιητικό µόρφωµα. Στην καλύτερη
περίπτωση, ενσωµατώνεται το µοντερνιστικό παράδειγµα και έτσι δίπλα στον Μαγιακόφσκι προστίθεται και ο Έλιοτ· ή δίπλα στον Ρίτσο προστίθεται και ο Σεφέρης. Στο
κέντρο της αριστερής κουλτούρας, πάντως, την ηγεµονία εξακολουθεί να την κρατά
ένας κόσµος «που είχε συνηθίσει να ζει οργανωµένος και περιχαρακωµένος από
την ιδεολογική του αυτάρκεια, της µίας και µοναδικής αλήθειας· και που αρχίζει να
ανακαλύπτει, µε δυσκολίες και αναστολές –και µε βίαιες αντιδράσεις– τους δρόµους
της δηµιουργικότητας και της αµφισβήτησης που οδηγούν στην υπονόµευση και
στην ανατροπή δογµάτων». Αυτή η διαδικασία δεν εξαντλείται βέβαια στην ύπαρξη
κάποιων έκκεντρων αιρετικών φωνών, εκτός της οργανωµένης συνάφειας· η κεντρική
σκηνή της «αίρεσης» θα είναι η ίδια οργανωµένη κοµµατική ζωή, η οποία µε τον αργό
και αντιφατικό δρόµο των δικών της ωριµάνσεων οδηγεί τις εξελίξεις σε ένα ανανεωµένο και ανανεωτικό λόγο για την πολιτική και την κουλτούρα. Ας µην ξεχνάµε πως
από αυτό τον πυρήνα θα ξεκινήσει και η επιτελική οµάδα της Επιθεώρησης Τέχνης για

Ο Τάσος Λειβαδίτης (19211988), ποιητής µε έντονη

να δώσει µια µάχη εντός και όχι εκτός των τειχών. Έκτοτε, η ποιητική παραγωγή θα
προχωρήσει µε αµφισβητησιακές τάσεις, που θα εκδηλώνονται µέσα από παράλληλες
συµβιώσεις αλλά και µε διαχωριστικές γραµµές, τόσο εντός όσο και εκτός της κοµµατικής ζωής. [Παλινωδία Δ. Δούκαρη (1951), Άγονος Γραµµή, Α. Αλεξάνδρου (1952),
Μάχη στην άκρη της νύχτας, Αυτό το αστέρι είναι για όλους µας, Τ. Λειβαδίτης (1952),
Καλλίστη Θύρα, Δ. Δούκαρης (1953), Χωµατόδροµος, Τ. Πατρίκιος (1954), Ο άνθρωπος
µε το ταµπούρλο, Τ. Λειβαδίτης (1956), Αναβίωση, Θ. Κωσταβάρα (1956), Ποιήµατα,
Β. Θεοδώρου (1957), Μαθητεία, Τ. Πατρίκιος (1963)].
Ωστόσο διαµορφώνεται ήδη το κεντρικό χαρακτηριστικό που αποδίδει τις διαφορετικές αποχρώσεις της αµφισβήτησης. Φαίνεται πως γύρω στη δεκαετία του 1950
η πρώιµη συνειδητοποίηση για την ανάγκη ανατροπής δογµατικών νοοτροπιών και
συµπεριφορών δίνει έδαφος σε µια αριστερή κινητικότητα, που ορισµένες φορές
οδηγεί την «εσωτερική αντιπαράθεση» σε ακραία όρια. Το λογοκριτικό επεισόδιο
µε το ποίηµα του Μ. Κατσαρού Η Διαθήκη µου είναι χαρακτηριστικό. «Το ποίηµα
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Δηµοκρατικός Τύπος, λογοκριµένο από προοδευτικό
διανοούµενο. Αναγκάστηκα να διαµαρτυρηθώ στο επόµενο φύλλο της ίδιας εφηµερίδας µε το Υστερόγραφο», µας πληροφορεί ο ποιητής (Μιχάλης Κατσαρός, Κατά
Σαδδουκαίων, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1987, σ. 61). Ανεξάρτητα από την ιδεολογική
βία που ενέχει κάθε λογοκριτική προσπάθεια, οι στίχοι («αντισταθείτε στην κρατική
εκπαίδευση στο φόρο, αντισταθείτε στις φοβερές σηµαίες των κρατών και τη διπλωµατία») του Κατσαρού παραπέµπουν σε µια ιδεολογική άποψη αναντίστοιχη τόσο µε
την πολιτική θεωρία όσο και µε την πολιτική πρακτική, που προβάλλει η Αριστερά
µέσα στη µετεµφυλιακή συγκυρία. Ο ουτοπικός αναρχοσοσιαλισµός του –προϊόν µιας
νοσταλγίας για την Επανάσταση παρά συγχρονική συµβολή στην κριτική της κοµµατικότητας– θα διοχετευτεί κάποτε και µε οξείς τόνους.
Προηγουµένως έγινε λόγος για αναντιστοιχίες. Αν σκεφτούµε το συγκεκριµένο ιδεολογικοπολιτικό µόρφωµα µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η λογική της αίρεσης, θα
δούµε πως η ουσιοκρατική και µάλλον ροµαντική αντίληψη για την επανάσταση καλλιεργεί άλλοτε µια προσωπική µυθολογία ρήξης και άλλοτε µια υπαρξιακή κρίση πολλαπλών αδιεξόδων: «Σε είπαν Επανάσταση και Σ’ ακολούθησα / ήθελα να γκρεµίσεις,
ήθελα να χτίσεις / ήθελα να τελειώσεις και ν’ αρχίσεις / ήθελα ν’ αλλάξεις / κι Εσύ

κι Εγώ / και µ’ άφησες στους πέντε δρόµους» (Δούκαρης). Για τον Δούκαρη, η από
καιρό δροµολογηµένη ώρα της κρίσης θα εκδηλωθεί οριστικά και αµετάκλητα µε τα
Ουγγρικά («Ελλαδικών ερειπίων εξύµνησις»). Λίγο αργότερα θα προσθέσει: «Τώρα
µαράθηκε η ψυχή µου και δίπλωσε, / χωρίς πόνο, χωρίς ελπίδα, / στράφηκε στο
περιθώριο της Σιωπής». Εδώ πλέον δεν έχουµε µόνο την αµφισβητισιακή αίρεση ως
κεντρικό πρόταγµα της γραφής αλλά και την αναστολή της συµµετοχής του υποκειµένου από το κοινωνικοπολιτικό πεδίο της δράσης. Ίσως να µην µπορούµε πλέον να
µιλάµε για «αίρεση» ή για την ανίχνευση µιας ιδιωτικής οδού που, κάποιες στιγµές,
αγγίζει τα όρια της τραγικής µόνωσης: «Εδώ που έχω καταφύγει / σωριάζονται µια
µια οι εποχές / βαριές σαν πέτρες. Όρθιος στη µέση της ζωής / δε ζυγιάζω τίποτα.
/ Ξέρξης κι Αθήνα δεν υπάρχουν. / Είµαι προδότης για τη Σπάρτη για τους είλωτες
σπαρτιάτης» (Η πρώτη πέτρα, Αλεξάνδρου, Ευθύτης Οδών, 1959). Πράγµατι έτσι ήταν:
«Θα σου κάνω µια µόνο ερώτηση. Είσαι κοµµουνιστής;», τον ρώτησε ο στρατοδίκης
το 1953. «Είµαι», απάντησε εκείνος. «Όχι δεν είµαι», απάντησε στους συντρόφους
του, όταν τον υποδέχτηκαν για δικό τους, στη φυλακή. «Το είπα επειδή µε ρωτούσαν
οι αντικοµµουνιστές». Η µεταιχµιακή θέση του Αλεξάνδρου θα τον οδηγήσει σε ένα
ιδιότυπο διπλό γκέτο. Μέσα σε αυτό το γκέτο θα συλλάβει σταδιακά ένα αναιρετικό
σχέδιο, που στο όνοµα ενός κάπως ακαθόριστου ουµανισµού, θα καλλιεργήσει την
ιδέα πως το «κιβώτιο ήταν άδειο». Ήδη στην πρώιµη γραφή της θεατρικής Αντιγόνης
ενυπάρχουν τα σήµατα για την οριστική ρήξη όχι πια απέναντι στην κοµµατική νοµιµότητα αλλά απέναντι στην ίδια την επαναστατική πράξη. Το έργο, γραµµένο στις
αρχές του 1950, δεν εκδίδεται παρά µόνο πολύ αργότερα, το 1977.
Η «αίρεση» έχει και αυτή τις δικές της δεσµεύσεις. Πέρα από τους δικούς µας εκ
των υστέρων εξωραϊσµούς, πρέπει να τη δούµε σε καιρό και σε τόπο. Μέσα από
αυτό το διαρκές παιχνίδι µεταξύ των αποδεσµεύσεων και των ηµι-δεσµεύσεων, η
ποίηση διερευνά τους δρόµους της αµφισβήτησης, µε συνεχείς παλινδροµήσεις,
συµβιβασµούς και διαπραγµατεύσεις. Και εδώ πάλι συναντάµε το γνώριµο µοτίβο
της αριστερής συνείδησης: την ετερογονία των σκοπών και των µέσων. Κυρίως όµως
συναντάµε την εµπλοκή του ατοµικού στο δηµόσιο, µε όλα τα κέρδη και όλες τις
ζηµίες που µπορεί να έχει µια τέτοια σχέση. Ας θυµηθούµε το εγχείρηµα της Επιθεώρησης Τέχνης (1956) και την επίπονη διαδικασία από-σταλινοποίησης µέσα από

την ίδια την κοµµατική στράτευση. Η αργή πορεία προς την ανανέωση περνά από
ατέλειωτες κοµµατικές συνεδριάσεις, κάποτε και από κοµµατοδικεία. Από την άλλη
µεριά, το περιοδικό Κριτική µε τις νεωτερικές αναζητήσεις, που πάντως εµµένουν
στα ζητήµατα της αισθητικής για να αποφύγουν τους σκοπέλους της ιδεολογίας.
Τέλος, µια οµάδα ποιητών που κινούνται στην περιφέρεια, διεκδικώντας τη δική τους
αιρετική φωνή, την ίδια ώρα που τα µείζονα ζητήµατα της Αριστεράς είχαν πλέον
διαφορετικές ιεραρχίες και προοπτικές. Η ποίηση του Αλεξάνδρου, του Δούκαρη,
του Κατσαρού, από τη δεκαετία του 1950 είναι ασύµβατη µε τις αργές στοχαστικές
προσαρµογές, που ακολουθούσε η κοµµατική ζωή της Αριστεράς. Η διαφοροποίηση
πάντως είναι σαφής και οφείλουµε να την εκτιµήσουµε ιστορικά, µέσα στα συµφραζόµενα της εποχής. Φαίνεται, πάντως, πως δεν πάρθηκε ποτέ κανένα µέτρο «αποµάκρυνσης»· η εκκωφαντική σιωπή της επίσηµης κριτικής στις συλλογές τους πρέπει να
κατανοηθεί και µέσα από τις κεντρικές προτεραιότητες του κοµµατικού χώρου. Μετά
το 20ό συνέδριο, η άµεση ζήτηση ήταν η οµαλή µετάβαση σε σχήµατα που θα εξασφάλιζαν µια συνέχεια µέσα από τη ρήξη· όχι πάντως η επίκληση του φαντάσµατος
µιας επανάστασης στο όνοµα του αναρχισµού, του υπαρξισµού, ή του ουτοπισµού.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στον τοµέα της λογοτεχνίας, το κεντρικό «επεισόδιο»
πολιτικής και πολιτισµικής αναµέτρησης δεν προέρχεται από την ποίηση αλλά από
την πεζογραφία· την υπόθεση Τσίρκα και τη συνακόλουθη συζήτηση για την ένταξη
του Καβάφη στον λογοτεχνικό κανόνα της Αριστεράς. Αλλά αυτό είναι µια άλλη ιστορία, που θα µας πήγαινε αλλού.
Η µνήµη του πολέµου πέρασε από πολλά αφηγηµατικά είδη και τέχνες: από την ποίηση
της γενιάς του ’30 µέχρι το θέατρο, και από τον κινηµατογράφο µέχρι τη ζωγραφική και
το τραγούδι. Η απεικόνιση του πολέµου ως δοµής καταστροφής που εγγράφεται κυρίως
στο ανθρώπινο σώµα, το ιστορικό τραύµα, οι µετασχηµατισµοί στα αξιακά συστήµατα
των εµπόλεµων κοινωνιών, αποτυπώθηκαν στη λογοτεχνία µε βασικό άξονα το ηθικό
βάρος της Αντίστασης. Ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές εµπλοκές της, το κύριο πολιτισµικό κεφάλαιο που αφήνει πίσω της η µεταπολεµική λογοτεχνική παραγωγή του 20ού
αιώνα είναι το πρόταγµα της αντιφασιστικής πάλης και της δηµοκρατικής Ευρώπης.
Από το µέτωπο του Ισπανικού Εµφυλίου µέχρι και τις αφηγήσεις του Ολοκαυτώµατος,
η ευρωπαϊκή λογοτεχνία διακρίθηκε για τον αντιφασιστικό της προσανατολισµό, γεγο-
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νός ιδιαίτερα σηµαντικό για τη σηµερινή εποχή, που µε περισσή ευκολία καλλιεργούνται ρεύµατα ιστορικού αναθεωρητισµού γύρω από τη µνήµη του πολέµου. Το αφελές
και ιδεολογικά ύποπτο σχήµα των δύο ολοκληρωτισµών (ναζισµός, κοµµουνισµός) δεν
καλλιεργεί µόνο µια ανιστόρητη συµψηφιστική βαρβαρότητα: συρρικνώνει την Αντίσταση, την κυριότερη δηλαδή πολιτισµική δεσπόζουσα της µεταπολεµικής Ευρώπης σε
µια δευτερεύουσα διαδικασία αντανακλαστικής βίας. Η λογοτεχνία της µεταπολεµικής
περιόδου, σηµαντικό τεκµήριο για την ηθική και πολιτική σηµασία του αντιφασιστικού
αγώνα, παραµένει ένα ισχυρό αντίβαρο σε τέτοιου είδους αναθεωρήσεις.
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