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Περίληψη 

 

Το πολιτισμικό τραύμα των εξόριστων-φυλακισμένων και πολιτικών προσφύγων σχετίζεται 

με την συγκρότηση της συλλογικής τους ταυτότητας μέσα από την σημασιοδότηση των 

τραυματικών γεγονότων του Εμφυλίου, που επηρέασαν τα συστήματα αναφοράς της 

Αριστεράς κι όλης της ελληνικής κοινωνίας. Προσδιόρισε τη δημόσια ταυτότητα των 

πληγέντων, καθώς η επίκληση των τραυμάτων και η ανάμνησή τους είναι καθοριστική για τη 

μνημονική κοινότητα που συγκροτήθηκε και νοηματοδότησε εκ των υστέρων το πολιτι-

σμικό της τραύμα. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αφήγηση των δύο μνημονικών 

κοινοτήτων μέσα από διηγήματα και αφηγήματα που γράφτηκαν για την πολιτική εξορία και 

προσφυγιά, όπου αποτυπώνονται όψεις του τραύματος σε μοτίβα και οι μηχανισμοί επούλω-

σής του. Η έρευνα στηρίχθηκε σε μεθοδολογικά εργαλεία που αντλήθηκαν από την πολιτι-

σμική και ιστορική κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τις ψυχαναλυτικές-

ψυχιατρικές σπουδές και πιο συγκεκριμένα από τις σπουδές τραύματος και συλλογικής 

μνήμης. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Πολιτική εξορία-προσφυγιά, πολιτισμικό τραύμα, συλλογική μνήμη, μνημονική αφήγηση, 

μνημονική κοινότητα  
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Abstract 

The cultural trauma of exiled-prisoners and political refugees relates to the formation of their 

collective identity through the meaningfulness of the traumatic events of the Civil War that 

affected the reporting systems of the Left and all of Greek society. It identified the public's 

identity of the victims, as invoking the wounds and commemorating them is crucial to the 

Mnemonic community that established and subsequently signaled its cultural trauma. The 

present study examined the narrative of the two Mennonite communities through short stories 

and narratives written about political exile and refugees, depicting aspects of the trauma in its 

patterns and mechanisms of healing. The research relied on methodological tools derived 

from cultural and historical sociology, social anthropology, and psychoanalytic-psychiatric 

studies, and more specifically trauma and collective memory studies. 

 

Key Words 

Political exile-refugee, cultural trauma, collective memory, memorable narrative 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Εισαγωγή 

 

Το πολιτισμικό τραύμα των πολιτικών εξόριστων και προσφύγων επιλέχθηκε ως αντικείμενο 

της εργασίας μας εξαιτίας της σημαντικότητάς του. Ανήκει στο τραύμα του Εμφυλίου, που 

επηρέασε τη ζωή και τη συμπεριφορά μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας από τη 

μετεμφυλιακή Ελλάδα έως σήμερα. Θα προσεγγίσουμε τη συλλογική αφήγηση των 

μνημονικών κοινοτήτων που συγκροτήθηκαν με σημείο αναφοράς το τραύμα της εξορίας, 

της φυλάκισης και της προσφυγιάς, μέσα από διηγήματα και αφηγήματα όπου αποτυπώθηκε. 

 

Η ζωή στην υπερορία αποτελεί μορφή εξορίας, λόγω του εξαναγκαστικού της 

χαρακτήρα. Η φυλάκιση θα συμπεριληφθεί στις μορφές εξορίας, αφού εκτός από στέρηση 

της ελευθερίας αποτελεί και αναγκαστική απομάκρυνση από τον τόπο κατοικίας. Στην 

περίπτωση των πολιτικών κρατουμένων χρησιμοποιήθηκε ως μέσο «εθνικής αναμόρφωσης» 

όπως η εξορία, με τη διαφορά ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι κατηγορούνταν για παραβιάσεις 

που αφορούσαν την εμπλοκή τους στον εμφύλιο, πολλές φορές για εγκλήματα που δεν είχαν 

διαπράξει, ενώ οι εξόριστοι εκτοπίζονταν για τις ιδέες τους. Συχνά οι κατηγορίες είχαν 

προσχηματικό χαρακτήρα και σκοπό την εκδικητική τιμωρία, την φυσική εξόντωση ή την 

αποκήρυξη των ιδεών τους. Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί η ατιμωρησία εγκλημάτων της 

άλλης πλευράς, που ξεκινούν από τον δοσιλογισμό και την συνεργασία μερίδας της με τους 

κατακτητές, και φτάνουν μέχρι τα εγκλήματά της στον Εμφύλιο και στα μετεμφυλιακά 

χρόνια. 

 

Στην παρούσα μελέτη θα διερευνήσουμε το πολιτισμικό τραύμα που δημιούργησε η 

εξορία και η πολιτική προσφυγιά στους αριστερούς, ως απόρροια της ήττας τους στον 

εμφύλιο, όπως αυτό παρουσιάζεται σε ιστορίες μικρής φόρμας. Οι πολιτικοί πρόσφυγες 

εξαναγκάστηκαν από τις συνθήκες, μετά την ήττα των αριστερών δυνάμεων, να 

αναζητήσουν καταφύγιο σε χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, ενώ παράλληλα οι πολιτικοί 

εξόριστοι και κρατούμενοι, εξορίστηκαν ή φυλακίστηκαν με απόφαση των νικητών του 

εμφυλίου που κράτησαν τα προσχήματα των θεσμικών διαδικασιών. Το corpus των τριαντα-

πέντε διηγημάτων επιλέχθηκε έπειτα από συστηματική ανάγνωση έργων που διαπραγ-

ματεύονται το συγκεκριμένο θέμα. Καταλήξαμε στα συγκεκριμένα με βάση τρία κριτήρια: α. 



 

9 
 

τη σπουδαιότητα του λογοτέχνη, β. την ύπαρξη ποικιλίας όψεων του τραύματος, μοτίβων και 

μηχανισμών επούλωσης και γ. τις πολιτικές θέσεις του συγγραφέα (ένταξη στο ΚΚΕ, την 

αναθεωρητική αριστερά ή την ευρύτερη αριστερά). Στην τελευταία περίπτωση δεν 

επιλέχθηκαν τα έργα με βάση τη λογοτεχνική τους αξία αλλά με κριτήριο τον τρόπο 

παρουσίασης του τραύματος στη γραφή, σε συνάρτηση με το βαθμό και το είδος της 

στράτευσης του διηγηματογράφου. Θεωρούμε ότι τα έργα καλύπτουν το αναγκαίο εύρος και 

ποικιλία και το corpus είναι επαρκές ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Αντλήσαμε τα μεθοδολογικά και ερμηνευτικά εργαλεία μας από τις σύγχρονες 

κοινωνιολογικές θεωρίες τραύματος. Ερμηνευτικό πλαίσιο αναζητήσαμε στις πολιτισμικές 

σπουδές, την πολιτισμική και ιστορική κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τις 

ψυχαναλυτικές-ψυχιατρικές σπουδές, και πιο συγκεκριμένα σε πεδία των κλάδων αυτών που 

σχετίζονται με τις σπουδές τραύματος και συλλογικής μνήμης.  

 

Η έννοια του τραύματος, που έχει διαχυθεί σε διάφορα επιστημονικά πεδία, κι η 

ανάπτυξη των σπουδών συλλογικής μνήμης και τραύματος επιτρέπουν προσεγγίσεις που 

περιλαμβάνουν τη μελέτη του τραύματος μόνο των θυμάτων, όπως η παρούσα. Θα 

μελετήσουμε την λογοτεχνική εξιστόρηση από την οπτική γωνία των θυμάτων, που 

προέκυψε από τις μνημονικές κοινότητες που συγκρότησαν και τη διαγενεακή μεταφορά του 

τραύματος.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν στην έρευνά μας είναι τα εξής: 

 Ποιες είναι οι θεματικές κατηγορίες-άξονες στα διηγήματα που αναφέρονται στο 

τραύμα των πολιτικών εξόριστων-φυλακισμένων και πολιτικών προσφύγων; 

 Ποιά μοτίβα και μηχανισμοί επούλωσης του τραύματος εντοπίζονται στις δυο 

κατηγορίες διηγημάτων; 

 Ποιες ομοιότητες και διαφορές εντοπίζονται στα μοτίβα και στους μηχανισμούς 

επούλωσης των δύο κατηγοριών; 

 Πως εξελίσσεται η επεξεργασία του τραύματος στην αφήγηση με τον χρόνο και την 

αλλαγή συνθηκών από το ανεπούλωτο ζωντανό τραύμα στην ανάμνησή του;  

 

Η δομή της εργασίας είναι η εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την 

προσέγγιση του θέματος της εργασίας και χωρίζεται σε: 
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 Εισαγωγή στην οποία αναλύεται ο ερευνητικός προβληματισμός 

 Σύντομη ανάλυση των χαρακτηριστικών του διηγήματος που το καθιστούν κατάλ-

ληλο για την καταγραφή του πολιτισμικού τραύματος  

 Εξέταση του ιστορικού, πολιτικού και πολιτισμικού πλαισίου όπου αναδεικνύονται οι 

παράγοντες που οδήγησαν στον Εμφύλιο και επηρέασαν την εκ των υστέρων 

συγκρότηση της μνημονικής αφήγησης   

 Εννοιολογική προσέγγιση του πολιτισμικού τραύματος 

 Ανάλυση της σχέσης της έννοιας με τη συλλογική μνήμη 

 Προσέγγιση της σχέσης του πολιτισμικού τραύματος με το ψυχικό 

 Ανάλυση του Ελληνικού Εμφυλίου ως πολιτισμικού τραύματος 

 Αναφορά στη θεωρία επούλωσης του τραύματος και τη μετάβαση από το 

αποτυχημένο πένθος στην προοπτική επούλωσης 

 Αποτύπωση της λογοτεχνία του τραύματος του Εμφυλίου και της Εξορίας 

 Καταγραφή του πολιτισμικού τραύματος στη λογοτεχνία για την πολιτική εξορία και 

προσφυγιά  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προέρευνα που πραγματοποιήσαμε, 

αναλύονται οι σκοποί της έρευνας κι η χρησιμότητά της, θέτονται τα ερευνητικά ερωτήματα, 

οι υποθέσεις κι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Κατόπιν παρουσιάζεται το υλικό της 

έρευνας: οι θεματικοί άξονες-κατηγορίες που εντοπίστηκαν σε κάθε ένα από τα τριάντα 

πέντε διηγήματα και αφηγήματα, ταξινομημένοι πρώτα κατά κατηγορία (εξορία/φυλακή ή 

προσφυγιά) κι έπειτα κατά χρονολογική σειρά, επειδή μας ενδιαφέρει να αναδειχθεί η 

εξέλιξη της καταγραφής του τραύματος, της επούλωσής του και των μηχανισμών ίασης σε 

σχέση με το είδος εξορίας και το πέρασμα του χρόνου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και 

αναλύονται ποιοτικά τα ευρήματα που αφορούν: 

 

 Τις θεματικές κατηγορίες όπου αποτυπώνεται το πολιτισμικό τραύμα στα υπό εξέταση 

διηγήματα των δύο περιπτώσεων και τα μοτίβα που εντοπίστηκαν  

 Τους μηχανισμούς επούλωσης που βρέθηκαν  

 

Ακολουθούν στο τρίτο κεφάλαιο η συζήτηση και τα συμπεράσματα της έρευνας που 

εστιάζουν στις ομοιότητες και διαφορές στα μοτίβα και τους μηχανισμούς επούλωσης στις 

δυο κατηγορίες διηγημάτων και στην εξέλιξη της αποτύπωσης του τραύματος στην διήγηση 
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σε σχέση με το χρόνο. Αναφέρεται η μετάβαση από το ζωντανό τραύμα στην ανάμνησή του 

κι οι παράγοντες που βοήθησαν σ’ αυτήν και παρατίθενται προτάσεις για προβληματισμό 

και περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

 

2. Το διήγημα 

 

Το διήγημα είναι ένα σύντομο μυθοπλαστικό έργο γραμμένο σε πρόζα (M.H.Abrams, 2005). 

Συνήθως εκθέτει μια ιστορία πλαστή, που παρουσιάζει ως πραγματική, και επικεντρώνεται 

στα πρόσωπα και τη συμπεριφορά τους. Μπορεί να αφορά μια πράξη ή ένα συμβάν με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ή να απαρτίζεται από περιστατικά που συνθέτουν μια κατάσταση. 

Διακρίνεται για την ένταση και την πυκνότητά του, γι’ αυτό η γλώσσα κι η έκφραση έχουν 

βαρύνουσα σημασία. 

 

Όπως σχολιάζει ο Baudelaire για τα διηγήματα του Poe: η μικρή έκταση που επιτρέπει 

την ενιαία ανάγνωση συμβάλλει στη σύνδεση των επιμέρους εντυπώσεων και στην κορύφωσή 

τους. Έτσι δημιουργείται ένας στέρεος καμβάς πάνω στον οποίο υφαίνονται εξαρχής, από την 

πρώτη φράση, όλα τα στοιχεία που διαρθρώνονται σύμφωνα με την επιδιωκόμενη εντύπωση 

(Μηλιώνης, 2002:11-12). Ο Poe ανέφερε πως το διήγημα έχει την τάση να συγκεντρώνεται 

γύρω από τη στιγμή της αποκάλυψης και προκαλεί μια και μόνο εντύπωση, γιατί 

επικεντρώνεται συχνά σε μια κρίση που χρησιμοποιεί ως άξονα ελέγχου της πλοκής και 

διατύπωσε την άποψη ότι η κύρια ιδιότητά του είναι η ενιαία εντύπωση, που είναι προϊόν 

συνειδητής τεχνικής. Επικεντρώνεται στη βαθύτερη σημασία ενός κρίσιμου γεγονότος, στις 

ξαφνικές διαισθήσεις, στην «επιφάνεια», όπως την ορίζει ο Joyce (Reid, 1982). Ο F. O' 

Connor αναφέρει για το διήγημα στο The Lonely Voice: «από την ίδια του τη φύση απομακρυ-

σμένο απ' την κοινότητα-ρομαντικό, ατομιστικό κι ασυμβίβαστο» (Reid, 1982:43), κι ο Reid 

παρατηρεί ότι τα διηγήματα συνήθως επικεντρώνονται γύρω από ένα ή δυο άτομα, που 

αντιμετωπίζονται σε ασυμφωνία με τους κοινωνικούς κανόνες. Ο B. Eichenbaum επεσήμανε 

ότι το διήγημα τείνει να συσσωρεύσει το βάρος του, όπως το ανέκδοτο, προς την έκπληξη 

του τέλους που συγκεντρώνει όσα προηγήθηκαν (Reid, 1982).  

 

Θα κλείσουμε την αναφορά μας στο είδος με την παρατήρηση του R. Greeley: το 

διήγημα δεν έχει χρόνο τελικά. Ή δεν έχει εδώ. Το σχήμα του, αν μπορούμε να φανταστούμε 

έτσι τη μορφή, είναι μια σφαίρα, ένα άθραυστο αβγό. Ο μόνος δυνατός λόγος ύπαρξής του είναι 
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ότι έχει μέσα του το γεγονός της πραγματικότητας και το δυσβάσταχτο βάρος της (Reid, 

1982:90). Εξαιτίας των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του διηγήματος που αναλύθηκαν 

αυτό το είδος πεζογραφήματος, παρά την περιορισμένη του έκταση, ανέδειξε το πολιτισμικό 

τραύμα της πολιτικής προσφυγιάς και εξορίας και τις όψεις του. 

 

3. Το ιστορικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

 

Ο Εμφύλιος διήρκησε από το Δεκέμβρη του 1944 ως τον Αύγουστο του 1949 και αποδείχ-

θηκε καίριας σημασίας στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου. Οι αντιμαχόμενες πλευρές ήταν 

αριστερές δυνάμεις από τη μια και δεξιές παραστρατιωτικές ομάδες με στρατιωτικές 

κρατικές δυνάμεις από την άλλη. Μια σειρά από ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και 

πολιτισμικούς λόγους συνετέλεσαν ώστε να ξεσπάσει. Οι ΗΠΑ αναμείχθηκαν με πρόφαση 

την αναχαίτιση του κομουνισμού και επιδίωξαν να μείνει η Ελλάδα εκτός κομμουνιστικού 

μπλοκ. Ο εθνικός διχασμός δημοκρατικών και βασιλοφρόνων, η μικρασιατική καταστροφή 

με τις συνέπειές της και η δικτατορία του Μεταξά (1936-1941) με τους διωγμούς κομμου-

νιστών και την αντικομουνιστική νομοθεσία συνέβαλαν στη διαμόρφωση των συνθηκών που 

θα οδηγούσαν αργότερα τη χώρα στην εμφύλια λαίλαπα. Το ρήγμα στις σχέσεις Παλατιού-

Βενιζέλου με αφορμή τη συστράτευση ή μη με την Αντάντ κατά τον Α’ Παγκόσμιο, η 

αποτυχία της μικρασιατικής εκστρατείας με τις ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες, οι 

δυσκολίες διαχείρισης του προσφυγικού και αφομοίωσης του μεγάλου αριθμού προσφύγων 

της Μικρασίας, το ενισχυμένο από το προσφυγικό στοιχείο αριστερό εργατικό κίνημα κι η 

έλλειψη αγροτικών μεταρρυθμίσεων ήταν σημαντικοί λόγοι δημιουργίας αρνητικού κλίματος 

πριν τον Β’ Παγκόσμιο (Δεμερτζής, 2013β).  

 

Στη συνέχεια η τριπλή κατοχή (1941-44) από τις δυνάμεις του Άξονα οδήγησε στη 

συγκρότηση ισχυρού αντιστασιακού κινήματος, σε σύμπνοια με το Ευρωπαϊκό αριστερό-

αντιστασιακό πνεύμα. Ήταν ένα μαζικό απελευθερωτικό κίνημα που κατάφερε ισχυρά 

χτυπήματα στις δυνάμεις κατοχής. Η κατοχή εντωμεταξύ είχε οδηγήσει στην κατάρρευση 

κράτους και κοινωνίας (Mazower, 1994). Ο αποκλεισμός των λιμανιών από τους Βρετανούς, 

η ληστρική υφαρπαγή του εθνικού πλούτου από τις κατοχικές δυνάμεις, οι λανθασμένοι 

χειρισμοί των δημόσιων υπηρεσιών που ευθύνονταν για την επισιτιστική βοήθεια προς τον 

πληθυσμό και συνετέλεσαν στο λιμό του ‘41-‘42 με τα 100.000 θύματα, οι βομβαρδισμοί και 

οι εκτελέσεις από τα γερμανικά στρατεύματα ήταν το σκηνικό της κατοχής. Η κατάρρευση 



 

13 
 

της κοινωνίας στα κατοχικά χρόνια οδήγησε σε εχθρότητες που βοήθησαν το ξέσπασμα του 

Εμφυλίου. Εντωμεταξύ οι προπολεμικές ελίτ έχασαν το κύρος τους εξαιτίας της μη 

συμμετοχής τους στην αντίσταση (Mazower, 1994). Οργανωμένες μορφές αντίστασης υπήρ-

ξαν κυρίως από αριστερούς και φιλοαριστερούς, με κυρίαρχους το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. 

Στους κόλπους τους οργανώθηκαν όχι μόνο αριστεροί αλλά και βενιζελικοί και αντιμο-

ναρχικοί, δημιουργώντας ένα μαζικό λαϊκό μέτωπο. Το ΕΑΜ που υπήρξε η ισχυρότερη 

αντιστασιακή οργάνωση, έφτασε να αριθμεί από μισό έως δυο εκατομμύρια μέλη (Clogg, 

2002, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 2013β), με μεγάλη συμμετοχή γυναικών στις τάξεις του, για 

τις οποίες λειτούργησε ως πράξη αντίστασης, χειραφέτησης και συμμετοχής στα κοινά. 

Ταυτόχρονα ο δεξιός ΕΔΕΣ είχε αντικομουνιστικό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα η 

Αντίσταση να μην λειτουργήσει ενωτικά. Ήδη από το ‘43 λαμβάνανε χώρα συγκρούσεις των 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ με δεξιές οργανώσεις (Δεμερτζής, 2013β). 

 

Στα δεκεμβριανά το 1944 οι συγκρούσεις των βρετανικών στρατευμάτων και της 

χωροφυλακής –η οποία είχε επανδρωθεί κυρίως από συνεργάτες των Γερμανών (Close, 

1995)- με δυνάμεις του ΕΛΑΣ, είχαν ως κύριο στόχο τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ και τον 

σχηματισμό φιλοκυβερνητικού εθνικού στρατού. Το αντικομουνιστικό στρατόπεδο επικρά-

τησε και επέβαλλε τη Συμφωνία της Βάρκιζας, η οποία πλην του αφοπλισμού συμπεριε-

λάμβανε την παραγραφή αδικημάτων που διαπράχτηκαν στα Δεκεμβριανά, εκτός από «τα 

εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου ενάντια στη ζωή και την περιουσία, τα οποία δεν ήταν 

απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του συσχετιζόμενου πολιτικού εγκλήματος» (Δεμερτζής, 

2013β:51). Η διάταξη νομιμοποίησε μεγάλης κλίμακας διώξεις και βιαιοπραγίες σε βάρος 

μελών και οπαδών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ από ακροδεξιούς και βασιλόφρονες (Παπαθανασίου, 

2009, Voglis, 2000). Αριστεροί και πρώην αντάρτες κατέφυγαν στα βουνά οργανωμένοι σε 

ομάδες, και έχοντας άδεια εισόδου στις γειτονικές σοσιαλιστικές χώρες οργανώθηκαν στρα-

τιωτικά χρησιμοποιώντας όπλα που δεν είχαν παραδοθεί. Το ΚΚΕ δεν κατάφερε να τερμα-

τίσει με πολιτικό τρόπο τη «λευκή τρομοκρατία» των δεξιών παρακρατικών ομάδων σε 

βάρος μελών, οπαδών και συμπαθούντων της αριστεράς που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 

’45. Οι προπολεμικές ελίτ επιδίωξαν την περιθωριοποίηση της αριστεράς, με σκοπό να 

πάρουν τον έλεγχο της χώρας, και οι ΗΠΑ κράτησαν σκληρή αντικομουνιστική στάση, απαι-

τώντας ταυτόχρονα την τήρηση της Συμφωνίας της Γιάλτας. Το ΚΚΕ απείχε από τις εκλογές 

του ‘46, επιλέγοντας τη στρατιωτική σύγκρουση με το κράτος, τακτική που θεώρησε 

λανθασμένη κατά τη δεκαετία του ’70 (Δεμερτζής, 2013β). Τον πρώτο χρόνο επιδίωξε 

πολιτικό συμβιβασμό, αλλά μετά το Σεπτέμβρη του ‘47 προέβη σε στρατιωτικές επιθέσεις 
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ευρείας κλίμακας, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά (Ηλιού, 2004, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 

2013β). Την εποχή της λευκής τρομοκρατίας λάβανε χώρα μαζικές αναγκαστικές μετακινή-

σεις πληθυσμών της επαρχίας με διττό σκοπό: την διακοπή του ανεφοδιασμού των ανταρτών, 

και την σταδιακή αποεαμοποίηση των αγροτικών πληθυσμών, με την ενσωμάτωση μεγάλου 

μέρους τους στην οικονομική ζωή στα αστικά κέντρα. Στην εφημερίδα Ελευθερία στις 18 

Μαρτίου 1951 αναφέρεται ότι επιβλήθηκε αναγκαστική μετακίνηση σε συνολικά 800.000 

αγρότες, ενώ σε έκθεση του BIT το Νοέμβριο του ’47 καταγράφονται κάψιμο και εκκενώ-

σεις χωριών, λεηλασίες και 200.000 πρόσφυγες που στεγάζονταν σε αίθουσες συγκεντρώ-

σεων, εκκλησίες, στρατόπεδα και σε οποιαδήποτε διαθέσιμα καταλύματα (Κοτζαμάνης, 

1990). Οι εκδιωχθέντες, που έφτασαν τις 600.000 με 700.000 στην κρίσιμη φάση του 

Εμφυλίου, ήταν εξαθλιωμένοι αγρότες, που έχασαν ολικά ή μερικά το ζωικό-φυτικό τους 

κεφάλαιο, πολλοί από τους οποίους κατέφυγαν στις πόλεις. Για παράδειγμα με την υλο-

ποίηση του σχεδίου Terminus από φιλοβασιλικές δυνάμεις σε συνεργασία με βρετανικές 

επιτεύχθηκε ανακατανομή πληθυσμών και φυγή προς τα αστικά κέντρα σε μεγάλη κλίμακα 

με την τακτική της «καμένης γης» (Μαλτέζος, 1984, όπ. αναφ. στο Κοτζαμάνης, 1990). Η 

τακτική της βίας και του εκφοβισμού είχε στόχο την αποδυνάμωση του αριστερού μετώπου, 

καθώς θα του στερούσε την πρόσβαση σε τρόφιμα, ντόπιους οδηγούς, κρησφύγετα κι 

εφεδρείες. Οι μαζικές μετακινήσεις αφορούσαν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με 

τους μετακινηθέντες κι έγκλειστους σε στρατόπεδα ή προσφυγικά κέντρα να φτάνουν τις 

684.000 το χειμώνα του ’48-‘49 και τους εκτοπισμένους που φιλοξενούνταν σε συγγενικές 

εστίες τις 160.000 (Κοτζαμάνης, 1990). Οι μετακινήσεις διαρκούν έως και είκοσι μήνες, 

ώστε οι εξαθλιωμένοι αγροτικοί πληθυσμοί να αναγκαστούν να ενσωματωθούν στο αστικό 

μοντέλο, μέσω της εργασίας, της επιρροής στη νοοτροπία και τα ήθη και της δημιουργίας 

καταναλωτικών συνηθειών. Για όσους επανήλθαν στην επαρχία η οικονομική ενσωμάτωσή 

τους μέχρι το ’51-‘52 εξυπηρετήθηκε από τα προγράμματα «Πρόνοια διά της εργασίας» και 

τη συμμετοχή τους ως φτηνό εργατικό δυναμικό σε «εθνικά» έργα υποδομής, «χωρίς τα 

οποία η νίκη επί των αριστερών δυνάμεων θα ήταν μάλλον επισφαλής, έργα άμεσης στρατη-

γικής σημασίας, που επιτρέπουν ταυτόχρονα τον απεγκλωβισμό μεγάλων απομονωμένων 

περιοχών οι οποίες αποκτούν πλέον μόνιμη πρόσβαση στον έξω κόσμο, δηλαδή στις αγορές 

των αστικών κέντρων» (Κοτζαμάνης, 1990:114). Η εργασία αρχικά αφορούσε έγκλειστους 

κατά το ‘47-’49 κι η άρνησή της σήμαινε διακοπή παροχών, ενώ στη συνέχεια ήταν 

προαιρετική για αγροτικούς πληθυσμούς σε δυσχέρεια, που αμείβονταν ιδιαίτερα χαμηλά. Τα 

έργα υποδομής που ήταν κυρίως κατασκευές οδικών δικτύων παρατάθηκαν και μετά το ’52, 

εξαιτίας του «κινδύνου» των κομμουνιστών Σλάβων από τον Βορρά, αλλά και των αυξημέ-
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νων αναγκών της Μακεδονίας, που υπέστη σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Βορείου 

Ελλάδας Κορόζου το 1949, το 25% των συνολικών ζημιών (Κοτζαμάνης, 1990). Σύμφωνα 

με μαρτυρίες της αγγλικής αποστολής, αγροτικοί πληθυσμοί, ιδίως σε ορεινές-ημιορεινές 

περιοχές, με τα οικονομικά, κοινωνικά και διοικητικά μέτρα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά την 

αντίσταση είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε τηλεπικοινωνίες, σχολεία, αυτοδιοίκηση, θέατρα, 

τοπικά συμβούλια κι άλλα αγαθά για πρώτη φορά, στα πλαίσια κοινοτικής ζωής αντί της 

ατομικιστικής (Woodhouse, 1978, όπ. αναφ. στο Κοτζαμάνης, 1990). Η συμπάθεια του 

πληθυσμού κι η μεγάλη συμμετοχή του στους κόλπους του διευρυμένου αριστερού μετώπου 

πολεμήθηκε με τους εκτοπισμούς, αποκλεισμούς κι εξαναγκασμούς, με εστίαση των μέτρων 

στους αγροτικούς πληθυσμούς. 

 

Επίσημα έως τον Αύγουστο του ’49 οι νεκροί μαχητές του ΔΣΕ ανέρχονταν σε 

40.000, αλλά ανεπίσημα υπολογίζονται σε 158.000 (Τσουκαλάς, 1974, όπ. αναφ. στο 

Δεμερτζής, 2013β). Η χώρα βγήκε κατεστραμμένη οικονομικά από την Κατοχή και τον 

Εμφύλιο, με τον λαό της ταλαιπωρημένο και υποσιτισμένο, ιδίως στα αστικά κέντρα. Ο 

λιμός του ’41 και ο πληθωρισμός του ’44 δημιούργησαν σοβαρές επιπτώσεις, αλλάζοντας 

τους ανθρώπους διανοητικά, ψυχολογικά και πολιτικά (Mazower, 1994). Άστεγοι αγροτικοί 

πληθυσμοί, οι «ανταρτόπληκτοι», επέστρεψαν στα χωριά τους χωρίς ουσιαστική στήριξη 

από το κράτος (Λαΐου, 2002, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 2013β). Πέρα από τις ανυπολόγιστες 

υλικές ζημιές τεράστιες ήταν κι οι ανθρώπινες απώλειες, ενώ η εκτεταμένη έκθεση στη βία 

οδήγησε σε εξοικείωση μ’ αυτήν. Η κουλτούρα βίας της Κατοχής (αντίποινα, μαζικές εκτε-

λέσεις, πυρπόληση χωριών, περιφορά πτωμάτων) κληρονομήθηκε στον Εμφύλιο και 

ενισχύθηκε από τη «μαύρη» και «κόκκινη βία» (Καλύβας, 2002). Ως συνέπεια του Εμφυλίου 

διαμορφώθηκε πολιτική κουλτούρα που οδήγησε σε κατηγοριοποίηση των πολιτών σε 

«καθαρούς», εθνικόφρονες πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας ηττημένους 

κομμουνιστές, αριστερούς, συμπαθούντες και αντιβασιλικούς (Τσουκαλάς, 2006). Η διαιρε-

τική τομή από το πολιτικό πεδίο επεκτάθηκε στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό, 

αφού «υπερπροσδιόρισε αναδρομικά και διασταυρώθηκε με το μεσοπολεμικό «εθνικό 

διχασμό» ανάμεσα σε βασιλικούς και δημοκρατικούς», με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από 

το δημόσιο οι μη εθνικόφρονες (Δεμερτζής, 2013β:55). Μέσω της αστικοποίησης, της 

ανάπτυξης και της ανοικοδόμησης, μεγάλο μέρος των αγροτών-υποστηρικτών του ΕΑΜ 

εντάχθηκε στην οικονομική ζωή, και ενώ οι συνθήκες για κοινωνική συναίνεση υπήρχαν η 

δομή του μετεμφυλιακού κράτους (μοναρχία, στρατός, εθνικοφροσύνη) δεν επέτρεπε την 

άρση του πολιτικού αποκλεισμού των ηττημένων του Εμφυλίου.  Οι ηττημένοι απαιτούσαν 
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ηθική αναγνώριση και πολιτική εκπροσώπηση, όμως το κράτος επέλεξε να οξύνει τις 

εντάσεις αντί να αποκαταστήσει την ειρήνη και την ασφάλεια σε μια χώρα διχασμένη ήδη 

από τον εμφύλιο. Η αποκατάσταση της κυβερνητικής εξουσίας κατά την εποχή της λευκής 

τρομοκρατίας επιδιώχθηκε με την αποεαμοποίηση του πληθυσμού και την καταστολή των 

αντιστασιακών οργανώσεων (Βόγλης, 2002). Απόδειξη των πολιτικών επιλογών του μετεμ-

φυλιακού κράτους αποτελεί η δήλωση Τσουδερού, Πλαστήρα, Μυλωνά, Καφαντάρη και 

Σοφούλη στην εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα του Πολιτικού Συνασπισμού Κομμάτων του 

ΕΑΜ στις 5 Ιουνίου του ’45: Αι τρομοκρατικαί οργανώσεις της άκρας δεξιάς, των οποίων αι 

κυριότεραι είχον οπλισθεί εν μέρει υπό των Γερμανών και παντοιοτρόπως συνειργάσθησαν 

μετ’ αυτών, όχι μόνον δεν αφωπλίσθησαν, όχι μόνον δεν διώκονται, αλλά αναφανδόν 

συμπράττουν με τα όργανα της τάξεως προς τελείαν κάθε δημοκρατικής πνοής κατάπνιξιν. Έτσι 

ο μηχανισμός του κράτους ετέθη κατ’ ουσίαν εις την υπηρεσίαν της ωργανωμένης τρομοκρα-

τίας της δεξιάς (Βόγλης, 2002, 83-84). Την περίοδο της λευκής τρομοκρατίας τυπογραφεία 

και γραφεία εφημερίδων και αριστερών οργανώσεων καταστρέφονται, ηγετικά στελέχη του 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ διώκονται, αξιωματικοί του στρατού αποστρατεύονται, Μητροπολίτες παύονται 

και γυναίκες διαπομπεύονται, σύμφωνα με πολυπληθείς καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στη 

Λευκή Βίβλο του Πολιτικού Συνασπισμού Κομμάτων του ΕΑΜ (1945). Κατά την ανασυ-

γκρότηση του κράτους η Εθνοφυλακή συστάθηκε από άνδρες που είχαν πολεμήσει εναντίον 

του ΕΛΑΣ, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν στα Τάγματα Ασφαλείας και «δεν μπορού-

σαν να συγκρατηθούν όταν έβλεπαν κομμουνιστή» (NARA, 1945, όπ. αναφ. στο Βόγλης, 

2002:84). Οι δυνάμεις ασφαλείας αυξήθηκαν αριθμητικά μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, με 

την χωροφυλακή να φτάνει από 16.200 σε 23.000 και την αστυνομία από 4.500 σε 6.500 

άνδρες. Πολλοί υπηρετούντες στην Εθνοφυλακή -που το Μάιο του ’45 η δύναμή της ανέρχο-

νταν σε 60.000- μετατάχθηκαν στην χωροφυλακή, με σκοπό την τήρηση της τάξης στην 

επαρχία (Close, 1996). Η εθνοφυλακή συνεργάστηκε με τις 150 με 200 περίπου δεξιές και 

μοναρχικές συμμορίες που είχαν αναπτύξει αντικομουνιστική δράση και μάχονταν τους 

ΕΛΑΣ-ΕΑΜ στην Κατοχή (Βόγλης, 2002). Συμμορίες όπως των Σούρλα, Βελέτζα, Τσαντού-

λα, Καλαμπαλίκη, Βουρλάκη, Καραμπίνη, Παπαθάνου-Τζοναΐτη κατά την περίοδο της 

λευκής τρομοκρατίας διέπραξαν δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές και επιτάξεις, 

καθώς λειτούργησαν ως «μέρος του κρατικού μηχανισμού στις διώξεις κατά των αριστερών 

τρομοκρατώντας την ύπαιθρο με την ανοχή του κράτους» (Βόγλης, 2002:86). Οι συμμορίες 

λειτουργούσαν τοπικά και εξαπέλυαν διώξεις σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων και των 

οικογενειών τους, με σκοπό την εκδίκηση για τις επιθέσεις του ΕΛΑΣ στην κατοχή. Το 

κράτος κάλυπτε με τη δράση των ένοπλων ακροδεξιών οργανώσεων το κενό στην έλλειψη 
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οργάνωσης, ώστε να ασκήσει πολιτική καταστολής της Αριστεράς. Δεκαπέντε μήνες μετά τη 

συμφωνία της Βάρκιζας ο απολογισμός σε απώλειες στην αριστερή παράταξη ήταν: 1.289 

φόνοι, 667 τραυματισμοί, 31.632 βασανισμοί, 8.624 φυλακίσεις, που για όλο το έτος 

ξεπερνούσαν τις 30.000. Την ίδια περίοδο βιάστηκαν 165 γυναίκες, έγιναν 18.767 λεηλασίες 

και 667 καταστροφές γραφείων (Πετρίδης, 1998). Οι «επιτροπές ασφάλειας» έστελναν κατά 

χιλιάδες κομμουνιστές και άλλους Εαμίτες στην εξορία, ενώ πολλοί από τους διωκόμενους 

κατέφυγαν στα βουνά. Ο πυρήνας των δυνάμεων που υλοποίησαν την πολιτική της λευκής 

τρομοκρατίας ήταν οι ένοπλες ακροδεξιές ομάδες, η Εθνοφυλακή, ο στρατός, η αστυνομία 

και ακραίες πολιτικές οργανώσεις (όπως η Χ) σε άτυπη συμμαχία μεταξύ τους. Χαρακτηρι-

στική του κλίματος της εποχής είναι η δήλωση του επικεφαλή της Βρετανικής Αποστολής 

για την Αστυνομία και τις Φυλακές, Charles Wickham, προς το υπουργείο Δημοσίας Τάξης 

τον Απρίλη του ’46, όπου αναγνωρίζει την έλλειψη αποτελεσματικότητας και αμεροληψίας 

της αστυνομίας, και παρατηρεί πως υπήρχαν «πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

Χωροφυλακή έχει συντρέξει ενεργώς ή παθητικώς αυτές τις συμμορίες και τους δολοφόνους 

της Δεξιάς» (Βόγλης, 2002:87). Οι μαζικές άδικες συλλήψεις και φυλακίσεις κι η μεγάλη 

περίοδος κράτησης είχαν περισσότερο ρόλο τρομοκράτησης παρά τιμωρίας. Για τα Δεκεμ-

βριανά το 1945 εκδόθηκαν σύμφωνα με επίσημη βρετανική έκθεση 80.000 εντάλματα και 

συνελήφθησαν 50.000 άτομα. Παρ’ όλο που υπάρχει ακριβής εικόνα για τους δοσίλογους 

(2.986 απ’ τους οποίους καταδικάστηκαν οι 231), τους κοινούς εγκληματίες και όσους 

διώκονταν για αδικήματα που σχετίζονται με τα Δεκεμβριανά (6.027, που η έκθεση τους 

εμφανίζει ως πολιτικούς κρατούμενους: οι 5.986 ήταν υπόδικοι κι οι 131 καταδικασμένοι), 

δεν υπάρχουν ακριβείς καταγραφές για τους πολιτικούς κρατούμενους. Οι εκτιμήσεις για 

10.000 πολιτικούς κρατούμενους το 1945 πρέπει να είναι οι πιο κοντινές στην πραγματι-

κότητα (Βόγλης, 2002). Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Μαύρος φέρεται να 

δηλώνει: «Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει […] Το 90% των δικαστών ανήκουν στην 

άκρα Δεξιά» (Dodds, Tiffany & Solley, 1946, όπ. αναφ. στο Βόγλης, 2002:88). Οι 

προσπάθειες της κυβέρνησης Σοφούλη για αλλαγές στα σώματα ασφαλείας, όταν συνειδητο-

ποίησε ότι η τρομοκρατία στην επαρχία κι η στελέχωση του στρατού με φιλομοναρχικούς θα 

την έβλαπτε εκλογικά, έβρισκε αντιρρήσεις στους Βρετανούς (Richter, 1986, όπ. αναφ. στο 

Βόγλης, 2002). Πέτυχε μόνο την αποφυλάκιση πολλών έγκλειστων, με τον Νόμο 753/21-12-

1945 για την αποσυμφόρηση των φυλακών και τον περιορισμό της προφυλάκισης στις εκατό 

μέρες, με αποτέλεσμα 7.461 κρατούμενοι να αποφυλακιστούν ως τον Απρίλη του ‘46 

(NARA, 1946, όπ. αναφ. στο Βόγλης, 2002). Οι νόμοι που ψηφίστηκαν μέχρι τις εκλογές του 

’46 για πολιτικά αδικήματα είχαν την επίφαση της εκτόνωσης της έντασης, αλλά στην 
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πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκαν για την καταστολής της Αριστεράς και τις διώξεις των 

μελών της με την μεροληπτική εφαρμογή του νόμου από το κράτος που ήταν πλαισιωμένο 

από αντικομουνιστές (Βόγλης, 2002).  

 

Το ΚΚΕ, που είχε στο μεταξύ επιλέξει διπλή στρατιωτική και πολιτική δράση, κι 

άλλα μικρά κόμματα απείχαν από τις εκλογές του ’46 εξαιτίας της λευκής τρομοκρατίας και 

της παραποίησης των εκλογικών καταλόγων. Η κοινωνική βάση στην ύπαιθρο αποκλείονταν 

από την πολιτική εκπροσώπηση και υπέστη συστηματικές διακρίσεις στη διανομή βοήθειας 

της UNRRA, με αποτέλεσμα την περαιτέρω εξαθλίωσή της σύμφωνα με τον Γιώργο 

Μαργαρίτη (2000, όπ. αναφ. στο Βόγλης, 2002). Η πολιτική των διώξεων συνεχίστηκε και 

μετά τις εκλογές του Ιούνη του ’46 από την κυβέρνηση Τσαλδάρη με αυστηρή νομοθεσία, 

όπως το Ψήφισμα Γ’ για λήψη έκτακτων μέτρων που αφορούσαν τη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του «όστις θέλει να αποσπάση εν μέρος του όλου της 

Επικρατείας […] συνώμοσεν ή διήγειρε στάσιν ή συνεννοήθη με ξένους, ή κατήρτισεν ενόπλους 

ομάδας, ή έλαβε μετοχήν εις τοιαύτας προδοτικάς ενώσεις τιμωρείται με θάνατον» (Βόγλης, 

2002:92-93). Τα έκτακτα στρατοδικεία που λειτουργούσαν σε όλη την επικράτεια 

(Οικονομόπουλος, 1951, όπ. αναφ. στο Βόγλης, 2002), εξαντλώντας την αυστηρότητά τους 

επέβαλαν βαριές ποινές, όπως καταδίκες σε θάνατο για ένοπλες επιθέσεις κατά των αρχών, 

αυστηρές τιμωρίες για παράνομα συλλαλητήρια και απεργίες, θανατική ποινή ή ισόβια για 

όσους οργάνωναν σκόπιμα ομάδες για να επιτεθούν στις αρχές. Από το ’46 έως το ’49 έγιναν 

11.545 έκτακτα στρατοδικεία σύμφωνα με αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου 

καταδικάστηκαν 36.920 άτομα, τα 4.849 σε θάνατο σύμφωνα με το Υπουργείο Στρατιωτικών 

(NARA, 1949, όπ. αναφ. στο Βόγλης, 2002). Ο πραγματικός αριθμός των θανατοποινιτών με 

εκτιμήσεις του Βόγλη ανέρχεται σε τουλάχιστον 8.000, καθώς σύμφωνα με αρχεία των 

Βρετανών το ’50, οι θανατοποινίτες ήταν 4.500 και 3.411 είχαν εκτελεστεί κατά τον Εμφύλιο 

(2002). Η διαδικασία του πολιτικού αποκλεισμού εντάθηκε μέχρι το τέλος του Εμφυλίου, με 

επαναφορά διατάγματος του ’26 στο Νομοθετικό Διάταγμα της 4
ης

 Μαΐου 1946, για 

διοικητική εκτόπιση ύποπτων για τη δημόσια τάξη, οπότε εκτοπίζονταν οι έως και δευτέρου 

βαθμού συγγενείς αξιωματικών που προσχωρούσαν στους αντάρτες. Το Ψήφισμα Θ’ 

αφορούσε την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων για συμμετοχή στα Δεκεμβριανά ή για δράση 

«κατά της εν των Κράτει εννόμου τάξεως ή υπέρ των συμμετεχόντων εις την άνω στάσιν ή και 

υπέρ των αντικρατικών και αντεθνικών επιδιώξεων και σκοπών τούτων» (Βόγλης, 2002:94), 

ενώ τα Ψηφίσματα ΛΑ’, ΑΖ’, Μ’, Ν’ και ΛΘ’ αφορούσαν αντίστοιχα την απαγόρευση 

αριστερών εφημερίδων, την στέρηση της ιθαγένειας για αντεθνικές πράξεις, τη δήμευση 



 

19 
 

περιουσίας για συμμετοχή σε «συμμοριακόν αγώνα», τη στέρηση κλήρου σε γεωργούς και 

πρόσφυγες και την απαγόρευση απεργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το ’47, ο νόμος 

516 επέβαλλε έλεγχο πολιτικών πεποιθήσεων στο δημόσιο τομέα, όπου συγκροτήθηκαν 

«συμβούλια νομιμοφροσύνης» σε συνεργασία με τις αστυνομικές και στρατιωτικές 

υπηρεσίες, με έγγραφη δήλωση νομιμοφροσύνης και απόλυση για όποιον «εμφορείται από 

αντεθνικάς αντιλήψεις ή προπαγανδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπον υπέρ του Κομμουνιστικού 

Κόμματος» (Δρόσος, 1996, όπ. αναφ. στο Βόγλης, 2002:94). Με τον νόμο 509 του ’47 

τέθηκαν εκτός νόμου το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, και τα κόμματα που αναμίχθηκαν στην «κατά της 

ακεραιότητας της Χώρας προδοτικήν ανταρσίαν» (Βόγλης, 2002:95). Ο νόμος προέβλεπε 

βαριές ποινές και θάνατο για επιδίωξη βίαιης ανατροπής του πολιτεύματος, εκ νέου 

απαγόρευση των συλλαλητηρίων και της προπαγάνδας κομμουνιστικών αρχών, την απόλυση 

δημοσίων υπαλλήλων και αξιωματικών και όριζε την εφαρμογή του από τα έκτακτα 

στρατοδικεία. Το ΚΚΕ νομιμοποιήθηκε ξανά το ‘74. Το ασφυκτικό νομικό πλαίσιο αύξησε 

τους πολιτικούς εξόριστους-κρατούμενους, που σε έκθεση του ΚΚΕ το Σεπτέμβρη του ‘47 

ανέρχονταν σε: 19.620 φυλακισμένους και 36.948 εξόριστους, μεταξύ των οποίων 12.000 

στρατιωτικοί κι αξιωματικοί σε στρατόπεδα στη Μακρόνησο. Βρετανικές πηγές τον Μάιο 

του ’48 αναφέρουν: 21.853 συνολικά φυλακισμένους στη χώρα (το 60% ήταν αριστεροί), 

10.365 εξόριστους και 15.242 στα στρατόπεδα της Μακρονήσου, ενώ σύμφωνα με την 

Ελληνική κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του ’49 υπήρχαν 18.000 πολιτικοί κρατούμενοι και 

31.400 εξόριστοι πολίτες και στρατιωτικοί, στη Μακρόνησο και σε άλλους τόπους εξορίας. 

Τον Αύγουστο του ’50  οι πολιτικοί κρατούμενοι ήταν 18.816, οι εξόριστοι 3.406 και οι 

έγκλειστοι στρατιώτες και αξιωματικοί στη Μακρόνησο 4.641 σύμφωνα με τα αρχεία ΑΣΚΙ 

(Βόγλης, 2002). Την περίοδο ’47-’49 ο αριθμός των φυλακισμένων και εξόριστων ήταν 

40.000 με 50.000, αλλά ο συνολικός αριθμός των ατόμων που φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν 

για πολιτικούς λόγους κατά την εμφυλιακή και μετεμφυλιακή εποχή δεν μπορεί να 

υπολογιστεί. Οι απώλειες του συνόλου του πληθυσμού από θανάτους ή μακρόχρονη εξορία 

στον εμφύλιο όπως αναφέρει ο Close πρέπει να ξεπερνούν τις 200.000 (1996).  

 

Μια άλλη σημαντική πτυχή του Εμφυλίου είναι η αναγκαστική προσφυγιά δεκάδων 

χιλιάδων μαχητών του ΔΣΕ και άμαχων πληθυσμών. Ο αριθμός των πολιτικών προσφύγων 

δεν είναι ξεκάθαρος. Σύμφωνα με υπολογισμούς που διαφέρουν περίπου 60.000 έως 130.000 

άτομα οδηγήθηκαν στην πολιτική προσφυγιά, σε χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής 

Ευρώπης και την ΕΣΣΔ, μετά το τέλος της εμφύλιας σύρραξης το ‘49, ανάμεσά τους πολλά 

παιδιά από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου μαίνονταν οι μάχες και σλαβόφωνοι (σύμ-
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φωνα με την Τσέκου το 35,6% του συνόλου), ορισμένοι εκ των οποίων δεν επαναπα-

τρίστηκαν ποτέ, εξαιτίας αφαίρεσης της ελληνικής τους ιθαγένειας. Ο υποχρεωτικός 

εκπατρισμός κι η προσφυγιά που κράτησε για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες ξεκίνησε με τη 

διαφυγή στις γειτονικές σοσιαλιστικές χώρες και συνεχίστηκε με τη εγκατάστασή τους σε 

Λαϊκές Δημοκρατίες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης και τη Σοβιετική Ένωση, όπου 

δημιούργησαν κοινότητες διασποράς και βρίσκονταν σε «καθεστώς κηδεμονίας, ελέγχου και 

αστυνόμευσης από το ΚΚΕ και από το ανά χώρα υποδοχής Κομμουνιστικό Κόμμα» (Τσέκου, 

2013:188). Η αρχική διαφυγή μετατράπηκε όπως σχολιάζει η Τσέκου «σε ξεριζωμό από τις 

πατρογονικές εστίες και σε υποχρεωτική προσφυγιά» (2013:189), οι ελπίδες για σύντομη 

επιστροφή ακυρώθηκαν, κι οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν ποικίλες δυσκολίες όπως: ζητήματα 

επανένωσης οικογενειών, στερήσεις, μειωμένες παροχές, στεγαστικά προβλήματα, προσαρ-

μογή στο νέο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι κατά κύριο λόγο αγροτικής προέλευ-

σης πρόσφυγες αναγκάστηκαν να ενταχθούν στη βιομηχανική εργασία και να ομογενοποιη-

θούν, παρόλο που ήταν διαφορετικής τοπικής και κοινωνικής προέλευσης και είχαν διαφορε-

τική γλώσσα (ελληνικά, σλαβομακεδονικά, ποντιακά, βλάχικα, αρβανίτικα), ενώ εξαρτιόνταν 

από το ΚΚΕ και το κομμουνιστικό κράτος της χώρας όπου εγκαταστάθηκαν, παρατηρεί η 

Τσέκου (2013). Οι εκτιμήσεις για τον πραγματικό αριθμό των προσφύγων διαφέρουν, με 

έναν πρώτο απολογισμό σε έκθεση του Μπαρτζιώτα στην 3
η
 Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ το 1950 

(όπου δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι κατέφυγαν στην Γιουγκοσλαβία) να κάνει λόγο για 

55.881 πρόσφυγες: 17.520 παιδιά, 23.405 άνδρες και 14.956 γυναίκες (Τσέκου, 2013). 

Σύμφωνα με άλλες πηγές ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 130.000: 25.000 μάχιμοι του ΔΣΕ, 

15.000 πολιτικά στελέχη κι οι υπόλοιποι άμαχος πληθυσμός κυρίως παραμεθόριων περιοχών 

(Σουλτανιά, 2001, όπ. αναφ. στο Τσέκου, 2013). Πέντε κατηγορίες ατόμων θεωρήθηκαν 

πολιτικοί πρόσφυγες: α.στελέχη του ΚΚΕ και εθελοντές του ΔΣΕ, β.επιστρατευμένοι 

αντάρτες, γ.κάτοικοι παραμεθορίων χωριών της Βόρειας Ελλάδας, δ.αιχμάλωτοι στρατιώτες 

και αξιωματικοί του Στρατού και ε.παιδιά από το παιδοσώσιμο. Ίσως μια έκτη κατηγορία να 

αποτελούν σλαβόφωνοι λιποτάκτες αντάρτες του ΔΣΕ και άμαχοι προς αποφυγή στρατο-

λόγησης, που κατέφυγαν στην Γιουγκοσλαβία το ’48, μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν (Μαραντζί-

δης, 2015). Πολλοί πρόσφυγες κατάγονταν από την περιοχή της Φλώρινας, της Καστοριάς 

και της Πέλλας (σλαβόφωνοι) και από χωριά της Μουργκάνας και του Γράμμου που εκκενώ-

θηκαν από τον ΔΣΕ (Μαραντζίδης, 2015). Το καλοκαίρι του ’49 πέρασαν στην Αλβανία και 

μεταφέρθηκαν στην Τασκένδη 13.108 άτομα (Λαμπράτος, 2001 όπ. αναφ. στο Μαραντζίδης, 

2015). Η Τασκένδη ήταν κεντρικό σημείο αναφοράς τους, όπως και το Βουκουρέστι ως έδρα 

της ηγεσίας (Μαραντζίδης, 2015). Το ΚΚΕ για τους δικούς του λόγους δεν επεδίωξε την 
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αφομοίωση των Ελλήνων προσφύγων στις χώρες υποδοχής, όπου διδάχθηκαν συστηματικά 

την ελληνική γλώσσα και διατήρησαν την ελληνική τους ταυτότητα με παράλληλο εκπαιδευ-

τικό σύστημα (Μαραντζίδης, 2015). Τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν βαθιά τους 

πρόσφυγες, λόγω του ιδιαίτερου πλαισίου και των κλειστών προσφυγικών κοινοτήτων ήταν: 

α. οι εκκαθαρίσεις όσων στελεχών και μελών του κόμματος θεωρήθηκαν «παρτσαλιδικοί», 

«καραγεωργικοί» ή «βαφειαδικοί», μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν, β. τα βίαια επεισόδια που ξέ-

σπασαν το ’55 στην Τασκένδη, ως αποκορύφωμα της διαμάχης ζαχαριαδικών-παρτσαλιδι-

κών και γ. οι διαγραφές που ακολούθησαν την εκκαθάριση Ζαχαριάδη (Μαραντζίδης, 2015).  

 

Εν κατακλείδι αριστεροί, φιλοαριστεροί και συγγενείς τους στα πλαίσια της πολιτικής 

καταπίεσης κατά τον Εμφύλιο και μετεμφυλιακά με στοχευμένες και προσχηματικές νομοθε-

τικές ρυθμίσεις: εκτοπίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, απολύθηκαν, κακοποιήθηκαν, 

εκτελέστηκαν, στερήθηκαν την ιθαγένεια και τα ατομικά και πολιτικά τους δικαιώματα, 

υπέστησαν κατάσχεση περιουσίας, πολιτικό αποκλεισμό και απαγόρευση κυκλοφορίας των 

εντύπων τους, ενώ πολλές χιλιάδες αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της πολιτικής 

προσφυγιάς εξαιτίας των πολιτικών τους φρονημάτων. Οι αποκλεισμοί κι οι διώξεις συνεχί-

στηκαν από το κράτος των εθνικοφρόνων έως την μεταπολίτευση, άλλοτε με ύφεση κι 

άλλοτε με κλιμάκωση των διακρίσεων σε βάρος τους. Η δικτατορία του ’67 ματαίωσε την 

προοπτική εκδημοκρατισμού και την ενσωμάτωσή τους στο πολιτικό σύστημα, ενίσχυσε το 

ανεπούλωτο τραύμα τους με ένα νέο που λειτούργησε αθροιστικά, και δημιούργησε αίσθημα 

ματαίωσης σχετικά με την πολιτική ενσωμάτωση και εκπροσώπησή τους.  Έτσι «με τη 

χρόνια επαναβίωση της εκδικητικότητας, της εχθρότητας και της αγανάκτησης» οι νικημένοι 

του Εμφυλίου ένιωθαν μνησικακία, χωρίς συγκεκριμένους αποδέκτες. Η μνησικακία 

λειτουργεί «ως χρόνια επαναβίωση καταπιεσμένης και αδιέξοδης φιλεκδικίας, εχθρότητας, 

ζήλιας και αγανάκτησης εξαιτίας της αδυναμίας που νιώθει το υποκείμενο να τις εκφράσει 

δημόσια» (Δεμερτζής & Λίποβατς, 2006: 71-128, Δεμερτζής, 2013β: 57). Εξαιτίας της 

σχεσιακής και καταστατικής φύσης των συναισθημάτων, μετά το ’81 που ανέλαβαν οι 

σοσιαλιστές και τα «μη προνομιούχα» μικρομεσαία στρώματα που προέρχονταν κυρίως από 

τους ηττημένους είχαν πλέον πρόσβαση στο πολιτικό σύστημα, τη μνησικακία διαδέχτηκε η 

συμβολική πολιτική εκδίκηση και αποκατάσταση (Δεμερτζής, 2013β). Τότε εκφράστηκαν 

δημόσια τα χρόνια καταπιεσμένα αρνητικά συναισθήματα και άρθηκε ο πολιτικός από-

κλεισμός τους με τις όποιες στρεβλώσεις, όπως το κομματικό πελατειακό σύστημα.  
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4. Πολιτισμικό Τραύμα 

 

Η έννοια του πολιτισμικού τραύματος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτισμικής 

κοινωνιολογίας, που συντίθεται από τα πεδία της ιστορίας, της πολιτισμικής ανάλυσης, της 

ψυχοΐστορίας και της κοινωνιολογίας. Βασικές συνιστώσες του αποτελούν η ταυτότητα, το 

αρνητικό συναίσθημα και η μνήμη (Δεμερτζής & Ρουδομέτωφ, 2011) και η κοινωνιολογική 

μελέτη του σχετίζεται με την ανάπτυξη του κλάδου της συλλογικής μνήμης και των σπουδών 

τραύματος, στη διαμόρφωση των οποίων έχουν συμβάλει η κλινική ψυχολογία και η ψυχανά-

λυση (Misztal, 2003). Οι Δεμερτζής και Ρουδομέτωφ καταγράφουν τη σχέση του τραύματος 

με την ιστορική κοινωνιολογία και τις πολιτισμικές σπουδές (Roudometof, 2007, Δεμερτζής 

κ.ά., 2011), και επισημαίνουν πως στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης μιας ομάδας 

βασικό ρόλο έχουν οι πολιτιστικές διαδικασίες (Δεμερτζής κ.ά., 2011).  

 

Το πολιτιστικό τραύμα δημιουργείται στα μέλη μιας ομάδας όταν ένα φρικτό γεγονός 

αφήνει στη συνείδησή τους ανεξίτηλα σημάδια, σημαδεύει μόνιμα τις μνήμες τους και 

επηρεάζει τη μελλοντική τους ταυτότητα (Alexander, 2003, Δεμερτζής κ.ά., 2011). Η προ-

σέγγιση του J. Alexander δίνει βαρύτητα στην κατασκευή του τραύματος μέσω κοινωνικών 

διαδικασιών. Για να μετατραπεί ένα τραυματογενές συμβάν σε πολιτισμικό τραύμα πρέπει να 

υποστεί διαδικασία κοινωνικής νοηματοδότησης, να σημανθεί και να γίνει κοινωνικά αποδε-

κτό ως «τραύμα». Το πολιτισμικό–κοινωνικό τραύμα συνεπάγεται τη συνειδητοποίηση μιας 

κοινής θέσης, τον επηρεασμό των συστημάτων αναφοράς τουλάχιστον σημαντικού μέρους 

της κοινωνίας, την αλλαγή κατεστημένων ρόλων, κανόνων και αφηγήσεων. Θα πρέπει να 

λειτουργήσει «ως ολικό κοινωνικό γεγονός και να μην συνιστά απλώς την αθροισματική έκ-

φραση πολλών ατομικών οδυνηρών βιωμάτων» (Δεμερτζής & Ρουδομέτοφ, 2011:7). «Είναι η 

εκ των υστέρων δημόσια ανασημασιοδότηση οδυνηρών γεγονότων που έχουν σφραγίσει 

ανεξίτηλα τα συστήματα αναφοράς μιας ολόκληρης κοινωνίας ή μιας κοινωνικής τάξης ή 

ομάδας» (Δεμερτζής, 2013α). Το τραυματικό συμβάν καθορίζει την ταυτότητα της ομάδας, 

κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο της, κι η ομάδα δεν μπορεί να διαχωρίσει την ύπαρξή της από 

την επίκληση κι ανάμνηση της οδυνηρής εμπειρίας (Δεμερτζής, 2013α). Σύμφωνα με τη 

θεωρία του Alexander και με την ερμηνεία σχημάτων της κοινωνιολογίας των συγκινήσεων, 

γνωρίζουμε ότι «ένα πολιτισμικό τραύμα δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά μία ανοιχτή 

και εναντιωματική διαδικασία κοινωνικής διαπραγμάτευσης για το νόημα, τη δημόσια αναπα-

ράσταση και την αναμνημόνευση παρελθοντικών γεγονότων, τα οποία έχουν νοηματοδοτηθεί 
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από ποικίλους φορείς της δημόσιας σφαίρας ως ταπεινωτικά, ανάρμοστα και άδικα» 

(Δεμερτζής, 2011:1, Δεμερτζής, 2013β:45-46). Ο Sztompka παρατηρεί πως «τα πολιτισμικά 

τραύματα προκαλούνται από μείζονες κοινωνικές αλλαγές και ενεργοποιούνται από τραυμα-

τικές συνθήκες και καταστάσεις που ερμηνεύονται ως απειλητικές, άδικες και ανάρμοστες» 

(2004:165-166). Οι Δεμερτζής και Ρουδομέτωφ τονίζουν ότι η κοινωνική κατασκευή του 

πολιτισμικού τραύματος «γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ γεγονότος και αναπαράστασης μέσω της 

δημιουργίας συμβολικών παραστάσεων των γεγονότων» (Δεμερτζής κ.ά., 2011:7-8). Υποστη-

ρίζουν πως οι παραστάσεις αυτές είναι προτάσεις για την κοινωνική πραγματικότητα, τα 

αίτιά της και τις ευθύνες ομάδων ή ατόμων. Διαγκωνίζονται, άρα, ποικίλα συμφέροντα και 

ενδιαφέροντα, τόσο από τα πάνω (ελίτ) όσο και από τα κάτω (λαϊκές τάξεις), καθώς η 

τραυματική ιδιότητα ενός γεγονότος πρέπει αναδρομικά να επικρατήσει και να ηγεμονεύσει 

έναντι των εναλλακτικών νοηματοδοτήσεών του. Η πολιτισμική κατασκευή του τραύματος 

ξεκινά με την αιτίαση για μια πρωταρχική πληγή ή πλήγμα, την παραβίαση μιας ιερής αξίας, 

την ιστόρηση ενός τρομακτικού γεγονότος και καταλήγει στην απαίτηση για συναισθηματική, 

θεσμική και συμβολική αποζημίωση και αποπληρωμή της ‘ζημίας’ που έγινε (Δεμερτζής κ.ά., 

2011:8). Οι φορείς των αιτιάσεων μπορεί να είναι διανοούμενοι, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι 

κοινωνικών κινημάτων, θεσμών, κομμάτων και άλλοι. Μια ομάδα-φορέας «εξηγεί» την 

«κατάσταση» στο κοινό, με στόχο να πείσει για το δίκιο της, κι αν είναι αποτελεσματική 

κατασκευάζει μια νέα αφήγηση ως σημείο αναφοράς. Η ομάδα για να συνδέσει το γεγονός με 

την αναπαράστασή του πρέπει να απαντήσει πειστικά στα εξής ερωτήματα: α. ποια είναι η 

φύση της οδύνης β. ποιο είναι το θύμα, γ. πια είναι η σχέση του θύματος με ευρύτερα 

ακροατήρια και δ. ποιος φταίει για το τραύμα και ποιος πρέπει να προβεί σε επανορθωτικές 

ενέργειες (Alexander, 2003). 

 

Το «δράμα του τραύματος» διεκπεραιώνεται σε τρία αλληλένδετα επίπεδα: α. το 

γνωστικό, β. το συγκινησιακό/συναισθηματικό και γ. το μνημονικό. Ο συσχετισμός των 

επιπέδων μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι τα πολιτισμικά τραύματα δεν προκύπτουν από 

μόνα τους χωρίς αιτία, αλλά αποτελούν «ιστορικά προϊόντα ρηματικής (ανα)κατασκευής» 

(Δεμερτζής κ.ά., 2011:9). «Πρόκειται για μια αλληλοδιαδοχή μνήμης και λήθης, για την 

επιλεκτική διαμόρφωση μιας παράδοσης βάσει της οποίας συγκροτούνται συλλογικές 

ταυτότητες» (Δεμερτζής κ.ά., 2011:9). Όπως παρατηρεί ο Δεμερτζής, όταν για ένα δραματικό 

γεγονός όπως ο Εμφύλιος «αναπτύσσεται εκ των υστέρων στη δημόσια σφαίρα έντονος, 

εναντιωματικός και εξακολουθητικός διάλογος, σημαίνει ότι το γεγονός αυτό αποκτά ευρύτερες 

νοηματικές διαστάσεις με διαγενεακή αναφορά». Παρατηρεί ότι υπάρχουν συνέπειες του 
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γεγονότος με χρονική έκταση, ο πόνος δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους αλλά 

«αναμεταφράζεται σε συλλογική εμπειρία και μεταστοιχειώνεται σε ολικό κοινωνικό γεγονός» 

(Δεμερτζής, 2013α:23). Μέσω αυτής της οριοθετημένης έννοιας της πολιτισμικής κοινωνιο-

λογίας προσδίδεται στο τραύμα θεωρητικό νόημα. 

 

4.1 Συλλογική μνήμη και πολιτισμικό τραύμα 

 

Ο πολιτισμός αποτέλεσε πεδίο ανάπτυξης βασικών κοινωνιολογικών θεωριών. Εξέχουσα 

θέση ανάμεσά τους έχει η θεωρία του Marx για τη σχέση βάσης-εποικοδομήματος. Οι 

μεταπολεμικοί μελετητές Mills, Moore, Tilly, Collins και Mann ακολούθησαν μια μετα-

μαρξιστική (ή νέο-μαρξιστική) προσέγγιση του πολιτισμού. Η κουλτούρα δεν είναι γι’ 

αυτούς ένας αυτόνομος παράγοντας, αλλά μια ιδεολογία, ένα αποτέλεσμα διαδικασιών εντός 

ομάδων και κοινωνικών δικτύων. Τη δεκαετία του ’90 ο Alexander ανέπτυξε το «ισχυρό 

πρόγραμμα» της πολιτισμικής κοινωνιολογίας, με βασική θεώρηση την αυτονομία της 

κουλτούρας από υλικές δομές και την ανατροπή της σχέσης αιτίας αιτιατού στη συσχέτιση 

κουλτούρας και κοινωνίας. Έτσι υποκείμενα κοινωνικά κατασκευασμένα συγκροτούν τη 

θέληση ομάδων και διαμορφώνουν τους κανόνες. Υπό το πρίσμα αυτής της οπτικής θα 

διερευνηθούν στη συνέχεια οι μηχανισμοί συγκρότησης της συλλογικής μνήμης και εκ των 

υστέρων νοηματοδότησης του πολιτισμικού τραύματος.  

 

Το μαζικό τραύμα μετασχηματίζεται σε συλλογικό όταν οι άνθρωποι συνειδη-

τοποιήσουν την κατάστασή τους και την ορίζουν ως κοινή (Sztompka, 2004). Στο συλλογικό 

τραύμα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πληγές που έχει υποστεί η ταυτότητα της 

συλλογικότητας και όχι σε αυτές του κάθε μέλους της (Alexander & Breeze, 2011, όπ. αναφ. 

στο Μάστορα, 2015). Τα μέλη της συλλογικότητας με το κοινό τραύμα μπορεί να 

δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς, αλληλεγγύη και κοινή ταυτότητα (Hutchison & Bleiker, 

2008, όπ. αναφ. στο Μάστορα, 2015) και αναπτύσσουν ένα αφήγημα, ως αποτέλεσμα 

διαδραστικότητας μεταξύ τους, που νοηματοδοτεί το τραυματικό γεγονός. Η αποδοχή της 

νοηματοδότησης και του αφηγήματος από μια μεγαλύτερη ομάδα στην οποία ανήκει η 

τραυματισμένη συλλογικότητα παρέχει αναγνώριση στα άτομα και στην συλλογικότητα 

(Volkan, 2001, όπ. αναφ. στο Μάστορα, 2015). Το συλλογικό τραύμα για να χαρακτηρισθεί 

πολιτισμικό προϋποθέτει την κατασκευή συμβολικής αναπαράστασής του που θα διαχυθεί 

μέσω των θεσμών στα μέλη μεγαλύτερης ομάδας από την πληγείσα. Οι R. Eyerman, J. 

Alexander, & E. Breese στον συλλογικό τόμο Narrating Trauma: On the Impact of 
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Collective Suffering (2011) αναφέρονται στον τρόπο που οι αιτίες και τα αποτελέσματα ενός 

τραυματικού γεγονότος διαμεσολαβούνται από συμβολικές αναπαραστάσεις, και παρατη-

ρούν ότι αυτή η πολιτισμική-κοινωνική διαδικασία επηρεάζει τα συναισθήματα. Η 

πολιτισμική κατασκευή της ιστορικής πραγματικότητας στη μυθοπλασία εξυπηρετεί την 

ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στα άτομα και του συνακόλουθου αισθήματος 

υπερηφάνειας. Η πολιτισμική ταυτότητα, με τα όποια «μυθικά» στοιχεία συμπεριλαμβάνει, 

βοηθά τα μέλη της κοινότητας να υιοθετήσουν ομαδική συνείδηση με αποτέλεσμα να 

αποκτήσουν παραπλήσιο τρόπο σκέψης (Πρυνεντύ, 2000). H ομάδα συγκροτείται μέσω της 

αφήγησης της συλλογικής μνήμης. Ο μύθος κι η ιδεολογία συνδέονται με τη μνήμη και τη 

συλλογική αφήγηση ώστε να διαμορφωθεί η συλλογική ταυτότητα (Eyerman, 2004). 

 

Μεταπολεμικά η «επίσημη» εκδοχή της συλλογικής μνήμης όπως εκφράστηκε από 

φορείς εξουσίας αποσυνδέθηκε από την «ανεπίσημη» συλλογική μνήμη ομάδων (Δεμερτζής 

κ.ά., 2011), οι οποίες μπορούν να εκφράζουν αντιδιαμετρικές εκδοχές του παρελθόντος, 

όπως στην περίπτωση του Εμφυλίου, που αποτέλεσε επανειλημμένα πεδίο αντιπαράθεσης 

πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. 

 

4.2 Σχέση Πολιτισμικού και Ψυχικού Τραύματος 

 

Η Cathy Caruth (1996) αναφέρει το πολιτισμικό τραύμα ως πληγή του μυαλού, που 

ακολουθεί κατά τον Eyerman «ένα συναισθηματικό σοκ τόσο ισχυρό ώστε να παραβιάσει την 

εμπειρία του μυαλού στο χρόνο, τον εαυτό και τον κόσμο» και να εκδηλωθεί μέσα από τις 

αναδρομές στο παρελθόν (2013:42). Κοινό σημείο μεταξύ ψυχικού και πολιτισμικού 

τραύματος είναι κατ’ αρχάς η δημιουργία συγκινήσεων και αρνητικών συναισθημάτων όπως 

φόβου, τρόμου, αγωνίας, ντροπής, ταπείνωσης, θυμού, αηδίας και ενοχής. Έχουν τους εξής 

κοινούς αμυντικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης: άρνηση, προβολή, σχηματισμός εξ 

αντιδράσεως και αποπροσωποποίηση (Smelser, 2004). Άλλος παραπλήσιος μηχανισμός τους 

είναι η διπλή τάση αναβίωσης και επιλησμονής, που στο ψυχικό τραύμα εκδηλώνεται ως 

δίπολο άρνησης και αναβίωσης μέσω επαναλήψεων (Δεμερτζής κ.ά., 2011). Τέλος κοινό 

σημείο τους είναι η εκ των υστέρων δημιουργία από την ανασυγκρότηση αρνητικών βιωμά-

των, με το πολιτισμικό τραύμα να αλλάζει τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα για πάντα και 

το ψυχικό να αποδιοργανώνει ψυχικά το υποκείμενο. Το συναίσθημα είναι η «φυλογενετική 

και οντογενετική συνάμα γέφυρα που συνδέει το πολιτισμικό και το ψυχικό τραύμα» 

(Δεμερτζής κ.ά., 2011:10). 
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Μια ερμηνεία του πολιτισμικού τραύματος αναφέρει ότι όταν ένας αριθμός 

ανθρώπων βιώνει ένα τραυματικό γεγονός τόσο συγκλονιστικό ώστε να διαταραχθεί ο 

τρόπος πρόσληψης του κόσμου διαρρηγνύεται η σταθερότητα της καθημερινότητας και τα 

άτομα βιώνουν κρίση και έντονα συναισθήματα πόνου και φόβου (Hutchison & Bleiker, 

2004, όπ. αναφ. στο Μάστορα, 2015). Ένα πολιτισμικό τραύμα, όπως αυτό του ελληνικού 

εμφυλίου, επιφέρει πλήγματα και αλλαγές στα συστήματα αναφοράς και στις δομές της 

κοινωνίας ή μέρους της που με τη σειρά τους επιδρούν στα άτομα. Έτσι το τραύμα εκτός από 

το μακρο-επίπεδο (πολιτιστικό) αφορά και το μικρο-επίπεδο (ψυχικό, προσωπικό και 

κλινικό). Σύμφωνα με την κοινωνιολογία των συγκινήσεων τα συναισθήματα είναι 

συνδετικοί κρίκοι μεταξύ συλλογικού, ατομικού, κοινωνικών δομών και ατομικής συμπερι-

φοράς (Barbalet 1998). Οι παραπάνω συσχετισμοί και ομοιότητες των μηχανισμών του 

πολιτισμικού τραύματος με το ψυχικό θα μας βοηθήσουν στην έρευνά μας, ώστε να 

κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του πολιτισμικού τραύματος. 

 

5. Ο Ελληνικός Εμφύλιος ως πολιτισμικό τραύμα 

 

Ο Ελληνικός Εμφύλιος χωρίζεται από το Δεμερτζή  (2011, 2013β) σε φάσεις, ως προς την 

πολιτική μνημόνευσής του. Αρχικά είναι η φάση της «σιωπής», της «πολιτικής της λήθης», 

που διήρκησε τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, με λίγες εξαιρέσεις. Από τη μεταπολίτευση και 

έπειτα διακρίνει δύο φάσεις: ονομάζει την πρώτη «επιλεκτικής κατασκευής» (1974-1990), με 

χαρακτηριστικά την «εθνική συμφιλίωση» και την εθνική αντίσταση, όπου παρατηρείται 

θυματοποίηση της αριστεράς, και τη δεύτερη «ανακλαστικής κατασκευής» (1990 έως σήμε-

ρα), όπου ο Εμφύλιος στο μεταψυχροπολεμικό πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον «επα-

νεγγράφεται στη δημόσια ιστορία χωρίς τις μυθολογικές βεβαιότητες της προηγούμενης 

περιόδου» (Δεμερτζής, Πασχαλούδη & Αντωνίου, 2013). Ο Δεμερτζής επισημαίνει ότι μετά 

την πτώση της χούντας και τον εκδημοκρατισμό του δημόσιου χώρου έπεσε το πέπλο της 

σιωπής και διάφορες ομάδες αιτιάσεων, όπως πολιτικοί πρόσφυγες, κρατούμενοι, κόμματα, 

διανοούμενοι, ΜΜΕ, ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες έφεραν τον εμφύλιο και το νόημά του 

στο προσκήνιο, ως αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης και συμβολικής επεξεργασίας 

(2013β). Η μετατροπή του από συλλογική οδύνη σε πολιτισμικό τραύμα ήταν κυρίως 

υπόθεση της Αριστεράς. Ο Νίκος Μαραντζίδης (2013) παρατηρεί ότι η μνήμη του Εμφυλίου 

στην κομμουνιστογενή αριστερά δεν ήταν σταθερή. Διακρίνει τρεις περιόδους: α. την εποχή 
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της σταλινικής/ζαχαριαδικής εξουσίας ‘46-’56, όπου το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τον εμφύλιο ως 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ενάντια στους κατακτητές και στα τάγματα ασφαλείας αρχικά 

και στους Βρετανούς και τους Αμερικάνους έπειτα, β. τα μεταζαχαριαδικά χρόνια ’56-’90, με 

την ανάδειξη της Εαμικής Εθνικής Αντίστασης και την απαλοιφή των αναφορών στον 

Εμφύλιο και γ. την εποχή μετά τη διάσπαση του ’91 ως σήμερα, όπου προτάχθηκε η ωραιο-

ποίηση και μυθοποίηση του ΔΣΕ.  

 

Στη φάση της επιλεκτικής κατασκευής υπήρξε καθολική απαίτηση για συμφιλίωση 

και άρση του διαχωρισμού των πολιτών σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που βασίστηκε 

στο παράδοξο σχήμα: «Να θυμάται κανείς να ξεχνά» (Bhabha 1991:93, όπ. αναφ. στο 

Δεμερτζής, 2013β:69), και παρατηρήθηκε επιλεκτική διαδικασία ανασυγκρότησης της 

ιστορικής και συλλογικής μνήμης για τη δεκαετία του ‘40. Στα πλαίσια της συμφιλίωσης ο 

Εμφύλιος πέρασε από την σιωπή στο περιθώριο. Για να εξυπηρετηθεί η σταθεροποίηση του 

πολιτικού συστήματος η πολιτική μνήμης των δυο πλευρών καθορίστηκε από την ανάγκη για 

εθνική συμφιλίωση. Η μνημονική κοινότητα των αριστερών είχε ούτως η άλλως συγκροτηθεί 

σε σχέση με την Αντίσταση και λιγότερο σε σχέση με τον Εμφύλιο (Ελεφάντης, 2002). Όπως 

παρατηρεί ο Δεμερτζής για τον αναδυόμενο μύθο, «παρακάμπτοντας τον Εμφύλιο Πόλεμο, η 

Αντίσταση κατά του Άξονα κατέστη κυρίαρχη αφήγηση επί της οποίας εδράστηκε το πρόταγμα 

της συμφιλίωσης» (Δεμερτζής, 2013β:70). Στην ανεπίσημη μνήμη ο Εμφύλιος ανακαλούνταν 

ανταγωνιστικά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διχασμένης και πολύπλευρης συλλογικής 

μνήμης (Βόγλης, 2008, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 2013β). Η διαιρεμένη μνήμη σε ορισμένες 

περιπτώσεις ήταν αποτέλεσμα τοπικών αντιπαλοτήτων και οι ρόλοι του θύματος και του 

θύτη εναλλάσσονταν. Παρ’ όλα αυτά, πλην εξαιρέσεων όπως επισημαίνει ο Δεμερτζής, 

επίσημη και ανεπίσημη μνήμη δεν παρουσίασαν χάσμα, καθώς κατά «την επισφαλή 

διαδικασία του κοινωνικού ανταγωνισμού και της κατάκτησης της ηγεμονίας χτίζονται γέφυρες 

και σχηματίζονται διαφόρων ειδών επικαλύψεις στα συστήματα πεποιθήσεων και στα σχήματα 

αντίληψης του χώρου και του χρόνου» (Δεμερτζής, 2013β:71). Η πολιτική της επιλεκτικής 

κατασκευής της μνήμης συντηρήθηκε με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης από το 

ΠΑΣΟΚ (Ν. 1285/1982), που στα πλαίσια συμβολικής αποκατάστασής έδωσε δίπλωμα και 

τιμητική σύνταξη στους Αντιστασιακούς.  

 

Με τη μυθοποίηση της Αντίστασης του ’41-’44 και τον συλλογικό αυτοθαυμασμό, 

απαλείφθηκαν αναφορές στις εμφύλιες συγκρούσεις της περιόδου, στα ριζοσπαστικά 

προτάγματα του ΕΑΜ και τη συνεργασία Ελλήνων με τις κατοχικές δυνάμεις (Δεμερτζής, 
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2013β). Όμως οι συνεργάτες των κατακτητών, οι μαυραγορίτες και οι καταχραστές εβραϊκών 

περιουσιών δεν τιμωρήθηκαν όπως έπρεπε επειδή υπηρέτησαν την αντικομουνιστική υπόθε-

ση (Κουσούρης, 2009, όπ. αναφ. Δεμερτζής, 2013β), αλλά και επειδή μερίδα τους συγκατα-

λέγονταν στην μεταπολεμική άρχουσα τάξη. Το 1989, με το  Νόμο 1863 για την άρση των 

συνεπειών του εμφυλίου, η έκφραση «συμμοριτοπόλεμος» αντικαταστάθηκε από τον όρο 

«εμφύλιος πόλεμος» από την κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ και Ενιαίου Συνασπισμού. Η 

επίσημη αναφορά στην Αντίσταση ως «επιλεγμένη δόξα» (Volkan, 2005, όπ. αναφ. στο 

Δεμερτζής, 2013β:73), που «συναρθρώθηκε φαντασιακά με την κατά πολύ λιγότερο μαζική 

αντίσταση ενάντια στη χούντα», υποστηρίχθηκε από αριστερούς καλλιτέχνες και «επικε-

ντρώθηκε στον ηρωικό, καρτερικό και νικηφόρο λαό που υπερασπίστηκε ενωμένος την 

πατρίδα, παρ’ όλα τα λάθη και τις παραλείψεις του» (Δεμερτζής, 2013β:73-74). Οι αμυντικοί 

μηχανισμοί της «μετάθεσης» και της «προβολής», σε σχέση με τις ευθύνες και την 

εκλογίκευση του τραύματος, βρίσκονται πίσω απ’ αυτήν την πολιτική της λήθης (Smelser, 

2004). Οι ένοπλες συγκρούσεις του ‘46-‘49 αποδίδονται στην βρετανική και αμερικάνικη 

παρέμβαση κι οι συγκρούσεις του ΕΛΛΑΣ με τον ΕΔΕΣ και τα τάγματα ασφαλείας δεν 

αναφέρονται. Η Αριστερά εγκλωβίστηκε στο ρόλο του θύματος, με την συλλογική μνήμη της 

να εστιάζει σε όσα υπέφεραν τα μέλη της από την «λευκή τρομοκρατία» της Δεξιάς και στις 

διώξεις από το εμφυλιακό-μετεμφυλιακό κράτος, «ξεχνώντας» τις αδικοπραξίες της δικής 

τους πλευράς. Αντίστοιχα η επιλεκτική συλλογική μνήμη της Δεξιάς λησμόνησε τους 

περίπου 3.500 αριστερούς που οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τα έκτακτα 

στρατοδικεία και τους συνολικά περίπου 70.000 κρατούμενους και εξόριστους της εποχής 

‘47-’50 (σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθώς δεν υπάρχουν ακριβείς καταγραφές για το σύνολο 

της περιόδου), μνημονεύοντας μόνο την «κόκκινη απειλή» και τα εγκλήματα των αριστερών. 

Τα περισσότερα μέλη των αντιεαμικών ταγμάτων ασφαλείας συμμετείχαν στη συνέχεια στον 

Εθνικό Στρατό απέναντι στον ΔΣΕ, για να γλυτώσουν ενδεχόμενες διώξεις για εγκλήματα 

πολέμου (Κωστόπουλος, 2005, όπ. αναφ. Δεμερτζής, 2013β). Οι Έλληνες ήταν θύματα των 

ξένων δυνάμεων και οι ευθύνες για τον εμφύλιο σπαραγμό αποδόθηκαν σε Βρετανούς και 

Αμερικάνους, μέσα από μια συνωμοσιολογική εξήγηση των ιστορικών γεγονότων, μοτίβο 

συνηθισμένο στον λαϊκιστικό πολιτικό λόγο στην Ελλάδα.  

 

Συντηρώντας το δίπολο «θυμάμαι για να ξεχνώ», από τη μια επιλέγουμε να τα 

αφήσουμε όλα πίσω μας κι από την άλλη επιθυμούμε να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη. 

Το αποτέλεσμα είναι το αποτυχημένο πένθος και η αποπολιτικοποίηση του Εμφυλίου, με την 

ενσωμάτωσή του στον εθνικιστικό λόγο. Η επαναστατική και πολιτική διάστασή του εξαλεί-
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φθηκε από τη συλλογική μνήμη και το δημόσιο διάλογο κι ο πολιτικός όρος του 

«συμβιβασμού» αντικαταστάθηκε από την «συμφιλίωση», γι’ αυτό ο Εμφύλιος αναφέρθηκε 

ως αδελφοκτόνος, που στερείται λογικής (Φαράκος, 2000, όπ. αναφ. Δεμερτζής, 2013β). Η 

Αριστερά στη φάση της επιλεκτικής κατασκευής διεκδικεί τη δόξα της Αντίστασης και την 

άρση της ηθικής της ήττας, όμως οι αριστεροί είναι θύματα της μετεμφυλιακής και μεταδι-

κτατορικής τάξης πραγμάτων. Η συμβολική αυτή αντινομία στηρίχθηκε στην αποσιώπηση 

της ταξικής πάλης ως βασικού διακυβεύματος του Εμφυλίου από τη μεριά της, και στην 

συμμετοχή της στην εθνική κοινωνία, με σκοπό μέσα από την αναγνώριση της συμβολής της 

στην Αντίσταση τον αποστιγματισμό των μελών της ως εθνικών αποστατών και την μετατρο-

πή της ταπείνωσης της ήττας σε υπερηφάνεια (Δεμερτζής κ.ά., 2013). Ο αποστιγματισμός 

επιτεύχθηκε «μέσω ενός νομιμοποιητικού «μαρτυριολογικού αγωνιστικού ζήλου»» (Παναγιω-

τόπουλος, 1994, όπ. αναφ. Δεμερτζής, 2013β:78) των κομμουνιστών, ως μάρτυρες της 

πατρίδας στην Κατοχή και θύματα του εκδικητικού κράτους στη συνέχεια.  

 

Στη φάση της ανακλαστικής κατασκευής από το 1990 και μετά, έχουμε σημαντικές 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Παρατηρείται μεγάλη άνοδος του ΑΕΠ με 

την εισροή επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνακόλουθη αύξηση του κατανα-

λωτισμού και του ατομισμού, δικομματισμός και πολιτική συνύπαρξη: αδιάφορων ψηφοφό-

ρων, υπέρμαχων της πολιτικής της ταυτότητας, εκπροσώπων μεταΰλιστικών αξιών και 

προσηλωμένων στα κόμματα (Σεβαστάκης, 2004, όπ. αναφ.  Δεμερτζής, 2013β:80). Οι 

συνθήκες αυτές επηρέασαν την πολιτισμική ερμηνεία του Εμφυλίου από τις τρεις 

μετεμφυλιακές γενιές. Η τρίτη γενιά τον αντιμετωπίζει αποστασιοποιημένα, ως παρελθοντικό 

γεγονός, λόγω της χρονικής απόστασης και της μη ενασχόλησης με τα κόμματα, ενώ για τους 

μεταΰλιστές της δεύτερης γενιάς αποτελεί παροντικό παρελθόν. Η δεύτερη γενιά υφίσταται 

ακόμη επιπτώσεις του, οι πληγές παραμένουν σε ληθαργική κατάσταση, μα κυρίως την 

απασχολεί -υπό το βάρος της συμφιλίωσης- η επεξεργασία του ιστορικού παρελθόντος. Το 

κλείσιμο των λογαριασμών του παρελθόντος «διευκολύνεται από την «έκρηξη της μνήμης» 

και την ανάδυση της «δημόσιας ιστορίας» απέναντι στα ποικιλώνυμα μεταμοντέρνα καταναλω-

τικά δέλεαρ που υπονομεύουν την ιστορική συνείδηση» (Δεμερτζής, 2013β:81). Εκκρεμεί 

αίτημα για θέσμιση μιας αναστοχαστικής ιστορικότητας του πλήγματος αφήνοντας πίσω την 

πολιτική της λήθης. Ο Εμφύλιος, που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα πολιτισμικά 

τραύματα της Ελλάδας, μαζί με την Μικρασιατική Καταστροφή και το Ολοκαύτωμα των 

Εβραίων, δίχασε την κοινωνία και ως εκ τούτου έγινε προσπάθεια να «λησμονηθεί», στα 

πλαίσια της εθνικής συμφιλίωσης, για δεκαετίες. Στην ανεπίσημη συλλογική μνήμη ανακα-
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λούνταν με έναν τρόπο ώστε να δημιουργεί διαιρεμένη συλλογική μνήμη (Eyerman 2001, 

Βόγλης 2008, όπ. αναφ.  στο Δεμερτζής, 2011). 

 

5.1 Επούλωση του Τραύματος 

 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες Θεωρίες Τραύματος το πολιτισμικό τραύμα είναι μια δυναμική 

διαδικασία, που εκτός από τα τραυματικά στοιχεία εμπεριέχει και τις προϋποθέσεις ίασης, κι 

η συγχώρεση είναι μέρος της θεραπείας του και στοιχείο επιτυχημένου πένθους. Αυτή είναι 

μια ψυχαναλυτική διαπίστωση, που σύμφωνα με τον Κουριά η κοινωνιολογική προσέγγιση 

του τραύματος οφείλει να υιοθετήσει (2004, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 2013β). Η διαδικασία 

περιλαμβάνει την μετάλλαξη των αρνητικών συναισθημάτων. Η δημόσια αναγνώριση της 

ντροπής για τις αδικοπραξίες του παρελθόντος θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση 

(Scheff, 2000, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 2011). Με τη σύγχρονη ανακλαστική συγκρότηση 

του εμφύλιου τραύματος η συγχώρεση περιλαμβάνει: α. την αποφυγή του αρνητισμού και 

του ιστορικού αναθεωρητισμού, β. την αποδόμηση της λήθης που επιβλήθηκε για χρόνια, και 

γ. τη «δύσκολη συγχώρεση» (Ricoeur 2004 όπ. αναφ.  στο Δεμερτζής, 2011), και 

επιτυγχάνεται μέσω της μνημόνευσης και της συμβολικής ανασυγκρότησης του παρελθό-

ντος, αντί της επαναβίωσης, του μηρυκασμού και της αέναης επιστροφής ως είδους εκδρα-

μάτισης (Δεμερτζής, 2011). Με ψυχαναλυτικούς όρους η εκδραμάτιση αντιστοιχεί στην 

ανάμνηση, αντ’ αυτού η μνημόνευση είναι η συνειδητοποίηση της ιστορίας του υποκειμένου 

και της σχέσης του με το μέλλον (Evans, 1996, όπ. αναφ.  Δεμερτζής, 2011). 

 

5.2 Από το αποτυχημένο πένθος στην προοπτική επούλωσης 

 

Οι αντίπαλοι του Εμφυλίου δεν αναγνώριζαν τη φύση του για χρόνια. Για τη δεξιά παράταξη 

ήταν ένας πόλεμος εναντίον των «κομμουνιστοσυμμοριτών» και για την αριστερή εναντίον 

των αγγλόδουλων/αμερικανόδουλων φασιστών. Συνακόλουθα ο πολιτικός αντίπαλος αντι-

μετωπίστηκε ως προδότης που εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα κι οι δύο πλευρές συντήρησαν 

το εμφυλιακό κλίμα μετά τη λήξη του πολέμου. Με την αδρανοποίηση του ιστορικού χρόνου 

οι ηττημένοι φαντασιωσικά παρέμειναν με τα όπλα «παρά πόδα» κι οι νικητές μετέφεραν τον 

πόλεμο σε θεσμικό επίπεδο, ενώ το τραύμα παρέμενε ανεπεξέργαστο, καθιστώντας αδύνατη 

τη διαδικασία του πένθους που αναβάλλονταν. Οι ηττημένοι δεν εξέφραζαν ούτε παραδέχο-

νταν το φόβο και την ταπείνωση που ένιωθαν, με αποτέλεσμα να βιώνουν οδύνη και 

εχθρότητα για τους νικητές και να μην αποδέχονται τη νίκη αυτών. Όσο δεν αναγνώριζαν τη 
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φύση της απώλειάς τους και δεν την ξεχώριζαν από την αναπαράστασή της αυτή παρέμενε 

αέναη, με αποτέλεσμα το ανεπούλωτο τραύμα να μην μπορεί να μετατραπεί σε ανάμνηση 

τραύματος η οποία επιδέχεται επεξεργασία (Σιδέρης, 2013). Ως ανάμνηση παρελθοντικού 

πλήγματος και όχι παροντική κατάσταση θα μπορούσε να πάψει να είναι το ανείκαστο και 

αδιανόητο και θα βοηθούσε στον επαναπροσδιορισμό ταυτοτήτων και τη δημιουργία αφηγή-

σεων και προσδοκιών, απαλλαγμένων από πικρία, μνησικακία και παράπονο. Η λειτουργία 

του Φαντασιακού και του Συμβολικού θα επιδρούσε σύμφωνα με το Νίκο Σιδέρη λυτρωτικά 

στην επίπτωση του Πραγματικού. Όσο δεν εξελίσσεται η διαδικασία του πένθους δεν 

προβαίνουν κι οι δυο πλευρές στην αναγνώριση της έκβασης του πολέμου και στην 

υπέρβαση της οδύνης, της πικρίας και της εχθρότητας, ώστε να οδηγηθούν στη συγνώμη και 

στη δύσκολη συγχώρεση. Η διαδικασία προχώρησε μετά την πτώση της χούντας, όταν πια 

άλλαξαν οι ρόλοι των δύο πλευρών, με την ηθική δικαίωση της αριστεράς και την αλλαγή 

του μεταπολιτευτικού σκηνικού.  

 

Με τη διεκδίκηση της αποκατάστασης νοηματοδοτήθηκε εκ νέου η φύση του 

πλήγματος των θιγμένων και η διαδικασία απόδοσης ευθυνών, με αποτέλεσμα την αναθεώ-

ρηση των ταυτοτήτων των δύο πλευρών και την εμπέδωσή της από το ευρύτερο κοινό. Οι 

μηχανισμοί της κουλτούρας που συνετέλεσαν στην εξέλιξη του πένθους και στον επαναπρο-

σδιορισμό του Εμφυλίου ως πολιτισμικό τραύμα είναι σύνθετοι και πολυπαραγοντικοί.  Ο 

Σιδέρης εντοπίζει τέσσερις πτυχές που θεωρεί ότι βοήθησαν προς αυτήν την κατεύθυνση: την 

διαγνωριμία, την ενοποιητική λειτουργία της κοινής αναφοράς στην αρχαία Ελλάδα και στην 

Πατρίδα, την συναισθηματική πλαισίωση των δυο πλευρών από τραγούδια και το διαχρονικό 

αφηγηματικό υπόδειγμα περί της δύναμης της ενότητας των Ελλήνων που οδηγεί στην ακμή. 

Οι Έλληνες αντιπαρέρχονται την κατάρα της διχόνοιας με την αναγέννηση μετά την 

καταστροφή, ανακαλώντας πλήθος σχετικών παραδειγμάτων από την ιστορία τους. Στη 

δεκαετία του ’40 διαμορφώθηκε το εμφύλιο πνεύμα, στην επόμενη δεκαετία συντηρήθηκε σε 

συνθήκες ειρήνης με την βίωση του ανομολόγητου τρόμου από τους ηττημένους ενώ αργότε-

ρα εξαλείφθηκαν οι αναφορές στο πραγματικό διακύβευμα του Εμφυλίου από την μεριά της 

αριστεράς, στα πλαίσια της συμφιλίωσης. Στην περίοδο αυτή ο ιστορικός χρόνος κι η πληγή 

του εμφυλίου «πάγωσαν», προκαλώντας θλίψη για το ακατόρθωτο πένθος. Στη συνέχεια ο 

Εμφύλιος έγινε αντικείμενο πένθους με την ανάδειξή του σε πολιτισμικό τραύμα μέσω 

κοινωνικών διαδικασιών. 
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 Η αξιολόγηση του παρελθόντος με αναστοχαστική διάθεση, το ζήτημα της 

ουσιαστικής συμφιλίωσης, της συγνώμης και της δύσκολης συγχώρεσης, που εκκρεμούν 

αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι δυνατόν να πραγματωθούν, ίσως εξελίξουν τη δυναμική διαδι-

κασία της επούλωσης του τραύματος που παραμένει ανοικτό. Η συμφιλίωση βασίζεται σε 

ένα είδος ιστορικής αμνησίας αντίθετης προς την ενθύμηση, που σύμφωνα με τον Δεμερτζή 

θα οδηγήσει στη συγχώρεση (2013β). Τίθεται πια το ερώτημα ποιοί θα ζητήσουν συγνώμη 

από ποιούς: η συγνώμη οφείλεται στους επιζήσαντες του τραύματος που πλέον είναι λίγοι εν 

ζωή ή και στους απογόνους τους, όπου μεταφέρθηκε διαγενεακά το πλήγμα και προς τους 

οποίους συνεχίστηκαν ο στιγματισμός κι οι διακρίσεις από τη Δεξιά και το κράτος έως τη 

μεταπολίτευση; Προκύπτει βέβαια η απορία ποιοι νομιμοποιούνται να εκφράσουν την αργο-

πορημένη συγνώμη και ποιοι προτίθενται να το πράξουν. Επιπλέον είναι δυνατόν να γίνει 

δεκτή η συγνώμη από την αριστερή κοινότητα που τα μέλη της υπέφεραν για δεκαετίες και 

υπέστησαν διακρίσεις από το κράτος και μοχθηρή αντιμετώπιση από μέλη της άλλης 

πλευράς; Τέλος ποιοι φορείς θα μπορούσαν να αναλάβουν να εκπροσωπήσουν τις δυο 

πολυδιασπασμένες πλευρές και μέσω ποιων διαδικασιών; 

 

6. Λογοτεχνία του Τραύματος του Εμφυλίου και της Εξορίας 

 

Η λογοτεχνία που αφορά την εξορία και την πολιτική προσφυγιά των αριστερών ανήκει στη 

Λογοτεχνία του Τραύματος. Οι επιζώντες του εμφυλίου γράφουν -ή παρέχουν διαμεσολα-

βημένες μαρτυρίες σε άλλους συγγραφείς- για τις τραυματικές εμπειρίες και τις επιπτώσεις 

του εμφυλίου. Πρόκειται για τη συλλογική μνήμη των επιζώντων των τραυματικών γεγονό-

των, των ηττημένων, που προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματα μέσω της συλλογικής 

αφήγησης. Η λογοτεχνία που αναφέρεται στην εξορία των αριστερών, είτε αυτή είναι εξορία-

φυλακή είτε πολιτική προσφυγιά, εντάσσεται στην λογοτεχνία για τον Εμφύλιο και αφορά τις 

μνημονικές κοινότητες που συγκρότησαν οι εξόριστοι-φυλακισμένοι κι οι πολιτικοί πρόσφυ-

γες. Η μνήμη δεν είναι ούτε μόνο ατομική ούτε εξ’ ολοκλήρου συλλογική. Η ατομική μνήμη 

διαμορφώνεται μέσα από την αφήγησή της, που υπόκειται σε μοντέλα τα οποία αναπτύσσο-

νται μέσα σε κοινωνικές συλλογικότητες (Αποστολίδου, 2010). Στη λογοτεχνία της εξορίας 

όπως αναφέρει ο Seidel, ο σκοπός του εξόριστου είναι «να μετατρέψει την αίσθηση της βίαιης 

αποκοπής σε αίσθηση επανασύνδεσης […] Η γραφή είναι το μέσον για μια φανταστική 

επιστροφή στη γενέθλια γη, που είναι η πηγή των πιο έντονων και σκληρών αναμνήσεων» 

(Seidel, 1986, όπ. αναφ. Αποστολίδου, 2010:51). 
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Για πολλά χρόνια η λογοτεχνία του τραύματος του Εμφυλίου είναι εγκλωβισμένη 

στην «πολιτική της οδύνης» και στο «λόγο της θυματοποίησης» (Αποστολίδου, 2010:72).  

Όσο δεν αναγνωρίζεται το τραύμα του Άλλου η πόλωση διαιωνίζεται, κι η συμφιλίωση με το 

παρελθόν αναβάλλεται επ’ αόριστον, επισημαίνει η Ρίκη βαν Μπουσχότεν (2008, όπ. αναφ. 

Αποστολίδου, 2010). Στην περίπτωση της εξορίας-φυλακής και της πολιτικής προσφυγιάς η 

αναγνώριση του τραύματος του Άλλου αφορά το πλήγμα της αριστεράς και την αναγνώρισή 

του από τη δεξιά παράταξη. Η συνέπεια του τραύματος για τους επιζήσαντες είναι η 

παγίδευση σε μια κατάσταση που τους στοιχειώνει με επαναβιώσεις των τραυματικών 

γεγονότων. Το τραύμα είτε ως ατομικό, είτε ως συλλογικό τραύμα των ηττημένων, για να 

επουλωθεί χρειάζεται μια συλλογική αφήγηση των γεγονότων, που συγκροτείται κοινωνικά, 

δίνει νόημα στο παρελθόν και το ενώνει με την τωρινή ζωή (Λιάκος, 2007).   

 

7. Η πολιτική εξορία και προσφυγιά ως πολιτισμικό τραύμα στη 

λογοτεχνία 

7.1 Η περίπτωση των πολιτικών εξόριστων-φυλακισμένων  

Οι επιζώντες του Εμφυλίου είναι χωρισμένοι σε νικητές και ηττημένους και ως εκ τούτου 

δημιουργήθηκαν δυο μεγάλες μνημονικές κοινότητες. Η μνημονική κοινότητα των 

αριστερών παρουσιάζει υποδιαιρέσεις, όπως για παράδειγμα αυτή των αντιφρονούντων με το 

Κόμμα. Με τη διάσπαση του ΚΚΕ η διαίρεση θα γίνει πιο έντονη, με την εμφάνιση του 

αναθεωρητικού τρόπου σκέψης ως προς τα λάθη της Αριστεράς. Αξίζει να σημειώσουμε πως 

στην Ελλάδα οι συνθήκες δεν βοήθησαν τη συγκρότηση μνημονικής κοινότητας της Αριστε-

ράς κατά την πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία. Η πολυετής φυλάκιση και εξόριση χιλιάδων 

αριστερών, οι διώξεις που υφίσταντο με την «απόλυσή» τους, οι δυσκολίες κι ο αγώνας για 

επιβίωση, οι ανοιχτές πληγές, οι οικογενειακές απώλειες κι η παραμονή αρκετών σε συνθή-

κες παρανομίας είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους καθυστέρησε η επεξεργασία 

του τραύματος της αριστεράς κι η συνεπαγόμενη συγκρότηση μνημονικής κοινότητας κατά 

την πρώτη δεκαετία. Βέβαια η καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί και στο γεγονός που 

παρατήρησε ο Kali Tal για τη λογοτεχνία του τραύματος, ότι «τείνει να εμφανίζεται το 

λιγότερο μια δεκαετία μετά την τραυματική εμπειρία. Καθώς η αμεσότητα του γεγονότος φθίνει 

στη μνήμη, η διαδικασία του αναστοχασμού αρχίζει στο μυαλό του επιζώντα» (1991, όπ. αναφ. 

στο Αποστολίδου, 2010: 70-71).  
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Από το 1957 εμφανίζονται έργα των αριστερών συγγραφέων Κοτζιά, Σκάρου και 

Φραγκιά, χωρίς άμεσες αναφορές στον Εμφύλιο, όπου παρουσιάζονται οι συνέπειές του 

στους επιζήσαντες, οι εμφύλιες συγκρούσεις της Κατοχής, τα Δεκεμβριανά ως άμυνα στις 

επιθέσεις των Άγγλων, η συνεργασία της αντίπαλης παράταξης με τους Γερμανούς, οι 

ιστορικές και οικονομικές συνθήκες, η δικτατορία του Μεταξά που ώθησε πολλούς σε 

ένταξη στην Αριστερά κι οι μάχες αντιστασιακών με τους Γερμανούς και τα Τάγματα Ασφα-

λείας. Για να κατανοήσουμε το πλαίσιο εντός του οποίου γράφουν θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη την κρατική λογοκρισία για τις αναφορές των αριστερών στον Εμφύλιο, την 

λογοκρισία του ΚΚΕ, ιδιαίτερα μετά το 1956, και την αυτολογοκρισία ως απόρροια των δύο 

πρώτων. Επιπλέον τα τραύματα είναι πολύ νωπά για να μπορέσουν να γίνουν άμεσες 

αναφορές σ’ αυτά. Η απονομιμοποίηση του αντιπάλου εξαιτίας της συνεργασίας του με τους 

κατακτητές κι η συγκρότηση ενός ιστορικού συνεχούς από το μεσοπόλεμο ως τη μετεμ-

φυλιακή κοινωνία που θα έδινε εξηγήσεις, είναι κατά την Αποστολίδου τα σημαντικά 

στοιχεία που σχετίζονται με την επεξεργασία του τραύματος στη λογοτεχνία των αριστερών 

συγγραφέων αυτής της εποχής (2010).  

 

Κατά τη δεκαετία του ’60 η επιλογή του ΚΚΕ για συγκρότηση πατριωτικού μετώπου 

στα πλαίσια της ευρύτερης αποδοχής του αποτρέπει τις λογοτεχνικές αναφορές στα διχα-

στικά γεγονότα του Εμφυλίου. Εκδίδεται το βιβλίο του πολιτικού πρόσφυγα Μήτσου Αλε-

ξανδρόπουλου, που συγκροτεί το ιστορικό συνεχές κι αναδεικνύει τις κοινωνικές αιτίες και 

τα γεγονότα που οδήγησαν στον Εμφύλιο, όπου η αριστερή βία παρουσιάζεται ως αμυντική 

(Αποστολίδου, 2010). Τις δεκαετίες του ’70 και ’80  κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα 

προσωπικοτήτων της Αριστεράς που συμμετείχαν στην Αντίσταση και τον Εμφύλιο. 

Περιελάμβαναν κυρίως αφηγήσεις πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων, απαντήσεις στα 

ερωτήματα για τους λόγους της ήττας, τακτοποίηση παλιών λογαριασμών  και αναπαραγωγή 

της διαμάχης μεταξύ των δύο κομουνιστικών κομμάτων (Βόγλης, 2002). Από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’80, και ιδίως τη δεκαετία του ’90, μαρτυρίες απλών αντιστασιακών, φυλα-

κισμένων και πολεμιστών του Δημοκρατικού Στρατού θα εστιάσουν στα γεγονότα αποφασι-

στικής σημασίας, την προσωπική εμπειρία και τις σχέσεις μεταξύ συμπολεμιστών και 

συγκρατούμενων. Ο αφηγηματικός άξονας μετατοπίζεται από το «εμείς» κι οι «άλλοι» στον 

διάλογο του αριστερού χώρου, σε εμπειρίες κρατουμένων αγροτικής ή εργατικής προέλευ-

σης, κριτική στην ηγεσία του ΚΚΕ και αυτοβιογραφίες με έμφαση στη συλλογικότητα. Οι 

συγγραφείς, που δεν έχουν λογοτεχνικές βλέψεις, καταθέτουν ιστορικής σημασίας μαρτυρίες, 

οι οποίες τονίζεται ότι δεν είναι προσωπικές εμπειρίες αλλά η εμπειρία χιλιάδων (Βόγλης, 
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2002). Τα αυτοβιογραφικά κείμενα διαφοροποιούνται από τους συμβατικούς κανόνες της 

αυτοβιογραφίας όπως παρατηρεί ο Βόγλης, αφού οι συγγραφείς προέρχονται κυρίως από την 

εργατική τάξη, κι όπως επισημαίνει η MaryJo Maynes στις περιπτώσεις αυτές το άτομο 

εμπλέκεται στη συλλογικότητα (1992). Στα κείμενα καταγράφεται η τραυματική εμπειρία 

του εγκλεισμού κι η απογοήτευση της κομματικής-πολιτικής εμπειρίας και της ήττας. Οι 

πρώην πολιτικοί κρατούμενοι διεκδικούν υποκειμενικότητα στη θέαση των γεγονότων μετά 

από χρόνια κομματικής πειθαρχίας και καταπίεσης (Βόγλης, 2002). Αποτυπώνονται η 

απώλεια, η απουσία, ο θάνατος, οι θρυμματισμένοι οικογενειακοί δεσμοί κι η διάλυση της 

ζωής. Η απώλεια αποκτά πολλές έννοιες: της νιότης, των συγκρατούμενων που εκτελέ-

στηκαν, των παιδιών που χάθηκαν, της δυνατότητας τεκνοποίησης των εξόριστων γυναικών. 

Αντιπαραβάλλουν όπως αναφέρει ο Βόγλης τη νιότη των νέων που ανήκουν στις κατοπινές 

γενιές. Παρατηρούμε ότι έτσι ακυρώνεται η ματαίωση, αφού αισθάνονται ότι οι θυσίες δεν 

πήγαν χαμένες. Γράφουν για τους εκτελεσθέντες κρατούμενους, ως χρέος των ζωντανών 

προς τους νεκρούς, για να διασφαλίσουν ότι η θυσία δεν ήταν μάταιη και δεν θα 

λησμονηθούν. Παρουσιάζονται ως ηρωικοί οι θάνατοι που δεν πρέπει να περάσουν στη λήθη 

(Βόγλης, 2002). Ο Βόγλης παρατηρεί πως η ανάμνηση της ομαδικής ζωής σε φυλακές και 

εξορίες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις γυναίκες, βρίσκεται στον πυρήνα της αφήγησης. Ένα 

είδος κομμουνισμού στην πράξη, σε αντίστιξη με τις προσωπικές τους διαδρομές μετά την 

αποφυλάκιση. «Ζούσαμε σε μια ιδανική κοινωνία από την άποψη της αλληλεγγύης», γράφει η 

Μαρία Σιδέρη που έζησε δέκα χρόνια στις φυλακές (1981:110). Καταγράφεται η τραυματική 

εμπειρία των διώξεων και της βίας του κράτους, ο θάνατος, οι εκτελέσεις, οι βασανισμοί, η 

προσφυγιά και η διαιώνιση της βαθιάς ρήξης ανάμεσα σε νικητές και ηττημένους, που 

οδήγησε σε μια ισχυρή αίσθηση δέσμευσης μεταξύ των ηττημένων σύμφωνα με τον Βόγλη 

(2002).  

 

Η κριτική στο ΚΚΕ, στην αυταρχική ηγεσία, η απογοήτευση της ήττας κι η δέσμευση 

προς το συλλογικό υποκείμενο που δημιουργήθηκε κατά τον εγκλεισμό θα διαδεχθεί την 

αποστασιοποίηση δεκαετιών. Μέσα από ανεπίσημα δίκτυα, ενώσεις και εκδηλώσεις μνήμης 

οι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι διαμόρφωσαν την ατομική και συλλογική τους μνήμη για τα 

χρόνια του Εμφυλίου. Με αίσθημα χρέους προς τους νεκρούς και μαρτυρίες που επιδιώκουν 

την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, επιθυμούν την καταγραφή της ιστορίας του 

Εμφυλίου και μέσω της λογοτεχνικής αφήγησης. Η μνήμη κι η εμπειρία είναι πεδία της 

υποκειμενικότητας, που δημιουργούν το υποκείμενο αλλά και δημιουργούνται από αυτό, 
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παρατηρεί στον επίλογο του βιβλίου Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας ο Βόγλης 

(2002). 

 

7.2 Η περίπτωση των πολιτικών προσφύγων 

 

Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες αποτελούν ερευνητικό πεδίο όπου συνδυάζονται η εμπειρία 

του εμφυλίου κι η μετεμφυλιακή της συνέχεια με την εμπειρία των κομμουνιστικών 

καθεστώτων, συμπεραίνει η Αποστολίδου (2010). Οι πολιτικοί πρόσφυγες φέροντας ήδη 

νωπά τραύματα από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και τον Εμφύλιο, αντιμετώπισαν τις 

δυσκολίες της προσαρμογής στην υπερορία, τη διαφορά της κουλτούρας και γλώσσας και 

δοκιμάστηκαν σε σχέση με την ιδεολογία, την εθνική συνείδηση, τη σχέση τους με την 

πατρίδα και τις οικογένειες που άφησαν πίσω. Η φωνή τους δεν έφτανε στην Ελλάδα, τα 

βιώματά τους ήταν το πιο απωθημένο κομμάτι της μετεμφυλιακής Αριστεράς (Ελεφάντης, 

2002). Ο Εμφύλιος στην περίπτωση τους «ήταν ολοζώντανα παρών στην υπαρξιακή τους 

συνθήκη» (Αποστολίδου, 2010:11), αφού ζούσαν σε κράτη με σοσιαλιστικά καθεστώτα, που 

είχαν πολιτικό σύστημα ίδιο μ’ αυτό που αγωνίστηκαν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Η 

αλήθεια τους, όπως παρατηρεί η Αποστολίδου, ήταν περίπλοκη. Αν και θεωρείται ότι 

βρέθηκαν σε προνομιακή θέση καθώς βρίσκονταν σε κράτη με πολιτικό σύστημα σε 

συμφωνία με την ιδεολογία τους η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Από πολύ νωρίς 

δημιουργήθηκαν μνημονικές κοινότητές, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της 

συλλογικής μνήμης και τη δημιουργία συμβολικών αναπαραστάσεων των γεγονότων μέσω 

της αφήγησης, στη σύσταση των οποίων βοήθησε η ύπαρξη οργανωμένων ελληνικών 

κοινοτήτων. 

 

Η προσέγγιση που θα επιχειρήσουμε αναφέρεται στη λογοτεχνία που έγραψαν οι ίδιοι 

οι πολιτικοί πρόσφυγες ή γράφτηκε γι’ αυτούς. Το τρίπτυχο των εννοιών τραύμα, μνήμη και 

εξορία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πεζογραφία αυτή. Η εξορία κατά την 

Αποστολίδου είναι μια υπερ-έννοια, «η ομπρέλα κάτω από την οποία βιώνεται το τραύμα και 

δουλεύει η μνήμη, μέσω της αφήγησης» (2010, 14). Εντάσσει μεν την λογοτεχνία των 

προσφύγων στην λογοτεχνία της εξορίας, αλλά σημειώνει ότι κάθε εξορία οφείλεται σε 

διαφορετικές πολιτικές και ιστορικές αιτίες, κι οι εξόριστοι διαφέρουν ανάλογα με την 

ιστορική συγκυρία και το πολιτικό και ηθικό φορτίο της εξορίας. Για την περίπτωση των 

Ελλήνων προσφύγων, τονίζει ότι το τραύμα είναι κυρίως ο Εμφύλιος και βέβαια η προσφυ-

γιά κι ο επαναπατρισμός. Επισημαίνει πως πρόκειται για πολλαπλό τραύμα που κάθε 
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επόμενο συμβάν το βαθαίνει περισσότερο. Το τραύμα, όπως εξηγεί, εγχαράσσεται στη μνήμη 

και το αφηγείται μια μνημονική αφήγηση. Έτσι ανάγει τη συζήτηση περί τραύματος, σε μια 

συζήτηση για τη μνήμη και τη λήθη (2010). Η μνημονική κοινότητα που συγκρότησαν οι 

πολιτικοί πρόσφυγες ήταν η πρώτη, καθώς στην Ελλάδα οι συνθήκες για την δημιουργία 

αντίστοιχης κοινότητας εξόριστων δεν ήταν ευνοϊκές για μεγάλο διάστημα. Ήδη από τη 

δεκαετία του ’50 έχουμε λογοτεχνική παραγωγή σχετική με τη ζωή στην υπερορία με 

αναφορές στο εμφύλιο τραύμα. Η κοινότητα είχε κοινές αναφορές που αφορούσαν τη 

νοσταλγία της πατρίδας, της γλώσσας και των ανθρώπων που άφησαν πίσω, την 

ανεκπλήρωτη αίσθηση της δικαίωσης του αγώνα και το τραύμα της ήττας. Άλλα κοινά 

σημεία ήταν οι δυσκολίες προσαρμογής στις χώρες όπου ζούσαν, η προσμονή του 

επαναπατρισμού κι οι τραυματικές εμπειρίες της Κατοχής, της Αντίστασης και του 

Εμφυλίου. Πολλοί πρόσφυγες υπέφεραν από τις δύσκολες μνήμες των μαχών, των 

φυλακίσεων και των εξορίσεων στην Ελλάδα πριν τον εκπατρισμό.  

 

Τα λογοτεχνικά κείμενα, όπου συμπλέκονται η ατομική, η συλλογική και η θεσμική 

μνήμη, τους παρείχαν ένα προνομιακό πεδίο και τα αφηγηματικά μοντέλα για να αφηγηθούν 

το τραύμα, σε μια «κοινωνική αρένα πιο ασφαλή» σε σχέση με την πολιτική και τη δημόσια 

ιστορία, με την προστασία της μυθοπλασίας (Αποστολίδου, 2010:21). Η λογοτεχνία των 

προσφύγων της υπερορίας αγνοήθηκε για δεκαετίες στην Ελλάδα, επειδή θύμιζε τον Εμφύλιο 

και τα ανοιχτά τραύματά του. Η στάση αυτή οφείλεται στην επιλογή της λήθης από το ΚΚΕ, 

στα πλαίσια της εθνικής συμφιλίωσης ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη αποδοχή του. Η 

«ενοχική» απώθηση, όπως τη χαρακτηρίζει η Αποστολίδου, βρίσκει αιτιάσεις και στην 

κριτική που αναπτύχθηκε στην Αριστερά -κυρίως στην ανανεωτική- για τα καθεστώτα στις 

χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Οι πρόσφυγες θεωρήθηκαν σύμβολο της κατάρρευσης 

των ψευδαισθήσεων που έφερνε ντροπή (Αποστολίδου, 2010), και έτσι προτιμήθηκε η 

αποσιώπηση και η αγνόηση της λογοτεχνίας τους μέχρι τη δεκαετία του ‘80. Η λογοτεχνική 

παραγωγή των προσφύγων υφίστατο περιορισμούς, λογοκρισία και καθοδήγηση από το 

Κομμουνιστικό Κόμμα και τον Λογοτεχνικό Κύκλο, «που έπαιζε ρόλο γνωμοδοτικής επιτρο-

πής για τις λογοτεχνικές εκδόσεις» (2010:29), απ’ όπου καθορίζονταν οι άξονες που θα 

κινούνταν τα έργα κι η επιλεκτική μνήμη και λήθη των τραυματικών εμπειριών σύμφωνα με 

την Αποστολίδου.  

 

Πρόκειται για λογοτεχνία του τραύματος, αφού μέσω αυτής επιζώντες του Εμφυλίου 

αποπειράθηκαν να διαπραγματευτούν τις συνέπειες των τραυματικών εμπειριών τους και να 
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επιτύχουν συμφιλίωση με το παρελθόν. Παράλληλα μπορεί να μελετηθεί και υπό το πρίσμα 

της συγκρότησης της συλλογικής μνήμης για τον Εμφύλιο, μιας «σύνθετης ηγεμονικής 

διαδικασίας», εφόσον μπορεί να αποτελέσει θεσμική βάση για τη δημιουργία και διάδοση 

σχετικών συλλογικών αφηγήσεων (Αποστολίδου, 2010: 50). Η «πολιτική της μνήμης» των 

λογοτεχνών της πολιτικής προσφυγιάς επηρεάστηκε, για να μην πούμε καθορίστηκε, από 

τους περιορισμούς του Κόμματος που αναφέρθηκαν, τον τρόπο ζωής στις χώρες του υπαρ-

κτού σοσιαλισμού και τις επιδιώξεις της ίδιας της κοινότητας και του Κόμματος για τον 

αντίκτυπο και τις εντυπώσεις των αφηγήσεών τους, που θα διαμόρφωναν αντίστοιχη οπτική 

για την ιστορική αλήθεια στο κοινό. Θεματικά πεδία αντλούνταν από την Αντίσταση, τα 

Δεκεμβριανά, τη λευκή τρομοκρατία, τις εμπειρίες ανταρτών από τα βουνά, τις εξορίες και 

τις φυλακές. Στα κείμενα παρατηρούμε αυτοαναφορικότητα και αυτοβιογραφικά στοιχεία, 

όπου εμπλέκονται η ατομική με τη συλλογική μνήμη και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουρ-

γείται καμβάς ιστορικής συνέχειας, με αναφορές από τις προπολεμικές κοινωνικο-πολιτικές 

συνθήκες έως και το μετεμφυλιακό κλίμα τρομοκρατίας.  

 

 Τα τραυματικά γεγονότα που έζησαν οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι θανάσιμοι 

κίνδυνοι που διέτρεξαν οι ίδιοι κι οι οικογένειές τους δημιούργησαν το τραύμα που 

αναφέρεται με ιατρικούς όρους ως «μετα-τραυματική αγχώδης διαταραχή». Είναι ένα 

σύνολο ψυχολογικών, σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων που προκλήθηκε από 

τα γεγονότα και είχε ως συνέπεια τον εγκλωβισμό σε μια πραγματικότητα που δεν μπορούν 

να συλλάβουν, αλλά τους στοιχειώνει, με συνεχείς επαναβιώσεις. Για να ξεφύγουν χρειάζε-

ται η συγκρότηση μιας αφήγησης των γεγονότων, η οποία κατασκευάζεται κοινωνικά, 

νοηματοδοτεί το παρελθόν και το ενώνει με την τωρινή ζωή (Graham Dawson, όπ. αναφ. στο 

Αποστολίδου, 2010). Αυτός ήταν σύμφωνα με την Αποστολίδου ο βαθύτερος λόγος της 

επανάληψης των θεματικών μοτίβων του Εμφυλίου στην λογοτεχνία των προσφύγων τα 

πρώτα χρόνια και λιγότερο το κομματικό καθήκον που επιτάσσει να μνημειωθούν οι αγώνες, 

ως απάντηση στη συκοφάντηση της μετεμφυλιακής κρατικής προπαγάνδας.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Προέρευνα 

 

Μέσα από ανάγνωση συλλογών διηγημάτων με θέμα την πολιτική εξορία-φυλακή/πολιτική 

προσφυγιά και αναζήτηση σε κριτικές βιβλίων και τη σχετική βιβλιογραφία εντοπίστηκαν 

διηγήματα και αφηγήματα με σκοπό την καταγραφή των θεματικών αξόνων-κατηγοριών και 

την επιλογή των κειμένων του Corpus. Η αρχική μας πρόθεση ήταν να επιλέξουμε ένα 

σύνολο είκοσι διηγημάτων για κάθε περίπτωση, ως ασφαλές και αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

Καταλήξαμε σε δεκαοκτώ για την πολιτική εξορία-φυλακή και δεκαεπτά για την πολιτική 

προσφυγιά, καθώς κατά την διαδικασία αναζήτησης στη μεγαλύτερη ομάδα κειμένων 

προέκυψε ότι καλύπτουν όλο το εύρος και την ποικιλία των κατηγοριών, μοτίβων και 

μηχανισμών που εντοπίστηκαν.  

 

2. Στόχοι-Υποθέσεις-Ερευνητικά Ερωτήματα-Μεθοδολογία 

 

Στόχοι μας είναι η εύρεση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση των θεματικών αξόνων-

κατηγοριών και μοτίβων όπου εμφανίζεται το πολιτισμικό τραύμα, σε διηγήματα που 

αναφέρονται στους εξόριστους κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του Εμφυλίου, στα 

ξερονήσια και σε φυλακές στην Ελλάδα, και στην υπερορία. Στη συνέχεια θα αναζητηθούν 

στα μοτίβα πιθανοί μηχανισμοί που βοηθούν στην επούλωση του τραύματος. Από τα μοτίβα 

θα αναδυθούν οι επιμέρους όψεις του πολιτισμικού τραύματος της εξορίας, που δεν είναι 

άλλο από το τραύμα του εμφυλίου. 

Ερευνητικά Ερωτήματα: 

 Εύρεση θεματικών κατηγοριών όπου εμφανίζεται το πολιτισμικό τραύμα, σε 

διηγήματα που αναφέρονται στο τραύμα των εξόριστων στα ξερονήσια και των 

έγκλειστων στις φυλακές.  

 Εύρεση θεματικών κατηγοριών σε διηγήματα που αναφέρονται  στο τραύμα των 

πολιτικών προσφύγων. 

 Εύρεση μοτίβων και αναζήτηση μηχανισμών επούλωσης στις δυο κατηγορίες 

διηγημάτων. 

 Εντοπισμός όμοιων μοτίβων και μηχανισμών επούλωσης του τραύματος στις δυο 

κατηγορίες. 
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 Εντοπισμός διαφορών στα μοτίβα και στους μηχανισμούς επούλωσης ανάμεσα στις 

δυο κατηγορίες. 

 Καταγραφή της εξέλιξης στην επεξεργασία του τραύματος στην αφήγηση και της 

μετάβασης από το ανεπούλωτο ζωντανό τραύμα στην ανάμνησή του, με την πάροδο 

του χρόνου και την αλλαγή των συνθηκών.  

Υπόθεση εργασίας: το corpus των 35 διηγημάτων και αφηγημάτων που επιλέχθηκε 

είναι επαρκές, ώστε να καταγραφούν όλες οι βασικές κατηγορίες, από όπου θα προκύψουν 

τα μοτίβα κι οι πιθανοί μηχανισμοί που βοηθούν στην επούλωση του πολιτισμικού 

τραύματος της εξορίας και κατ’ επέκταση του εμφύλιου τραύματος. Η γενίκευση για τον 

Εμφύλιο προκύπτει από την βιβλιογραφία αλλά θα αποτυπωθεί και από το αποτέλεσμα των 

ευρημάτων, σε ότι αφορά τις θεματικές κατηγορίες και τα μοτίβα που προέκυψαν κατά την 

ανάλυση των κειμένων. Όσον αφορά τους μηχανισμούς επούλωσης τα αποτελέσματα της 

μελέτης συμπίπτουν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις με διαφοροποίηση σε ένα σημαντικό 

σημείο: από τα ευρήματα που προέκυψαν θεωρείται σχεδόν αδύνατη η δύσκολη συγχώρεση 

με τα έως τώρα δεδομένα, η οποία αναφέρεται ως στοιχείο επιτυχημένου πένθους στο 

θεωρητικό πλαίσιο. 

 

Η μέθοδος που επιλέξαμε είναι η τεκμηριωμένη και συστηματική ανάγνωση ενός 

ευρύτερου συνόλου διηγημάτων και αφηγημάτων με σχετικό περιεχόμενο, για την επιλογή 

των κειμένων του corpus. Σκοπός μας είναι, μέσω της ποιοτικής ανάλυσης και της κριτικής 

παρουσίασης των κειμένων που επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικά, να προκύψουν οι κατη-

γοριοποιήσεις των θεματικών μοτίβων που αναδεικνύουν το τραύμα της εξορίας, η εύρεση 

του τρόπου που λειτουργούν οι μηχανισμοί επούλωσης του τραύματος όπου εντοπιστούν κι 

καταγραφή της εξέλιξή τους. Η ανάλυση έγινε με αναγνωστική μεθοδολογία που εστιάζει 

στις Θεωρίες του Τραύματος και στη Θεωρία συγκρότησης και λειτουργίας της συλλογικής 

μνήμης. Τα ερευνητικά εργαλεία μας προήλθαν από την πολιτισμική και ιστορική κοινω-

νιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και την κλινική ψυχολογία και ψυχανάλυση, και 

συγκεκριμένα από πεδία των κλάδων αυτών που σχετίζονται με τις σπουδές τραύματος. 

 

Στο ερευνητικό μέρος καταγράφεται η θεματογραφία και τα μοτίβα που εντοπίσαμε 

στη λογοτεχνία της εξορίας που επιλέξαμε στο corpus. Στα πρώιμα κείμενα ξεχωρίζουν, 

όπως επισήμανε ο Michael Ugarte (1989), το στοιχείο της αυτοβιογραφίας, το παιχνίδι 

ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη και η ανάγκη για δικαίωση των θυσιών, που οδηγεί σε έναν 
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ιδεολογικό, αμυντικό και ηθικολογικό λόγο. Σε ότι αφορά τα πρώιμα έργα που επιλέξαμε, οι 

συγγραφείς τους που ανήκουν στην Αριστερά, εμπνεύστηκαν στην πλειοψηφία τους από το 

προσωπικό τραύμα που συμπλέκεται με το συλλογικό, γι’ αυτό διακρίνουμε έντονο λυρικό 

ύφος. Οι συγγραφείς των νεότερων κειμένων δεν ανήκουν απαραίτητα στην Αριστερά, αλλά 

ασχολούνται με το τραύμα των ηττημένων και ασκούν κριτική και προς τις δυο αντιμαχό-

μενες πλευρές, δείχνουν όμως ξεκάθαρη συμπάθεια στην αριστερή μεριά και συνήθως 

προσπαθούν να αιτιολογήσουν τα λάθη της. Αποδίδουμε την αποστασιοποίηση από τα 

ιστορικά γεγονότα που παρατηρούμε σε πολλά πρόσφατα κείμενα στη χρονική απόσταση και 

στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για βιωμένα αλλά για διαμεσολαβημένα διαγενεακά τραύματα. 

Ως εκ τούτου στα σύγχρονα έργα παρατηρούμε αναστοχαστική διάθεση, καθώς υπάρχει η 

αναγκαία χρονική και συναισθηματική απόσταση από τα τραυματικά γεγονότα. Εξάλλου 

μέσα από τη διαμεσολαβημένη συμμετοχή στον πόνο ενός ευρύτερου κοινού εκτός της 

ομάδας των θυμάτων επιτυγχάνεται η δημιουργία νέων μορφών κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Alexander, 2004, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής κ.α., 2011). 

 

3. Θεματικές κατηγορίες στα διηγήματα για την πολιτική εξορία και 

φυλακή 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μοτίβα ανά θεματική κατηγορία, κι οι μηχανισμοί ίασης του 

τραύματος που εντοπίσαμε στα διηγήματα του corpus, με παράθεση των χωρίων των 

κειμένων που μας οδήγησαν στα συμπεράσματα της έρευνας. Τα κείμενα είναι ταξινομημένα 

χρονολογικά, ενώ τα χωρία παρατίθενται ανά θεματικό άξονα. 

 

Τσίρκας Στρατής 

1. Από τον συγκεντρωτικό τόμο Τα διηγήματα (1978), το διήγημα Το πάλεμα με τη 

σμέρνα, που γράφτηκε το 1945, και ανήκει στη συλλογή Ο Απρίλης είναι πιο σκληρός 

Οι εκτοπίσεις σε τόπους εξορίας άρχισαν το καλοκαίρι του ’45. Μια ομάδα εξόριστων 

φαντάρων κρατά παρέα ένα σούρουπο σε έναν άρρωστο συνεξόριστο που χάνει το φως του. 

Ένας εξόριστος προσπαθεί να τους διασκεδάσει με μια ευφάνταστη ιστορία για μια σμέρνα 

που τον κυνήγησε στο ψάρεμα και να τους κάνει να ξεχαστούν. Οι εξόριστοι διψούν να 

θυμηθούν στιγμές της κανονικής ζωής για να ξεφύγουν από τις συνθήκες του στρατοπέδου. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’Πονούσαν τα μάτια του και κάθε μέρα έχανε και πιο πολύ 

το φως του, ο κακόμοιρος. Όταν θα τυφλωνόταν ολότελα θα τον στέλναν πίσω, στο σπίτι του. 
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Τότε θα τελειώναν για κείνον τα βάσανα της εξορίας.’’ (σελ 351). Για την έλλειψη νερού λέει 

ο ένας: ‘’Θα ακούσατε πως το νερό λιγόστεψε πάλι’’ (σελ 352). ‘’Ο Μιχάλης ο Ράφτης-καλή 

του ώρα, είναι κι αυτός στα σύρματα’’ (σελ 354). 

Καιρικά φαινόμενα: ‘’Τότε φάνηκε το χαμσίνι που στεκόταν έξω και πλάκωνε το στρατόπεδο. 

Άμμος πολύς και ψιλός που δε σάλευε. Ο ουρανός ήτανε κόκκινος, πυρός’’ (σελ 352). ‘’Τότε 

σηκώθηκε η κουβέρτα και φάνηκε πάλι ο Αλμπινός. Μόνο που δεν ήταν πια αλμπινός, γιατί 

είχε σκουπίσει τα μούτρα του […] Στάθηκαν οι δυο τους μέσα στην αμμόσκονη και πολεμούσαν 

να δουν ή ν’ ακούσουν τίποτα. Ο ουρανός έκαιε, μα ο ήλιος δε φαινότανε πουθενά.’’ (σελ 357-

358). 

Πνεύμα συντροφικότητας-Αλληλεγγύη: ‘’Κάθονταν όλοι κατάχαμα και κάμναν κύκλο μέσα 

στο σύθαμπο. […] Ο άρρωστος ξαπλωμένος […] Ένας είπε: «Να ‘χαμε λίγο νερό, ας ήταν και 

θάλασσα…» Θα βρέχαν την κουβέρτα που κρεμόταν στην είσοδο του τσαντιριού και θα δρόσιζε 

λίγο […] Ένας σηκώθηκε, ξεκρέμασε το παγούρι και του ‘σταξε τρεις σταγόνες νερό πάνω στα 

δόντια. Έβρεξε και το μαντήλι που του σκέπαζε το κούτελο ίσαμε τα φρύδια […] Έσταξε λίγο 

νερό στο στόμα του άρρωστου και του ‘βρεξε το μαντήλι μ’ όσες σταγόνες απόμεναν […] Μα ο 

άρρωστος έχει πάλι σαράντα και το νερό του παγουριού τελείωσε.’’ (σελ 350-357). ‘’Και τα 

μαθήματα τι γίνονται; […] Το πρόγραμμα λέει τέσσερις έως πέντε: Πολιτική Οικονομία.’’ (σελ 

352). ‘’Κουράγιο παιδιά […] τελειώνει πια το χαμσίνι. Το φάγαμε κι αυτό.’’ (σελ 357), 

εμψυχώνει την ομάδα κάποιος. Ο άρρωστος ρωτά συνέχεια: ‘’Κι η θάλασσα, πως ήταν η 

θάλασσα;’’ (σελ 351, 352, 354), ‘’Και πως ήταν η θάλασσα;’’ (σελ. 355), γιατί η θύμησή της 

τον παρηγορεί. 

Συμβολοποίηση αγωνιστών: Ο άρρωστος ‘’δεν ήθελε να φύγει κι όλο πολεμούσε να κρύψει 

την κατάστασή του’’ (σελ 351). 

Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας: ‘’Τον ξέρω τον Μιχάλη, είπε ένας. Ήμασταν μαζί στο 

Αλαμέν’’(σελ 354). 

 

Λουντέμης Μενέλαος 

2. Από τη συλλογή Βουρκωμένες Μέρες (1954) το διήγημα Ο Μαέστρος  

Η συλλογή κυκλοφόρησε το ‘53, αλλά το διήγημα συμπεριλήφθηκε σε έκδοση του ‘54. 

Έκτοτε αποσιωπήθηκε μέχρι το ‘74, εξαιτίας της εθνικής συμφιλίωσης, με την οποία συμφω-

νούσε το ΚΚΕ μετά το ’56. Ο συγγραφέας δικάστηκε το ’56, με την κατηγορία ότι το έργο 

αναφερόταν σε προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας, ήταν υπονομευτικό και 

αντεθνικό και εξορίστηκε εκ νέου ως το ’58, οπότε εκπατρίσθηκε στο Βουκουρέστι. Περι-

γράφεται ο υπάνθρωπος βασανιστής, τα βασανιστήρια, κι η κάμψη του ηθικού του βασανι-
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στή που δεν καταφέρνει να εξαναγκάσει τον φυλακισμένο να υπογράψει. Είναι από τις 

εξαιρέσεις αναφοράς στην ήττα του βασανιστή. Δεν αποτελεί αναγνώριση του τραύματος 

του Άλλου, αλλά εξύμνηση της ηρωικής στάσης του βασανιζόμενου. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’Μέρες ανιστόρητης πείνας. Δίψας. Μαρτυρίου. […]  Το 

αίμα που του είχε χύσει το πρωί πήρε τώρα να ξεραίνεται. […] Είχε πια πάρει κείνος να 

λιώνει, ν’ ‘αδειάζει’ [...] Ένα κεφάλι από κίτρινο κερί, μπλαβισμένο εδώ κι εκεί απ’ τις 

γροθιές, και κάτι ρούχα λερά, κρεμασμένα σε ξύλινο σκελετό. […] αυτό το θειαφένιο σκιάχτρο 

που μόνο σωπαίνει και βλέπει […] κατάπιε ξερά. Και ξανά πόνεσε. Ένα πριόνι ανεβοκατέβηκε 

στο λαρύγγι του. […] Είναι η τελευταία σου προθεσμία. Λοιπόν, να σου πω ένα μυστικό! ‘Θα 

υπογράψεις!’ και για να το θυμάσαι πάρε κι αυτή! Φρέσκο αίμα χύθηκε απ’ το σπασμένο στόμα 

κι έβαψε το μουστάκι του κόκκινο.-Εννόησες; Δεν έχει άλλο πράμα: Μια πιθαμή κοντύτερος ή 

μια πιθαμή ψηλότερος. Κρεμάλα ή κλάδεμα! Διάλεξε. Τ’ άλλα, αυτά που εσύ τα λες ‘δοκιμασία’ 

και τα τοιαύτα, πήραν τέλος. Εννόησες; […] Ο θάνατος αντίκρυ του γελούσε περιπαιχτικά 

πέντε ολάκερες μέρες. Είχε σταθεί τόσο κοντά, που τον άγγιζε η κρυάδα του [...] Διψάς; Σώπα! 

Τώρα που θα σε κατεβάσω σου ’χω έτοιμο τ’ αλατόνερό σου. Αν δε σ’ αρέσει… Η μερίδα το 

κατουράκι σου σε περιμένει από ψες. […] Κι όπου μόνο αληθινοί μάρτυρες και μόνο αληθινοί 

δήμιοι κατέβηκαν’’ (σελ 76-81). Τα βασανιστήρια κρατούν πέντε μέρες με σκοπό την 

υπογραφή δήλωσης. 

Περιβάλλον φυλακής: ‘’Ήξερε τι ήταν κάτω. Μια αιώνια νύχτα φορτωμένη βαριές 

απόπνοιες, ένας τάφος πνιγερός, τα βαθιά έγκατα του κόσμου, όπου φώναζες κι η φωνή σου 

γύριζε πίσω τσακισμένη. Ο Άδης ο ίδιος, πιο μαύρος κι απ’ τον εαυτό του. Όπου το φως δεν 

κατέβηκε ποτέ. ’ (σελ 81). 

Δεσμώτες-Βασανιστές: ‘’Ο μαέστρος, το ’λέγαν όλοι! Αυτός, που μπορούσε να κάνει και τ’ 

άψυχα αγάλματα να τους λυθούν τα γόνατα και να πέσουνε κάτω και να κλαίνε σαν κουτάβια 

[…] Να τους τον στείλει σερνάμενο σαν γουστέρα. […] Με τι μούτρα θα ’βγαινε στο δρόμο. 

Πως θα φούσκωνε μες στην κουναβιά του στολή και με τι αέρα θα ’κανε τις «αιμοβόρικές» του 

τσάρκες; […] Όλα τα τερτίπια του τα είχε κάνει. Επιστήμες μεγάλες, βγαλμένες όλες απ’ το 

θηλυκό του κεφάλι. […] σοφά, παρατεταμένα μαρτύρια άρχιζαν και κρατούσαν ως τα 

μεσάνυχτα. […] Στην τσέπη του είχε τις ‘πολιτικές’ και τις έπαιζε σαν τραπουλόχαρτα. […] όλο 

κείνο το ψηφιδωτό αριστοτέχνημα από κόκκινες πινελιές και μοβ λεκέδες ήταν έργο του, δικό 

του’’ (σελ 76-78). Καθώς ο φυλακισμένος δεν κάμπτεται, παρά τα ακραία βασανιστήρια, 

λυγίζει ο βασανιστής: ‘’Ο μαέστρος κέρωσε […] Ζάρωσε σαν το κλοτσημένο ζαγάρι […] 

Ήταν τόσο λαβωμένη η φωνή του […] Κείνος ο ακυβέρνητος όγκος […] δεν ήταν πια ο 

‘μαέστρος’, παρά μια θλιβερή κακόχυμη συμφορά […] Παρδόν. Δε λυγάει. Νικήθηκα […] 
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Είχαν προφτάσει οι άλλοι, πριν βγει, να δουν τη ράχη του. Ήταν τόσο σκυφτή, που λες κι έπεσε 

απάνω του ολόκληρη η σειρά απ’ τα εγκλήματά του’’ (σελ 82-83). 

 

Σωτηρίου Διδώ 

3. Από τη συλλογή Τυχαίο συναπάντημα (2004) το διήγημα Η παράσταση  

Στο εισαγωγικό σημείωμα ο Νίκος Μπελογιάννης αναφέρει ότι η συλλογή γράφτηκε μεταξύ 

‘55 και ’66. Το διήγημα ξεκινά με πρόβα θεατρικού από φυλακισμένες, όπου παρουσιάζουν 

τη ζωή τους όταν βγουν απ’ τη φυλακή όπως την φαντάζονται και τα όνειρά τους να 

κυοφορήσουν. Με αφορμή την δυσαρέσκεια της Μαρίας για το θέμα θα ξετυλιχτεί η ιστορία 

της. Η ηρωίδα μπήκε στην κλιμακτήριο πριν προλάβει να αποκτήσει παιδιά με τον επίσης 

φυλακισμένο άντρα της, εξαιτίας των μακρόχρονων αγώνων και φυλακίσεων. 

Περιβάλλον φυλακής: ‘’Οι τσιμεντένιοι τοίχοι κατεβαίνουν, όλο κατεβαίνουν πιο χαμηλά, 

πέφτουν πάνω της σαν ταφόπετρα, της κόβουν την ανάσα.’’ (186). 

Αίσθημα ματαίωσης για τη χαμένη νιότη και τη ζωή τους-ακύρωσή του από τις ελπίδες 

για το μέλλον: ‘’Η Μαρία […] κάνει πως διαβάζει για να κρύψει τη στενοχώρια της. […] 

Έχει τόσο παχύνει τελευταία και με τα ολόασπρα μαλλιά της μοιάζει γριά. […] Στη φυλακή της 

εκδηλώθηκε μια νευρική πάθηση του δέρματος. («Είναι από την ανώμαλη ζωή», είπε κάποιος 

γιατρός.) […] Και παθαίνει τόσο συχνά εξάψεις, που κυλούν σταγόνες χοντρές ιδρώτα από το 

μέτωπό της […] Πάει χρόνος που έπαψε να ελπίζει πως θα μπορέσει κάποτε να γίνει μητέρα. 

Και το ‘θελε τόσο. […] Ίσως και άλλες να βρίσκονται στην ίδια δύσκολη θέση’’ (184-185). 

‘’Τελευταία η Αφρούλα σκέφτεται πολύ τον αρραβωνιαστικό της που εκτελέστηκε. […] Μιλάει 

για νύφες. Κι αν τύχει και φέρουν στο επισκεπτήριο κουφέτα από γάμο την πιάνει μελαγχολία. 

[…] Η Μαρία νιώθει ένα φιδάκι να δαγκώνει την καρδιά της.’’ (186). ‘’Έντεκα χρόνια 

πέρασαν από τότε, χρόνια που δεν τα περπάτησε στη ζωή. Τα δίπλωνε στο σεντούκι με τα 

φριβολιτέ που έπλεκε. Προχτές είχε τα γενέθλιά της. Θλιβερά γενέθλια. Ο Αλέκος της έστειλε 

δώρο από τις φυλακές της Αίγινας ένα όμορφο καραβάκι. Πάνω στο πανί ζωγράφισε το όνομα 

του ονείρου του: «Η Αντάμωση». Ο Αλέκος θα βγει σε πέντε δέκα μέρες. […] Κι αυτή θα βγει. 

Ίσως σε πέντε μήνες. Η αντάμωση θα γίνει. Μα τι νόημα θα ‘χει πια; Τι νόημα; Σχεδόν την 

τρομάζει. […] νιώθει ν’ αυλακώνουν τα μάγουλά της ζεστές σταγόνες. Δάκρυα είναι […] Τα 

δάκρυα των παιδιών που δε γέννησε […] Είχε χρόνια να κλάψει.’’ (188). ’’–Τώρα πια κορι-

τσάκι μάνα!’’ (189), σκέφτεται η Λίζα. ‘’Στη φυλακή είναι επικίνδυνα τα δάκρυα. Ο αγώνας 

δεν τα χρειάζεται. Όλα άλλαξαν. Η ζωή προχωρεί. Μέσα στο βουερό καζάνι του κόσμου 

αναδεύονται οι καινούργιες ελπίδες με διαστημική ταχύτητα.’’ (188). 
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Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον: Ο άντρας της Μα-

ρίας: ‘’Της μιλούσε για τον κόσμο που θα ‘ρθει. Τον ανάσταινε αυτόν τον κόσμο μπρος στα 

μάτια της τόσο όμορφο! Κι εκεί σε μια γωνίτσα έβαζε και το δικό τους σπιτάκι’’ (187). ‘’Και δε 

σταμάτησαν ούδ’ από τα σίδερα να πλάθουν τα ίδια πάντα όνειρα. Δεν μπορεί, κάποτε θα φωτί-

σει και γι’ αυτούς. Την καταιγίδα δεν είναι φυσικό να τη διαδέχεται καταιγίδα!’’ (187). Όταν 

σηκώνουν ψηλά το εγγόνι συγκρατούμενης για να το δει στο επισκεπτήριο: ‘’Δεκάδες 

ζευγάρια μάτια, σαν ήλιοι πυρωμένοι, πέφτουν με αγάπη πάνω στο μωράκι.’’(189), καθώς 

συμβολίζει το μέλλον. Στο τέλος η Μαρία εύχεται την κόρη της συγκρατούμενης: ‘’Να 

κάνεις και για μας […] Καθάρια φωνή, που τη συνοδεύει η έγνοια για τον κόσμο που έρχεται, 

για τη ζωή που δε σταματά. Ένας χαιρετισμός στις γενιές που θα ‘ρθουν. Μια ευχή: Να 

περπατήσουν σε χαρούμενες στράτες. Να φτιάξουν όμορφο τον καινούργιο κόσμο’’ (190). Στη 

θέα του παιδιού υποχωρεί το αίσθημα ματαίωσης για τη χαμένη ζωή, αφού νιώθουν ότι οι 

αγώνες δεν πήγαν χαμένοι. 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: Η Μαρία: ‘’Είκοσι μέρες έζησε όλες 

όλες σε δικό της σπίτι με τον άντρα της. Αγαπιότανε από χρόνια, μα ο πόλεμος, η Κατοχή […] 

Καιρό δε βρίσκανε κι όλο αναβάλλανε το γάμο. Ο Αλέκος έπαιζε με το θάνατο, όπως παίζουν 

οι νέοι σήμερα ποδόσφαιρο.’’ (187). ‘’Ύστερα, σαν τον πιάσανε και τον φυλακίσανε, η Μαρία 

στάθηκε πλάι του αντάξια συντρόφισσά του. Τέσσερα χρόνια έτρεχε από φυλακή σε φυλακή να 

του πηγαίνει φαΐ, αλλαξιές, ελπίδα’’ (187). ‘’Ένα πρωί πιάσανε και τη Μαρία. Την 

κατηγόρησαν πως ήθελε ν’ αποσπάσει μέρος του όλου της Ελληνικής Επικράτειας!’’ (187-

188).  

Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού εξόριστου/φυλακισμένου: ‘’Η Αριάδνη άφησε μωρό 

στην κούνια, πριν προλάβει να το χαρεί, και τώρα το μωρό μπαίνει στο γυμνάσιο!’’ (186). 

Νόστος εξόριστων/φυλακισμένων-Έλλειψη οικογένειας: ‘’Ύστερα η Νίνα. Ο άντρας της 

είναι νέος, όμορφος κι έχει ένα χρόνο που βγήκε απ’ τη φυλακή.’’ (186). Στο επισκεπτήριο: 

‘’Οι συγγενείς ανακατεύουν ευχές με δάκρυα. […] Του χρόνου μαζί μας πια, μαζί! […] κλαίει 

η μάνα της Λίζας […] Όλες οι κρατούμενες απαντούν με χαμόγελο στα δάκρυα του όξω 

κόσμου’’ (189).  

Αντίσταση: ‘’Όταν στην Κατοχή αντάμωναν να χαρούν λίγη ευτυχία, εκείνος είχε πάντα 

έγνοιες κι όλο κοίταζε το ρολόι του, ώρα πυρετού, ώρα μάχης. Πότε μα πότε θα σημάνει και η 

ώρα της χαράς για μας;’’ (187). 
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4. Από την ίδια συλλογή το διήγημα Ο άλλος Σωτήρης  

Πρόκειται για την ιστορία ενός πλανόδιου και της οικογένειάς του. Ο ήρωας ήταν αντάρτης, 

γιος καπετάνιου, φυλακισμένος και κατόπιν εξόριστος. Γίνονται αναφορές σε σημαντικά 

γεγονότα της κατοχής και του εμφυλίου, στο εμφυλιακό-μετεμφυλιακό κλίμα στην επαρχία 

και στο δράμα των οικογενειών που ξεκληρίστηκαν, ως αποτέλεσμα θανάτων στο βουνό, 

δολοφονιών από παρακρατικούς και παράνομων εκτελέσεων στις φυλακές. Αναφέρονται τα 

αλληλένδετα γεγονότα από την κατοχή έως τον εμφύλιο, με απόδοση ευθυνών στο 

παρακράτος και στους συνεργάτες των Γερμανών. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’Κάθομαι αντικριστά με το παλικάρι από τη Μάνη και 

κουβεντιάζουμε. Χρόνια δεκάξι πολιτικός κρατούμενος’’ (217). ‘’Αρχές Ιούνη με συλλάβανε. 

[…] Τον είχανε φέρει στη φυλακή με φορείο. Από τα βασανιστήρια του ΄χαν σπάσει τα πόδια 

και κυκλοφορούσε με πατερίτσες.’’ (231-234). Ως συνέπεια της επέμβασης ανταρτών για την 

απελευθέρωση αιχμάλωτων συντρόφων τους σε τρένο έξω από τη Μεγαλόπολη: ‘’Μας 

βουτάνε, λοιπόν, ένα πρωί από την Καλαμάτα, κάπου εξακόσιοι εφτακόσιοι ήμασταν, και μας 

στέλνουνε για σιγουριά στο καταραμένο νησί, τα Γιούρα. Εμείς το πρωτοπατήσαμε.’’ (236). Ο 

ήρωας αναφέρεται στην εξορία, στο ξεκλήρισμα της οικογένειάς του, στις φυλακές και στις 

απόπειρες των παρακρατικών να τον δολοφονήσουν όντας έγκλειστο. Για μεταγωγές και 

δίκες λέει: ‘’Δε θυμάμαι πόσες μεταγωγές μου κάναν. Οληώρα με τρέχανε πότε δω και πότε κει 

για δίκες. […] Τρίπολη […] Ακροναυπλία, κάναμε απεργία πείνας. […] Δε μοιάζαμε με ανθ-

ρώπους. […] φυλακές της Κέρκυρας […] Με δικάσανε  […] για μια δήθεν ‘’απόπειρα φόνου’’ 

[…] λιώνω στις φυλακές με τη ρετσινιά του εγκληματία. […] Πέρασα κι άλλες δίκες γύρω στα 

’50, […] αθωώθηκα σε όλες’’ (237-240). 

Πολιτικά πρόσωπα-γεγονότα της εποχής: ‘’Αγώνες λαϊκούς δεν είχαμε πριν την Αντίσταση. 

Παρεκτός στη διχτατορία του Μεταξά. Τότες κινηθήκαμε όλοι μαζί για το παρακράτημα του 

λαδιού, τη δεκάτη.’’ (219). ‘’Το 1944 άρχισαν οι μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Τότε 

κινδύνεψαν οι πληθυσμοί. Αναγκαστήκαμε να συνοδέψουμε τα γυναικόπαιδα σε μια πορεία 

πάνω από εξήντα ώρες, να τα σώσουμε απ’ τη σφαγή’’ (221). ‘’Ιούνης του ’45 ήταν όταν έγινε 

το πρώτο γερό μπλόκο. […] Εκεί να δεις κόλαση. […] Εφαρμόσανε το νόμο του Μεταξά για 

εκτόπιση’’ (222). Για την παράδοση των όπλων από τον ΕΛΑΣ αναφέρει: ‘’Για τούτο, 

μαζώχτηκαν οι κεφαλές τους στην Αθήνα σε μυστική σύσκεψη και διαλογίστηκαν να 

προχωρήσουνε με δόλο. Φτιάξαν μια συμφιλιωτική, όπως είπαν επιτροπή με πρόεδρο έναν 

πρώην ναύαρχο […] μας προτείναν να μισέψουμε […] Να παραδώσουμε τα όπλα, σύμφωνοι, 

όμως σε ποιον; Υπάρχει κράτος να επιβάλει τάξη και ασφάλεια;’’ (223-224). ‘’Ήταν, θυμάμαι 

12 του Γενάρη του ’46. […] έγινε στον Παναθηναϊκό σύναξη μεγάλη, όπου μίλησε ο στρατηγός 
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Οθωναίος. Σεισμός η οργή του λαού για το φονικό που ξαπόλησαν οι παρακρατικοί στην 

ύπαιθρο.’’ (225). ‘’Με το νόμο του Σοφούλη, ήταν να βγουν από τις φυλακές κάπου διακόσιοι 

πενήντα’’ (232). Αναφορά στη δολοφονία του Πέτρουλα, συγγενή του εξόριστου: ‘’Είδες με 

τον Σωτήρη. […] Του ‘κλεισαν μια για πάντα το στόμα, να μη φωνάζει για δημοκρατία και 

ανεξαρτησία […] Και τώρα δεν είναι ’46. Έτσι; Έχουμε Ιούλιο του ’65.’’ (240). 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: Μνημονεύονται οι πεσόντες 

κατοχής-εμφυλίου: ‘’Στην κατοχή έδρασε ο καπετάν Λευτέρης. Τον πιάσανε οι Γερμανοί στην 

Καλαμάτα και τον κρεμάσανε. […] τον δολοφόνησαν αργότερα και τον Γιώργη στο Μακρο-

νήσι.’’ (219-229). Για τον γνωστό που δεν τους κάρφωσε αναφέρει: ‘’απάντησε σαν αληθινός 

Μανιάτης: ‘’Δεν τους έχω ιδεί καθόλου. […] Ρουφιάνος ούτε έγινα ποτές ούτε θα γίνω. Ας 

μείνουν και λίγοι αμόλυντοι σε τούτο τον έρημο τόπο […] Του ριχτήκανε δεν ξέρω πόσοι, τον 

βασανίσανε τόσο άγρια που ξεψύχησε.’’ (229). Για άλλους λέει: ‘’Το δολοφόνησαν οι χίτες κι 

αυτό το καημένο το παλικάρι. […] έναν κρατούμενο ψυχωμένον, παλιό αγωνιστή […] Απ’ τα 

βασανιστήρια του ‘χαν σπάσει τα πόδια και κυκλοφορούσε με πατερίτσες. (Έμαθα, τον 

εκτελέσανε κι αυτόν το ’47)’’ (230-234). 

Μίση και πάθη του Εμφυλίου-Αναστοχασμός: Με αφορμή την πρόταση για παράδοση των 

όπλων, ο ήρωας είπε: ‘’Και τι εγγύηση θα ‘χουμε πως δε θα τα στρέψουν στο λαό; Μήπως δεν 

είναι αυτωνών οι πράξεις που μας αναγκάσανε να πιάσουμε ξανά τα βουνά; […] Εμείς ή αυτοί 

πλιατσικολογούνε, ρημάζουν χωριά, ξεθεμελιώνουνε σπιτικά, ατιμάζουνε κορίτσια, δολοφο-

νούνε νοικοκυραίους;’’ (224). Ο θείος του είπε: ‘’Την ανθρωποφαγία προπαγανδίζει το κρά-

τος με τη υποστήριξη που δίνει στους παρακρατικούς. Ο λαός όσο τρομαγμένος, κι αν είναι, 

βλέπει και σημειώνει. Το άδικο, όσο και να το στηρίξει η βία, πίστη δε θα γενεί, μα λεπίδι για 

νέο αίμα!’’ (225). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών: Με αφορμή την πρόταση αφοπλισμού λέει: 

‘’Βάλανε σκοπό να εξοντώσουν στο πρόσωπό μας το πνεύμα της δημοκρατίας. Να ξεσπιτω-

θούμε λοιπόν και να εγκαταλείψουμε τον τόπο που λευτερώσαμε με τόσο αίμα, για να σώσουμε 

το τομάρι μας; Μ’ αν αυτό θέλαμε θα το είχαμε κάνει και δίχως να λάβει τον κόπο η επιτροπή 

να ‘ρθει να μας το προτείνει […] ‘’Σε διωγμό δεν είναι η αριστερή παράταξη’’, τους είπε ο 

θείος μου […] Σε διωγμό μπήκε η φιλοπατρία, η εντιμότητα, η δικαιοσύνη, η χριστιανική 

αγάπη.’’ (224-225). Για την δεκατετράχρονη αδερφή του, που ξεψύχησε δυο μέρες μετά τον 

πυροβολισμό της -ενώ μπορούσε να γλυτώσει όταν ένας παρακρατικός την προειδοποίησε- 

αναφέρει: ‘’Κείνη τ’ απάντησε: Όπου θα πάτε τη μάνα και τ’ αδέρφια μου, εκεί ‘ναι κι η δική 

μου θέση!’’ (Ήταν περήφανο και γενναίο αυτό το κορίτσι μας.)’’ (227). Για την συνάντηση με 

τον πατέρα του περιγράφει: ‘’»Στις φυλακές της Τρίπολης είδα να φέρνουν έναν τυφλό γέρο 
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αντάρτη. Μπήκε στο θάλαμο ψαύοντας με τα χέρια στον αέρα και η τραγική μορφή μας έκανε 

όλους ν’ ανατριχιάσουμε. Στητός, με παράστημα επιβλητικό, ολόλευκα γένια και μαλλιά που 

πέφταν ίσαμε το στέρνο του […] Η χλαίνη του κουρελιασμένη, τα ποδήματά του τρύπια, άφη-

ναν όξω τα πληγιασμένα του δάχτυλα.’’ (235). 

Αίσθημα ματαίωσης για τους χαμένους αγώνες, τη χαμένη νιότη και τη ζωή τους: 

‘’Μετά την απελευθέρωση, όταν είδαμε πως χαραμίστηκαν οι θυσίες του λαού και βρεθήκαμε 

σε νέα, χειρότερη κατοχή, ε, τότες πέσαν τα φτερά μας. Γυρίσαμε στα χωριά να ξαναστήσουμε 

τα σπιτικά μας […] να κάνουμε υποφερτή την άχαρη ζωή μας’’ (σελ. 221).  

Ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη: Στο τέλος ο παλιός αντάρτης λέει: ‘’Τα βάσανα και οι 

περιπέτειες του τόπου μας δεν έχουν τελειωμό […] Αυτά είναι που λες, και μη χειρότερα. 

»Λοιπόν, φτάνει τώρα, δεν αντέχω. Ας πούμε για το τραντζιστοράκι που ζητάς.’’ (240). 

Ρόλος χωροφυλακής-χαφιέδων-παρακρατικών: Για τους διωγμούς μετά την απελευθέ-

ρωση αναφέρει: ‘’Οι χτεσινοί γερμανοτσολιάδες βαφτίστηκαν τώρα πατριώτες και κυνηγούσαν 

τους τίμιους αγωνιστές να τους σουβλίσουν σαν λαμπριάτικα αρνιά.’’ (221). ‘’Ιούνης του ’45 

ήταν όταν έγινε το πρώτο γερό μπλόκο. Μας επιτεθήκανε κάπου τριακόσιοι ταγματασφαλίτες με 

οπλοπολυβόλα και αυτόματα. […] Οι παρακρατικοί μεταχειρίστηκαν βασανισμούς για να 

εξαναγκάσουν τους Μανιάτες να παραδώσουν τα όπλα τους ‘’έχεις κι άλλα’’, λέγανε, ‘’φέρ’ τα, 

για θα φτύσεις το συκώτι σου!’’ […] Εμείς ή αυτοί πλιατσικολογούνε, ρημάζουν χωριά, ξεθε-

μελιώνουνε σπιτικά, ατιμάζουνε κορίτσια, δολοφονούνε νοικοκυραίους; Ποιοι και γιατί τους 

οπλίζουν και τους χρηματοδοτούνε; […] Αρχηγός των παρακρατικών στα μέρη μας ήταν ένας 

λοχαγός του στρατού-είχε πολεμήσει στα Τάγματα Ασφαλείας’’ (222-225). Για τους παρα-

κρατικούς, που σκοτώσανε την οικογένειά του, λέει: ‘’Τέτοια εντολή είχανε λάβει: ‘’Θα πάτε 

και θα σκοτώσετε όσους και όποιους βρείτε, ακόμα και μωρά!’’. Το έγκλημα προετοιμάστηκε 

ύπουλα. […] Δηλητηρίασαν κι όλα τα σκυλιά μην αλυχτάνε’’ (226). ‘’Είχαν και μιαν αμυδρή 

ελπίδα μήπως το δουν οι ίδιες οι επίσημες Αρχές και το σώσουνε […] Την άλλη, έστειλε το επί-

σημο κράτος Εθνοφυλακή και γιατρό να πιστοποιήσουν τους θανάτους […] Βρήκαν το πληγω-

μένο κορίτσι να αιμορραγεί και δεν του βάλαν ούτε έναν επίδεσμο’’(228). ‘’Τέτοια ήταν η 

λύσσα των τραμπούκων με την οικογένεια τη δική μας, που έφτανε ένας υπαινιγμός πως 

κάποιος μας είπε ‘’Καλημέρα’’ για να τον σκοτώσουν. […] Έγινε, με τον πατέρα ενός φίλου 

μου, του Γιώργου Σαμπακάκη […] κι οι παρακρατικοί Μανιάτες ν’ αναζητούν τα ίχνη μας για 

να μας βγάλουν από τη μέση.’’ (228-229). ‘’Το δολοφόνησαν οι χίτες κι αυτό το καημένο το 

παλικάρι. […] Στο Γύθειο οι παρακρατικοί είχαν καταλύσει κάθε νόμο. Μπαίναν στις φυλακές 

και στα δικαστήρια και σκότωναν τους άοπλους κρατούμενους!’’ (230-231). Στη φυλακή: 

‘’Όταν με παίρναν από την Ασφάλεια για το Μεταγωγών […] ο ανθυπασπιστής […] μου κάνει 
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[…] ‘’Αυτοί που σε κυνηγούν θα πληροφορηθούν τη μετακίνησή σου ύστερα από ένα μήνα […] 

Αύριο πρωί σε φευγατίζω και τσιμουδιά!’’ (231). Ο αφηγητής λέει τους παρακρατικούς που 

θέλανε να τον σκοτώσουν: ‘’Την εποχή εκείνη, μόλις το κράτος άφηνε ελεύθερο κρατούμενο, 

οι τραμπούκοι παραφύλαγαν και τον σκότωναν. […] Κανείς δεν είχε τη δύναμη να εμποδίσει 

τους τραμπούκους να μπαινοβγαίνουν στη φυλακή όπως στο σπίτι τους […] Οι πρώτοι τρα-

μπούκοι που κόπιασαν με τις πιστόλες στην τσέπη […] τριγυρνούσαν εκεί γύρω σαν τσακάλια 

[…] Αναθέσανε τη δολοφονία σε ποινικούς’’ (232-233). ‘’Τ’ αντάρτικο στο μεταξύ φούντωνε 

[…] Η διλοχία χωροφυλάκων […] δε μείνανε να πολεμήσουν. Πήγαν ίσια στις φυλακές να 

πάρουν εκδίκηση από τους άοπλους κρατούμενους […] (Και δεν ήταν παρακατιανοί αυτοί, 

ήταν όργανα της τάξεως.) Μπήκαν σαν αφιονισμένοι, ρίχτηκαν πάνω στους κρατούμενους και 

τους δολοφόνησαν όλους. Ήταν είκοσι εφτά, μαζί κι ο τυφλός πατέρας μου […] Η φρουρά της 

φυλακής που είδες τη σκηνή συγκλονίστηκε. Ο επικεφαλής, ένας τίμιος και πιστός στο καθήκον 

του υπομοίραρχος, επιχείρησε να σταματήσει το φονικό, μα βρήκε κι αυτός το θάνατο! Και δεν 

ήταν ο μόνος που πλήρωσε. Το ανθρωποφάγο τέρας του παρακρατισμού κανείς δεν μπορούσε 

να το κουμαντάρει. Σπείραν ανέμους και θέριζαν καταιγίδες.’’ (236-237). Γίνονται αναφορές 

στο τραύμα του Άλλου: σε τίμιους χωροφύλακες, εισαγγελέα και δεσμώτες, που βοηθούν ή 

συμπονούν τους αριστερούς για τις άδικες διώξεις. 

Βιαιότητες στον Εμφύλιο: ‘’ Σφαγές, τρόμος, πλιάτσικο, να χάνεις το νου σου’’ (σελ. 221). 

Αντίσταση: ‘’Το ’42 είχαμε αντάρτικο […] Τον αγώνα τον έβλαψαν τα τάγματα των 

προσκυνημένων. Μόλις γίνηκαν άρχισε άγριο ανθρωποκυνηγητό’’. (220).  

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: Στο διήγημα παρατηρούμε την πιο 

ολοκληρωμένη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των γεγονότων. Παρουσιάζονται το 

πολιτικό-ιστορικό πλαίσιο, συμβάντα της κατοχής, διώξεις, εκτοπισμοί, δολοφονίες αριστε-

ρών, η ζωή στην παρανομία, η διάλυση των οικογενειών των επιζώντων, οι συνεχείς 

μετακινήσεις κρατουμένων από φυλακή σε φυλακή (Τρίπολη, Μεταγωγών, Ακροναυπλία, 

Κέρκυρα, Καλαμάτα, Γιούρα). Ο ήρωας: ‘’Χρόνια δεκάξι πολιτικός κρατούμενος, δεν είχε 

καιρό να διαλέξει επάγγελμα’’ (217). Για το ’45 αναφέρει: ‘’Με τούτο και με τ’ άλλο, μας 

αναγκάσανε να ξαναγίνουμε παράνομοι. Κατεβαίναμε κρυφά σαν κλέφτες και βάζαμε 

βιγλατόρους και σκυλιά να φυλάνε για να κάνουμε τις αγροτικές δουλειές […] Εφαρμόσανε το 

νόμο του Μεταξά για εκτόπιση. Πήραν τις οικογένειές μας κάτω στο σταθμό της Εθνοφυλακής 

[…] τους κλείσανε σε στρατόπεδα. […] Τα χωράφια ρήμαξαν, τα ζωντανά αγρίεψαν. […] Οι 

βασανιστές μας σκαρφίστηκαν καινούργιους κατατρεγμούς. Κόψανε Αύγουστο μήνα τα νερά. 

Κορακιάσαμε. Βόγκηξαν άνθρωποι, ζωντανά, δέντρα […] Μήπως δεν είναι αυτωνών οι 

πράξεις που μας αναγκάσανε να πιάσουμε ξανά τα βουνά; […] εκείνη την εποχή κατέβηκα 
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άρρωστος στην Αθήνα με μύριες περιπέτειες’’ (222-225). Λέει για τις δολοφονίες: ‘’Πιάνω 

την εφημερίδα και τι να δω! Δεν είχαν αφήσει κανέναν ζωντανό! Είχαν σκοτώσει τη μάνα μου, 

δυο αδερφούλες μου, τον αδερφό του πατέρα μου, τη γυναίκα του, μιαν άλλη θεία μου, τη 

γυναίκα του πρώτου ξαδέρφου μου […] Με αυτόματα τους γάζωσαν όλους […] Όλη μέρα τα 

πτώματα άταφα, πήγαιναν οι κότες και τσιμπολογούσαν τα χυμένα μυαλά. Πήγαινε και το 

μικρό και ταρακουνούσε τη νεκρή μάνα μας, της άνοιγε τα μάτια. ‘’Πεινάω! Πεινάω μάνα!’’ 

(226-227). ‘’Η τραυματισμένη θεία μας τράβηξε κατά το χωριό όπου ζούσε η παντρεμένη κόρη 

της. ‘’Άνοιξε, θυγατέρα, χάνομαι, σβήνω!’’ Εκείνη σπάραζε, μα δεν άνοιγε, ικέτευε: ‘’Φύγε, 

άμοιρη! Λυπήσου με! Έχω παιδιά, θα μου τα σκοτώσουν!’’ (227-228). Ο πατέρας του δεν 

πήρε στο βουνό την τραυματισμένη αδερφή του: ‘’Να το πάρουν στα βουνά, θα πέθαινε στα 

σίγουρα. Να το πάνε που; Ποιό σπίτι θ’ άνοιγε πόρτα να το δεχτεί; […] Πέθανε ύστερα από 

δυο μέρες […] Το μικρό μας κορίτσι το πήρε μιαν άλλη θεία’’ (228). Για τον κατατρεγμό 

αναφέρει: ‘’»Τέτοια ήταν η λύσσα των τραμπούκων με την οικογένεια τη δική μας, που έφτανε 

ένας υπαινιγμός πως κάποιος μας είπε ‘’Καλημέρα’’ για να τον σκοτώσουν […] ο πατέρας μου 

[…] Κείνο που ήθελε πια ήταν να φύγουν τα δυο μικρότερα αγόρια, να πάνε στην Αθήνα μήπως 

και σωθούν. […] Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Πώς να ζήσουμε; Ούτε λεφτά ούτε δουλειά, κι οι 

παρακρατικοί Μανιάτες ν’ αναζητούν τα ίχνη μας για να μας βγάλουν από τη μέση.’’ (229). 

Γίνονται αναφορές σε αντιπάλους, που προστάτεψαν τον αφηγητή, όταν προσπάθησαν να 

τον σκοτώσουν παρακρατικοί έξω και μέσα στη φυλακή. Πριν τον πιάσουν: ‘’Αρχές του Μάη 

ήρθε ένας πατριώτης μας, δεξιός μα τίμιος […] Μου είπε: ‘’Λάβε τα μέτρα σου γιατί σχεδιά-

ζουνε να σε φάνε’’. Να κρυφτώ; Πώς θα συντηρηθούνε τα παιδιά;’’ (229-230). Για τον αδερ-

φό του αναφέρει: ‘’»Εκεί πήρα γράμμα απ’ τον αδερφό μου. Δεν είχε που να σταθεί στην 

Αθήνα, τον κυνηγούσαν κι αυτόν κι ανέβηκε αντάρτης στο Μοριά. Αργότερα έμαθα πως σκοτώ-

θηκε κοντά στα Καλάβρυτα. Τον πιάσαν τραυματισμένον στην κοιλιά και μαζί με άλλους τον 

εκτελέσανε […] Μολύβι και χαρτί χρειαζόταν πια για ν’ αθροίζουμε τους νεκρούς μας.’’ (236). 

Η μικρότερη αδερφή σώζεται από τυχαίο γεγονός, όπως περιγράφει σε επίσκεψη στη φυλα-

κή: ‘’Φαντάζεσαι την έκπληξή μου όταν είδα να στέκει μπροστά μου ένα κοριτσάκι χλομούλι, 

με μάτια λυπημένα. Ήταν η μικρή μας, που τη νομίζαμε νεκρή! […] Μου εξηγεί πως σώθηκε: 

»’’Μπήκαν οι παρακρατικοί […] Τους σκότωσαν όλους μια κι όξω. Για τέσσερις ήταν το 

χαρτί, τέσσερις ξεκάνανε. Γυρνάω σπίτι και τι να δω! Το αίμα είχε φτάσει ίσαμε το δρόμο! 

Φωνάζω ‘Βοήθεια’, τρέχω ολούθε, σκούζω, σέρνουμαι. […] Σκιαγμένοι οι γειτόνοι, κλαίγανε 

πίσω απ’ τις γρίλιες. […] Γραφτό ήταν της Ντίνας να πάει στη θέση μου! […] Δεν έφυγα […] 

Με το χάραμα ήρθε η Πάταινα – έχει γιο εθνοφύλακα. Μ’ έχωσε μέσα σε δεμάτια άχυρα […] 

»Αδάκρυτα μιλούσε. Τα δάκρυα είναι πολύ μαλακά για μάτια που είδαν τόση φρίκη. Θυμό-
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μουνα το χαρούμενο μικρό της Κατοχής […] »Θα γιάνει ποτέ αυτό το παιδί ή θα μισήσει για 

πάντα τη ζωή;’’ (238-239). Ο πρώην εξόριστος θυμάται: ‘’Με δικάσανε δεκάξι χρόνια για μια 

δήθεν ‘’απόπειρα φόνου’’ […] »Θυμάμαι τι είχα πει στην απολογία μου […] ‘’Με δικάζετε για 

‘απόπειρα’ να δολοφονήσω κάποιον που δε γνωρίζω και που δεν είναι εδώ να με κατηγορήσει. 

[…] Μα τον σκότωσα; Εμένα όμως; Εμένα μου δολοφόνησαν όλους τους δικούς μου. Μάνα, 

πατέρα, αδέρφια, ξαδέρφια, θείες, θείους, είκοσι άτομα μέχρι στιγμής! Και ξέρω τους ενόχους 

ονομαστικά, όπως τους ξέρετε και σεις. Όλοι αυτοί οι φονιάδες όχι μονάχα δεν βρίσκονται 

φυλακισμένοι, μα πήραν και τίτλους πατριωτισμού και άφθονο χρήμα’’ (239-240). 

Ευθύνες των ξένων δυνάμεων: ‘’Φαίνεται όμως πως η ειρηνική μας διάθεση χαλούσε 

αλλουνών νιτερέσια. Καταλαβαίνεις ποιων; Από μονάχο του δεν ξεφύτρωσε το χιταριό. Βύζαξε 

ξένα μαστάρια’’ (σελ. 221). 

 

Χάκκας Μάριος 

5. Από τη συλλογή Τυφεκιοφόρος του Εχθρού (1966) το διήγημα Ένα κορίτσι  

Διαπραγματεύεται το ζήτημα της δήλωσης περιγράφοντας πως γυρνούν όσοι υπογράφουν. 

Αναφέρεται σε δυο αγωνιστές που υπέβαλλαν δήλωση και επιστρέφουν. Η Μαρία, η 

δωδεκάχρονη ανιψιά του ενός, θεωρεί τη δήλωση αλλοτρίωση κι εκφράζει την αντίθεσή της, 

αρνούμενη να αποδεχτεί την ταπείνωση. Εξελίσσεται το ’67, με αναφορές στο παρελθόν. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: Το κορίτσι λέει στον αφηγητή: ‘’- Ο θείος μου ο Λεωνίδας 

κάθισε 17 χρόνια φυλακή. Δεν είναι ήρωας; Εσείς πόσο καθίσατε στη φυλακή; […] –Μόνο 

τέσσερα […] –Ο θείος Λεωνίδας είναι πιο ήρωας από εσάς. Έτσι δεν είναι; […] –Εσείς θα 

αντέχατε 17 ολόκληρα χρόνια όπως ο θείος μου;’’ (σελ. 142).  

Πολιτικά γεγονότα εποχής: για την επιβολή της χούντας και τις νέες διώξεις λέει ο 

εξόριστος: ‘’Ύστερα ήρθαν έτσι τα πράγματα που ούτε πορεία είδαμε, ούτε εκλογές. Ξαφνικά 

μας τσουβάλιασαν όλους όσους είχαμε τέτοιες ιδέες με τις σχετικές ασχολίες και μας έστειλαν 

σ’ ένα νησί για ξεκαλοκαιριό Απρίλη μήνα.’’ (σελ. 144). 

Δήλωση μετανοίας: ‘’Από κει μπουλούκια-μπουλούκια υπογράφαμε δήλωση και γυρίζαμε στα 

σπίτια μας. Μπαίνοντας στη γειτονιά με τις κουβέρτες δεμένες και τη βαλίτσα στο χέρι θυμή-

θηκα τη Μαρία. Αυτό το κορίτσι έπρεπε να το αποφύγω οπωσδήποτε. Ποιος ξέρει τι θα μου 

ξεφούρνιζε και δεν είχα διάθεση να συζητάω στη μέση του δρόμου, ούτε ν’ αντέχω συγκρίσεις 

και προσβολές από άσχετους’’ (σελ. 144), λέει ο αφηγητής. Ενόσω έχει τύψεις που υπέγραψε 

φαντάζεται τη Μαρία να του μιλά: ‘’αυτών που κάποτε πίστεψε, θαύμασε, και τώρα γυρίζανε 

λείψανα με το «δεν ξέρω» στο στόμα, ένα καράβι «δεν ξέρω» με το βλέμμα καρφωμένο στου 

σπιτιού τους την πόρτα, να χωθούνε όσο πιο γρήγορα μέσα, χωρίς να κοιτάξουνε δίπλα τους, 
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μόνο κατευθείαν εμπρός, για τα άλλα […] «δεν ξέρω», «εγώ ασχολούμαι μόνο με τη δουλειά 

και το σπίτι μου» […] –Τι κατάντια, την άκουσα πίσω μου να ψιθυρίζει. […] Μ’ όλα τα 

παρακάλια των δικών της είπε πως προτιμάει τη φυλακή παρά να δει τα μούτρα αυτών που 

γυρίζουν»’’ (σελ. 145-146). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών: Ο αφηγητής φαντάζεται την δωδεκάχρονη: 

‘’Στεκόταν πελώρια ξεπερνώντας τον τοίχο με τα χέρια σταυρωτά στους αγκώνες, τα πόδια 

ανοιχτά να πατάνε γερά στο έδαφος, με το βλέμμα μακριά σα να μην υπήρχα μπροστά της, 

τεράστια αφίσα αντάρτισσας κι ένα χαμόγελο σιγουριάς στην άκρη απ’ τα χείλη […] –Μα την 

πιάσανε. Είναι τρελή.’’ (σελ. 146). 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’-Έχει καρκίνο στους πνεύμονες. 

Κέρωσα. Την αγαπούσα την κυρα-Μαρία, μια βασανισμένη γυναίκα, ταλαιπωρημένη απ’ όλη 

αυτή την κατάσταση, πάντα όμως παρούσα, κι αποπάνω ν’ αναθρέψει παιδιά, μια ζωή πολύ 

δύσκολη, και τώρα το τέλος. –Ξέρετε ποιο είναι το παράπονό της; Που θα πεθάνει και θα λεί-

πει από την πορεία. Λυπάται που θα χαθεί κι η ψήφος της. Κι ο παππούς να τη γκρινιάζει από 

χρόνια: «Μην πηγαίνεις. Μαρία. Μην εκδηλώνεσαι» (σελ. 143). 

Αναστοχασμός: στο τέλος ο αφηγητής αναρωτιέται: ‘’ποιος έχει δίκιο, η γιαγιά ή ο παππούς; 

Τι παραπάνω θάχε καταλάβει σ’ αυτή τη ζωή αν δεν εκδηλωνόταν;’’ (σελ. 144). 

 

6. Από τη συλλογή Κοινόβιο (1972) το διήγημα Ένας θείος  

Αντιμετωπίζει με λεπτή ειρωνεία το θέμα των εκτελεσθέντων, το τραύμα της δήλωσης και 

τις χρόνιες οχλήσεις των αστυνομικών προς τις αριστερές οικογένειες.  

Δήλωση μετανοίας: Ο μεγαλύτερος αδερφός Βασίλης ‘’δεν είχε θανατική καταδίκη και 

παρακαλούσε τον Σάββα να κάνει μια δήλωση και να γλιτώσει. Αγύριστο κεφάλι’’ (σελ. 127). 

Μετά την εκτέλεση του Σάββα, ‘’ο Βασίλης πια υπόγραψε, βγήκε’’ (σελ. 127).  

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: Ο Βασίλης που ‘’παντρεύτηκε και το 

πρώτο παιδί του το βάφτισε Σάββα’’ (σελ. 127), φοβάται μήπως ο γιός ή τα ανίψια του 

‘’μοιάσουν σε κείνο το αγύριστο κεφάλι’’ (σελ. 127). Το ίδιο όνομα έδωσε στο πρώτο αγόρι 

της η αδερφή του. Στο σπίτι υπάρχει η φωτογραφία του Σάββα ‘’μεγεθυμένη στο καλό 

δωμάτιο’’ (σελ. 128). 

Ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη: Ο Βασίλης όταν τον καλούν στην αστυνομία ‘’εκείνοι 

που σκότωσαν τον Σάββα […] «για υπόθεσή του», του υποβάλλουν ερωτήσεις, δεν μπορούν να 

πιστέψουν πως ο Βασίλης έχει ξεχάσει […] τσατίζεται που δεν τον αφήνουν ήσυχο ν’ 

ασχοληθεί με τη δουλειά, τα παιδιά και τ’ ανίψια’’ (σελ. 128). Προσπαθεί να ξεχάσει όσα 

θυσίασε -τον αδερφό και τα χρόνια του στους αγώνες- και να συνεχίσει τη ζωή του. Στο 
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τέλος φαίνεται ότι δεν έχει ξεχάσει αφού ομολογεί: ‘’«Και να τους πω, Μάριε, πως εγώ το 

έχω ξεχάσει, άσε που δεν πρόκειται ποτέ να τους το πω αλλά κι αν τους το πω, πάλι δε θα με 

πιστέψουνε. Φοβούνται […] Καλύτερα. Εγώ πάντως κοιμάμαι ήσυχα’’ (σελ. 128-129). 

 

Γαζής Κώστας 

7. Από το αφήγημα Τότε που σκάβαμε το σκοτάδι. Σελίδες από τη Μακρόνησο (1977) η 

Ενότητα Α.Μ., Τα ψηφία του τρόμου  

Το αφήγημα είναι ένα οδοιπορικό στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στρατιωτών Μακρονήσου. 

Εστιάζει στα βασανιστήρια με σκοπό τη δήλωση, τις εκτελέσεις και τις απάνθρωπες συνθή-

κες κράτησης. Επιλέχθηκε για το corpus μας επειδή είναι δομημένο σε ενότητες. 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον: ‘’Τάχαν κυριολε-

κτικά σαστίσει. Όχι για το ξύλο βέβαια, οι περισσότεροι ήτανε μαθημένοι’’ (σελ. 20). ‘’Αχ, 

καρδιά, καρδιά, πόσο σε είχανε κακομάθει τούτα τα παιδιά […] Για έναν κόσμο ήσυχο κι’ 

όμορφο’’ (σελ. 31). 

Ματαίωση των οραμάτων: ‘’Μα τώρα τ’ αστέρια σβήσανε και τ’ όνειρο χάθηκε […] Κι εσύ, 

καρδιά-καρδιά μου πεταρίζεις σα λαβωμένο σπουργίτι πιασμένο σ’ άγαρμπα χέρια’’ (σελ. 32). 

Πνεύμα συντροφικότητας: ‘’Από ένστικτο λες, όλη αυτή η μάζα απ’ τα 250 παιδιά, μαζεύ-

τηκε σαν ελατήριο’’ (σελ. 25). Όταν υπόκεινται ομαδικό βασανισμό: ‘’Τα παιδιά αρπάχτηκαν 

απ’ τα χέρια. Ήταν μια ζεστή παρηγοριά η χούφτα του άλλου. Σα να κυλούσε το αίμα από 

χούφτα σε χούφτα κι έδινε περίσσια δύναμη. Έκαναν κύκλο ύστερα κι έβαζαν τα κεφάλια μέσα 

σαν τ’ αγριάλογα’’ (σελ. 34). 

Ψυχικές διαταραχές λόγω βασανιστηρίων-Φόβος για τον λογισμό: ‘’Ένα παλικάρι 

πεσμένο μπρούμυτα […] ρέκαζε. Φώναξε τη μάνα του και τους δικούς του […] άρχισε να χτυ-

πάει παλαμάκια και να γελάει. Ένα γέλιο παρανοϊκό, αποκρουστικό, κρύο […] Μονάχα το 

λογικό τους πάσκιζαν να συγκρατήσουν’’ (σελ. 29-31).  ‘’Να μη σαλέψει ο νους’’ (σελ. 34), 

ήταν ένας φόβος συνδυασμένος με την υπογραφή δήλωσης. 

Δήλωση μετανοίας: Mία κατηγορία δηλωσιών είναι όσοι άλλαξαν ‘’στρατόπεδο’’, οι 

‘’ανανήψαντες’’, που υπονοείται ότι φοβούνται. Άλλη κατηγορία είναι όσοι δεν απεμπό-

λησαν τις ιδέες τους. Μια τρίτη είναι όσοι υπέγραψαν λόγω απώλειας της λογικής τους από 

όσα υπέστησαν. Για τις δυο τελευταίες υπάρχει αιτιολόγηση της πράξης και συμπόνια, ενώ η 

πρώτη κατακρίνεται για την αλλαγή στάσης και την συμμετοχή σε βασανιστήρια. Αναφέ-

ρεται ο φόβος των κρατουμένων ότι μπορεί μετά από άγριο βασανισμό ή να χάσουν τα λογι-

κά τους ή να μην έχουν παροδικά συνείδηση και να υπογράψουν. Ο φόβος αυτός συντρόφευε 

τους εφιάλτες τους για πολλά χρόνια. Η δήλωση ήταν πράξη ντροπιαστική και αιτία ρήξης με 
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το ΚΚΕ. Αναφέρει ο συγγραφέας: ‘’Οι άλλοι μισοί υπόγραψαν’’ (σελ. 26). ‘’Να μην παρα-

στρατίσει το χέρι στο χαρτί που περιμένει. Το χέρι, το χέρι’’ (σελ. 34). 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: Περιγράφονται ομαδικοί κι ατομικοί ξυλοδαρμοί, καψό-

νια, εικονικές εκτελέσεις, στέρηση νερού, πέταγμα στη θάλασσα, κουβάλημα βράχων, με 

αποκορύφωμα τις εκτελέσεις. ‘’Μια βροχή από μπαμπού, άρχισε να πέφτει ανελέητη στα 

κεφάλια […] γέμισε χτυπημένα κορμιά […] να σταθείς λογικός μέσα σ’ αυτό το τρελοκομείο 

ήταν μεγάλο κατόρθωμα […] το κορμί κύρτωνε στην προσπάθεια ν’ αμυνθεί, χαμήλωνε, χαμή-

λωνε, μέχρι που έπεφτε, […] Τα χείλια στέγνωσαν από αγωνία και δίψα. Λίγο νερό […] μια 

γουλιά […] μια σταγόνα […] σαν ένα κοπάδι κυνηγημένα πρόβατα […] Σωριάστηκαν τελεμέ-

νοι στο γυμνό χώμα’’ (σελ. 19-21). ‘’Κούρνιασαν στα σκίνα σαν πληγωμένα πουλιά […] ο αγέ-

ρας δυνάμωνε […] Έμπαινε στο πετσί, προχωρούσε στη σάρκα, έφτανε στο κόκκαλο […] Το 

σάλιο απ’ τα φτυσίματα κόλλαγε στα ρουφηγμένα τους πρόσωπα […] πηγαινοέρχονται σαν 

παράξενες μαριονέτες […] Ο φόβος άρχισε σαν την υγρασία να μουλιάζει το είναι τους […] 

τους έβγαλαν μισοπνιγμένους απ’ τη θάλασσα, με μάτια γεμάτα φρίκη […] τόπος σπαρμένος 

κουκουβισμένα κορμιά που αργοσάλευαν και βογγούσαν’’ (σελ. 22-26). ‘’Ο πόνος χωνόταν 

ύπουλος στα πλευρά, στο στομάχι […] βαράγανε στα γεννητικά όργανα κλωτσιές […] Το αίμα 

τότε αυλάκωνε το πρόσωπο […] Ο πόνος ξεχείλιζε στα μάτια, συσπούσε τα χείλη κι’ έδινε στη 

μάσκα μιαν αποτρόπαια έκφραση […] παθαίνει παραισθήσεις […] σπασμένες φωνές τρεμού-

λιασαν σα μοιρολόι […] Ο δρόμος στρώθηκε ματωμένα κορμιά που σπάραζαν και βογγούσαν 

[…] ξέσπασε ένα κλάμα γοερό κι ακράτητο […] παλικάρι […] πνιγμένο […] στο αίμα […] πέ-

ταξαν και τους τραυματισμένους σα σακιά […] Έσκυψαν […] σα δαρμένα σκυλιά […] αν δεν 

κρατήσουμε; […] κουβαλώντας το βαρύ κορμί τους, τη βαριά καρδιά τους […] η σκόνη κάθιζε 

στο πηγμένο αίμα’’ (σελ. 28-30). 

Δεσμώτες-Βασανιστές: Παρουσιάζονται ανελέητοι, σαδιστές, συγκρίνονται με χιτλερικούς, 

βρίζουν χυδαία, είναι μέθυσοι και χασικλήδες. ‘’Ήταν κάτι γεροδεμένοι μαγκλαράδες, θερία 

ανήμερα. Οι αλφαμίτες ζύγωσαν κι άρχισαν να τα πατάνε στην κοιλιά, στο πρόσωπο […] Χτυ-

πούσαν με μίσος, μ’ αλλοφροσύνη […] δημιουργούσαν μια ψυχολογία διαρκούς πανικού με 

προεκτάσεις τρέλας. […] Οι χιτλερικοί σε μερικά στρατόπεδα βασάνιζαν τους κρατούμενους 

χτυπώντας τους φάλαγγα στις πατούσες ή ξεγυμνώνοντας τα πισινά τους […] ένα απίθανο 

τσούρμο τους υποδέχτηκε με αλαλαγμούς. Άλλοι κράταγαν μπαμπού, άλλοι ρόπαλα, μερικοί 

σανίδες. Κι άρχισαν και τούτοι να χτυπάνε με την ίδια λύσσα. […] Ήταν και το γέλιο των 

παραταγμένων που τους περιπαίζαν. Και τα πικρόλογα […] με σαδισμό […] στυφοί σαν το 

χώμα κι’ άγριοι. Μούτρα τραβηγμένα, μάτια μισόκλειστα, μαστούρικα απ’ το πιοτό και το 

χασίς. Τα λόγια τους μετρημένα, βαριά από μπόχα και χυδαιότητα […] όρμαγαν γρυλίζοντας 
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σαν τα θηρία […] Οι βρισιές πέφτανε σαν καμτσικιές. Το σάλιο απ’ τα φτυσίματα’’ (σελ. 19-

24). Ο ταγματάρχης ‘’προσπαθούσε να κρύψει μια κακότητα έχιδνας […] δίνοντας πατρικό 

τόνο στη φωνή του […] Συνέλθετε. Άλλως δεν θα εξέλθετε’’ (σελ. 25). ‘’Οι φάτσες τους γέμι-

σαν χολή. Φαγκρίζουν τα δόντια τους από τη λύσσα […] Η λύσσα του αλφαμίτη γίνεται αφρός 

[…] Ένα ουρλιαχτό λύκων […] ένας πίνακας οδύνης και βαρβαρότητας […] Χορτάτοι από 

ζωώδη ικανοποίηση, κεφάτοι […] Ο ανθυπολοχαγός μ’ ένα πρόστυχο, φτιασιδωμένο χαμόγελο 

[…] με ύφος εξυπνάκια […] Όρμαγαν με ποδοβολητό κι έπεφταν πάνω στη μάζα μανιασμένοι 

[…] τους άρπαζε ο άλλος στοίχος, λυσσασμένος […] Τραγουδάτε ρε πουτάνες, που να σας γ… 

η αδερφή. Τραγουδάτε ρε ξεσκίστρες […] Ρίχτηκαν […] μανιασμένοι, ουρλιάζοντας […] Τώρα 

θα πεθάνετε όλοι, δολοφόνοι. Δε φτάνει ρε που προδώσατε την Ελλάδα, κοροϊδεύετε και το 

βασιλέα μας […] τους καμάκιζαν με πικρόλογα […] Βούλγαροι, προδότες, φτου σας. Φτου σας 

δολοφόνοι, κουμουνισταί. Φτου, […] με λύσσα […] το παγερό γέλιο των παλικαράδων’’ (σελ. 

26-31). Ο αξιωματικός ‘’Φαίνεται αυτάρεσκος, ξιπασμένος’’ (σελ. 33). ‘’Σπάστε τους τα χέρια 

[…] Ο καθένας από έναν κατάδικό του. Τον έκανε ό,τι ήθελε, τον σκότωνε. Αρκεί να του πάρει 

την υπογραφή. Κι ας πέθαινε ύστερα, ας ψόφαγε σα σκυλί […] Ένας αλφαμίτης έχει αναλάβει 

ένα καστανό παλικάρι […] Το βαράει με το μπαμπού στο κεφάλι […] Πασκίζει να το γκρεμίσει 

και το πατάει με τις αρβύλες στην κοιλιά […] σκύβει και το δαγκώνει στο πρόσωπο. Το αίμα 

πιδακίζει αχνιστό […] τον συνεπήρε ένα κύμα υστερίας […] αποχτηνωμένο πρόσωπο […] Ρε 

κόπανε, λέει στο παιδί, οι υπόλοιποι υπογράψανε […] εσύ προτιμάς να πεθάνεις, ρε; […] Το 

σέρνει στα σκίνα, σαν τρόχαλο […] Το γέλιο του αξιωματικού, πρόστυχο, φτιασιδωμένο […] 

Γελάει με ικανοποίηση […] ίσως γιατί ξέχασε. Μπορεί επειδή φοβάται πιο πολύ αυτός’’ (σελ. 

34-37). Οι ανώτεροι παρουσιάζονται λιγότερο αποκτηνωμένοι. Συχνά προχωρούν σε 

«εκλεπτυσμένα» βασανιστήρια του νου για να «σπάσουν» οι εξόριστοι. 

Νόστος εξόριστων/φυλακισμένων-Έλλειψη οικογένειας/φίλων: Η ιδιαίτερη πατρίδα των 

φαντάρων στη θύμησή τους είναι πράσινη, με ανθισμένα τοπία, σε αντίθεση με τον 

αφιλόξενο-άγριο τόπο εξορίας. Αντιστοιχίζεται με τα ιδανικά τους, ενώ η Μακρόνησος με τα 

βασανιστήρια. ‘’Μάζεψαν τα μπαγκάζια τους […] Ένα καδράκι που φύλαγε μιαν εικόνα αγα-

πημένη […] Μια παρήγορη συντροφιά νάχεις κάποιο δικό σου κοντά σου στις δύσκολες ώρες. 

Να κουβεντιάζεις μαζί του, να σκορπάει η έγνοια’’ (σελ. 27). ‘’Στα χωριά τους τα ρέματα είναι 

γεμάτα τούτη την εποχή. Αχ, χωριό μου, χωριό μου. Το φέρνουν στο νου τους ολόδροσο, τυλιγ-

μένο στο πράσινο. Σκόρπισε στην πλαγιά κιόλας πασίχαρο κι απλώνει τα φορτωμένα μ’ ανθούς 

χέρια του να τους προϋπαντήσει. […] Ακούγονται ακόμα οι φωνές και τα καλωσορίσματα των 

χωριανών […] Τ’ όνειρο με μιας χάθηκε’’ (σελ. 33). ‘’Δε σκέφτεσαι κακομοίρη τη μάνα που 

σε περιμένει; Το παιδί κλείνει τα μάτια του. Για μια στιγμή το σπίτι του φαντάζει μπροστά του 
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ζωσμένο μαύρα κρέπια. Ένας θρήνος ανεβαίνει στο στήθος του […] Τα μάτια του έγιναν 

πελώρια από τρόμο. Σκαρφαλώνει στο βράχο και με λαστιχένιο ρυθμό σαλτάρει από πέτρα σε 

πέτρα. Από κάτω, τα μαύρα έλατα στήσανε τρελό χορό. Και τα πράσινα κέδρα, σαν τις κοπέλες 

του χωριού, κουβαλάνε λαγήνια με κρασί και κερνάνε πασίχαρα τους χορευτές. Και γελάνε 

όμορφα με το γέλιο τους το γάργαρο. Αχ, το γέλιο των κοριτσιών’’ (σελ. 36-37).  

Αφιλόξενος τόπος – Καιρικά φαινόμενα – Στοιχεία της φύσης: Χρησιμοποιούνται για να 

τονιστεί πόσο διαφορετικός κι αφιλόξενος είναι ο τόπος σε σχέση με τις ιδιαίτερες πατρίδες 

τους και να συνομολογήσουν το μαρτύριο, ως στοιχεία δραματοποίησης. Το νησί σημαίνεται 

ως τόπος μαρτυρίου: ‘’Δεν μπορούσαν να φανταστούν πως τα οδηγούσαν, παρά τη θέλησή 

τους, σε μια τέτοια κόλαση […] Τα παραμιλητά τους έσμιξαν με την οργή της νύχτας και το 

βογγητό του ανέμου. Το δρολάπι κυνήγησε τα όνειρά τους στο ανειρήνευτο πέλαγο και κείνο τα 

κατάπιε λαίμαργο στα τρίσβαθα σκότη του […] βαρύ μολυβένιο σύννεφο σκέπασε το νησί […] 

Ο αγέρας έσφαζε σα μαχαίρι […] λυσσομανούσε […] μαστίγωνε το πρόσωπο […] το νησί 

φανερώθηκε γυμνό και κρύο, σαν ένας σκελετός κρεμασμένο ανάμεσα ουρανό και θάλασσα. 

[…] έβαλε σε μια μακάβρια κίνηση τα γυμνωμένα από σάρκες κόκαλα’’ (σελ. 20-33). ‘’Ο αχός 

της θάλασσας ανέβηκε από κάτω σαν κλάμα […] ένιωθαν τα κορμιά τους μετέωρα να πηγαινο-

έρχονται σαν παράξενες μαριονέτες απ’ τον αγέρα που λυσσομανούσε […] Τα σκίνα κάθε τόσο 

προσκύναγαν στο πέρασμά τους. Να το καναν από σεβασμό για την αντίστασή τους ή από φόβο 

για τους αλφαμίτες; […] τ’ αστέρια σβήσανε και τ’ όνειρο χάθηκε. Απόψε η νύχτα είναι 

σκοτεινή και συ καρδιά περπατάς ψηλαφώντας στο έρεβος […] Κι ο αγέρας που βιδώνεται στα 

μηνίγγια τους κι αναμοχλεύει τον πόνο στις πληγές […] Και τ’ άψυχα νομίζεις σταμάτησαν 

όλα.’’ (σελ. 23-34). 

 

8. Από το ίδιο αφήγημα η Ενότητα Ξαναγυρίζοντας στα παλιά  

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών: ‘’Έρχονται όμως τ’ άλλα πατριωτάκια κι 

αυτό είναι αρκετό. Ο Κώστας ακούραστος, τους ξαναφέρνει στα περασμένα. Κι εκείνοι τον 

ακούνε αχόρταγα κάθε βράδυ […] με την πνιχτή φωνή του, ανασέρνει το ματωμένο παρελ-

θόν.’’ (σελ. 81). 

Αίσθημα ματαίωσης για τους χαμένους αγώνες, τη χαμένη νιότη και τη ζωή τους:  Όταν 

πεθαίνει ο συνεξόριστος φίλος του ο αφηγητής σκέφτεται: ‘’»Καλέ μου φίλε, σκέφτηκα, με τα 

μεγάλα μάτια και τα ακόμα πιο μεγάλα όνειρα. Φοβάμαι πως τα μακρυά σου βλέφαρα θα 

κλείσουν πίσω τους αύριο τους οραματισμούς σου, βυθισμένους στο σκοτάδι του θανάτου. Κι η 

κοπέλα σου θα πάρει το πικρό μήνυμα, πρώτο δώρο και στερνό σου […] Και συ πεθαίνεις κάθε 

στιγμή. Ο θάνατος έγινε πολύ γνώριμος τελευταία.’’ (σελ. 80-81). 
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Πνεύμα συντροφικότητας: ‘’Τις νύχτες μαζευόμαστε σακατεμένοι στις σκηνές […] κι ανα-

μασούσαμε τα πάθη μας. Βασανίζαμε τον εαυτό μας ξαναλέγοντας όσα τρομερά ζήσαμε και, 

πράμα περίεργο, βρίσκαμε ευχαρίστηση. Ίσως επειδή δε μας βασάνιζαν οι άλλοι.[…] Μια 

βραδυά κουβεντιάζαμε πάλι […] Κάποιος έλειπε ανάμεσά μας. Ο Γιώργος Λειβαδίτης […] 

Ήταν η σειρά του λοιπόν’’ (σελ. 79). 

Δήλωση μετανοίας: Για τους εικονικούς πνιγμούς αναφέρει: ‘’Εκεί με ρώταγε ο δόκιμος αν 

υπογράφω δήλωση. Δε μπόραγα ν’ απαντήσω ούτε ναι ούτε όχι γιατί πνιγόμουν’’ (σελ. 84). Τα 

βασανιστήρια προκειμένου να αποσπαστεί δήλωση είναι συνεχή. Όταν ρίχνουν τον αφηγητή 

στην παγωμένη θάλασσα: ‘’η φωνή απ’ την όχτη έφτανε σκληρή, αδυσώπητη, σαν κάλεσμα 

θανάτου. […] Υπογράφεις τώρα; […] Κι κείνοι έπεσαν πάλι απάνω μου ποδοπατώντας τη 

σάρκα μου […] Την άλλη μέρα στη σκηνή μου, κοιτιόμουν ένας σωρός λιωμένο μολύβι. Για να 

βρίσκομαι εδώ, σκέφτηκα, δεν υπόγραψα. Αλλιώς θα μ’ είχαν στο αναρρωτήριο’’ (σελ. 89). 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’«Που λέτε παιδιά εμείς ήρθαμε εδώ […] το 1947. […] οι 

πρώτες ζωστηριές έπεσαν στα κεφάλια μας […] Οι μικρές κοφτές κραυγές ανακατώθηκαν στο 

κοίλωμα σε μια συμφωνία πόνου, που κατακάθησε σιγά-σιγά σ’ ένα πνιχτό γουργουρητό, σαν 

αγκομαχητό θανάτου […] γαύγιζε ο αλφαμίτης και του δωσε μια κλωτσιά στο στομάχι […] 

Ξεριζώναμε απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ τα σκίνα με τα χέρια και ξεχώναμε τα ριζιμιά λιθάρια 

χωρίς τσαπιά. Ύστερα μας φόρτωναν αγκωνάρια 80 με 100 κιλά  […] να τα ανεβάζουμε απ’ 

την παραλία στην κορφή […] Ξεκινάγαμε λυγισμένοι κάτω απ’ το ασήκωτο βάρος και σβαρνώ-

ντας […] Έφτανε ένα θλιβερό απομεινάρι του εαυτού μας, […] Μια δόση φόρτωσαν τον 

αδερφό μου ένα αγκωνάρι ασήκωτο. Ήταν άρρωστος ο δόλιος’’ (σελ. 75-79). Για τον 

βασανισμό φίλου του λέει ο αφηγητής: ‘’ένας ασουλούπωτος μπόγος […] έπεσε ανάμεσά μας 

[…] Το σώμα του βαρύ κι ακίνητο σπαρταρούσε στιγμές-στιγμές ανεπαίσθητα. Τα ρούχα του 

ξεσκλίδια προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σκεπάσουν την κρεουργημένη σάρκα […] Ένα 

γλιστερό υγρό σκέπαζε τη μορφή του. […] πνιχτό αναφιλητό άρχισε ν’ ανεβοκατεβαίνει απ’ το 

λυωμένο στέρνο του παιδιού’’ (σελ. 80). ‘’Κι ύστερα η ίδια μακάβρια ιεροτελεστία. Με 

ουρλιαχτά […] Τα μπαμπού ανεβοκατεβαίνουν ανελέητα στα καύκαλα, στις πλάτες. Ο θρήνος 

των δαρμένων σκεπάζεται απ’ τη λύσσα των αλφαμιτών που αλαλάζουν. […] Χλωμοί, 

κουρελήδες, με τα μπαγκάζια τους να σέρνονται θλιβερή ακολουθία’’ (σελ. 82). Τιμωρίες που 

δε χωρά ο νους: ‘’Εμάς, […] μας κρέμασαν απ’ τα γεννητικά μας όργανα. Πρήζονταν τα 

γλυκάδια μου κι ο πόνος άπλωνε χταπόδι σ’ ολόκληρο το κορμί μου. Δε θυμάμαι να υπόγραψα, 

αλλά τι λες Κώστα, λες να μείνω άχρηστος πια;’’ (σελ. 82-84). 

Δεσμώτες-Βασανιστές: ‘’Ένα βαρύ χνώτο που μύριζε κρασίλα και καπνό του φλόμωσε την 

ανάσα
.
 Ύστερα ένα βαρύ χέρι του σιδέρωσε το πρόσωπο. Και πάλι και πάλι. Ώσπου ένοιωσε το 
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αίμα του ζεστό να κυλάει στ’ ακρόχειλο […] Η διοίκηση […] ένας αξιωματικός, και καμιά δε-

καριά αλφαμίτες, […] Κατάδικοι των φυλακών οι περισσότεροι και χέστηδες. Φονιάδες, χασι-

κλήδες και πορτοφολάδες. Γλύτωσαν απ’ την ψειρού, χόρτασαν καλοφαγία’’ (σελ. 75-78). 

Ένας φωνάζει στον άρρωστο: ‘’Κι εκείνος ο σκύλος το χαβά του, «Βούλγαρε και Βούλγαρε, 

προχώρα»’’ (σελ. 79). Για έναν δόκιμο περιγράφει: ‘’Ανάμεσα στο θλιβερό αυτό πλήθος, 

φτάνουν και ορισμένα υποκείμενα με άγνωστες βουλές. Τέτοιος ήταν κι ένας δόκιμος […] »Απ’ 

το πρωί μέχρι το βράδυ με μια σφυρίχτρα στο στόμα κι ένα μαστίγιο στο χέρι, οργώνει τις 

σκηνές, αναστατώνοντας τον τόπο. Δίνει διαταγές, φωνάζει, βρίζει. […] βλαμμένο νιάνιαρο 

εκεί δα που προσπαθεί να παραστήσει τον καμπόσο […] μας έσερναν […] μας πέταξαν σαν 

κουρέλια […] πέρασαν τη θηλειά στο λαιμό […] Έσφιγγε η θηλειά κι αισθανόμουνα την ψυχή 

μου ν’ ανεβαίνει στο στόμα […] εκείνος έκοβε το σκοινί και πέφταμε σαν άδεια τσουβάλια’’ 

(σελ. 82-84). ‘’Αυτή την πολυθρόνα ο ανθυπασπιστής […] Λιακάκος διάλεξε για το καινούργιο 

μας μαρτύριο. Ήταν ένας χλεμπονιάρης τύπος όλο χολή. Η κιτρινίλα της ψυχής του ανέβαινε 

κάθε στιγμή να χυθεί στο ζαρωμένο μούτρο του, μούτρο φιδιού. […] Αφηνόμαστε λοιπόν, 

ερείπια σωστά, να πέσουμε στον πυρωμένο βράχο κι αυτός όρθιος απολάβαινε το μαρτύριό μας 

με σαδιστική ικανοποίηση […] η αηδιαστική φάτσα […] απολιθωμένη σ’ ένα χαμόγελο άθλιας 

ικανοποίησης […] ένα ξόανο μαρμαρωμένου γέλιου.’’ (σελ. 85). Στέλνει εξόριστους να 

ανακαλύψουν αντί για πηγάδι τάφους: ‘’τσιρτσιριζόμαστε σωριασμένοι […] Αύγουστος κι ο 

ήλιος καντήλι. Το λίγο νερό που μας μοίρασαν το πρωί ήταν μια μακρινή ανάμνηση. […] έκανε 

λόγο και για παγούρια, σίγουρα κει πάνω θα υπάρχει νερό […] φρέσκοι τάφοι […] Εδώ 

σκοτώσανε και θάψανε ανθρώπους […] εδώ υπάρχουνε τάφοι’’ (σελ. 85-87). Όταν ο 

αφηγητής αρνείται να υπογράψει: ‘’ήρθε και στάθηκε από πάνω μου με ανοιχτά σκέλια. 

Φάνταζε θεόρατος σαν το θάνατο […] λυσσασμένος άρχισε να με πατάει με τις αρβύλες του 

στο στομάχι. Ύστερα με σπασμωδικές κινήσεις έβγαλε το πιστόλι του. Ακούμπησε το κρύο 

μέταλλο στο στήθος μου […] ξερνάει βρισιές’’ (σελ. 88). ‘’Τι σόι άνθρωποι; […] αν είναι 

άνθρωποι […] Κάθε στιγμή βρίσκουν καινούργιους τρόπους να μας βασανίζουν. Το χαλασμένο 

μυαλό τους κατεβάζει όλο και χαλασμένες ιδέες.’’ (σελ. 89). Ο διοικητής, ‘’καλό ανθρωπάκι 

με μαλακά φερσίματα’’ (σελ. 90), απομακρύνθηκε το ‘48. 

Νόστος εξόριστων/φυλακισμένων-Έλλειψη οικογένειας: Ο Λειβαδίτης μια μέρα πριν 

θανατωθεί εκμυστηρεύτηκε στον αφηγητή: ‘’μού λεγε για το κορίτσι του […] Να δεις, Κώστα, 

μια κοπελάρα, μέχρι κει πάνω. Μόλις γυρίσω θα την παντρευτώ. Και θα κάνω μαζί της μια 

ντουζίνα «κουκουεδάκια». Θα γιομίσει η κάλπη, φίλε μου’’(σελ. 80).  

Αφιλόξενος τόπος–Καιρικά φαινόμενα–Στοιχεία φύσης: ‘’η θάλασσα δερνόταν με αναφι-

λητά. Κι ο αγέρας. […] Ένα αηδιαστικό μπλάστρι που σου γινότανε δεύτερο ρούχο. […] Ιούλης 
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μήνας και το νησί καίγεται. Ο αγέρας σαρώνει το λιγοστό χώμα, σηκώνοντάς το σε σύννεφα 

στυφή σκόνη. Κι η θάλασσα κάτω σα να κοχλάζει’’ (σελ. 78-81). ‘’»Το καλοκαίρι πέρασε 

θλιβερό καλοκαίρι. Το φθινόπωρο έμπαινε φορτωμένο ελπίδες. Θα γλυτώναμε απ’ το λιοπύρι, 

απ’ την πολυθρόνα. Θα μαζεύαμε και λίγο βροχόνερο, όταν έβρεχε. […] τι ειρωνεία! Στο 

Μακρονήσι δεν έβρεχε, ούτε θα βρέξει ποτέ. Όταν τα σύννεφα μαζεύονται μια κατάρα τα 

σκορπίζει στα πέρατα. Και το φτενό χώμα μάταια περιμένει λίγη βροχή. Να πρασινίσει μια 

άνοιξη, να λουλουδιάσει ένα καλοκαίρι.’’ (σελ. 87). 

 

Σκάρος Ζήσης 

9. Από τη συλλογή Ψηφίδες (1981) που περιλαμβάνει διηγήματα από συλλογές του, το 

διήγημα Ο Κοψαχείλης κι ο Βασιλικός Επίτροπος που ανήκει στη συλλογή Διηγήματα 

(1977) 

Η ιστορία διαδραματίζεται στην εποχή των Δεκεμβριανών. Πρόκειται για την συνοπτική 

δίκη ενός αγωνιστή για συμμετοχή στα γεγονότα, που θα τον οδηγήσει στο εκτελεστικό 

απόσπασμα. Ο πρόεδρος ανυπομονεί ‘’να στηρίξει σε κάποιο αντικειμενικό στοιχείο την 

κατηγορία’’ (σελ. 19) -όπως αναφέρει ο Μιχάλης Μερακλής στην εισαγωγή- επιμένοντας ότι 

η ουλή είναι από τραυματισμό στο «συμμοριτοπόλεμο» και όχι στο Αλβανικό Μέτωπο. Στο 

τέλος αποκαλύπτεται ότι ο Βασιλικός Επίτροπος, ο οποίος βιαζόταν να τον καταδικάσουν, 

είναι αυτός που έσωσε ο κατηγορούμενος με κίνδυνο της ζωής του στο Αλβανικό. Τονίζεται 

η ηρωική συμπεριφορά του αγωνιστή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. 

Πολιτικά γεγονότα της εποχής: για τα Δεκεμβριανά αναφέρεται: ‘’–Η σφαίρα των συμ-

μάχων μας πόνεσε πιο πολύ απ’ τη σφαίρα του εχτρού. Αν θέλετε να δείτε πως μας περι-

ποιήθηκαν μετά την απελευτέρωση, έχω άλλα δείγματα […] Μα τούτη τη φορά το χτύπημα είχε 

έρθει πισώπλατα. […] Όπως βλέπετε το βλήμα του εχτρού με πήρε ξώφαλτσα, το βλήμα των 

φίλων πήγε να μου ξεριζώσει τα σπλάχνα’’ (σελ. 66-67). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον: Για τα Δεκεμβρια-

νά λέει ο αφηγητής: ‘’πανηγύριζαν μαζί με το λαό για τη νίκη […] Ένας παράξενος αέρας που 

δεν έμοιαζε σαν τους άλλους, είχε σηκωθεί κι έφερνε στις χαρούμενες πλατείες και τ’ 

ανυποψίαστα χοροστάσια των παιδιών τις ίδιες φωνές που ο απόηχός τους έφτανε τώρα ως την 

κρύα αίθουσα του στρατοδικείου: θάνατος, θάνατος! […] με τη μουλωχτή ακόμα σφαίρα στο 

στήθος του, είχε προλάβει να το σκάσει απ’ το νοσοκομείο κι από λούφα σε λούφα πήρε πάλι τα 

βουνά. […] οι μαχητές της νέας αντίστασης είχαν στήσει τα μετερίζια της λευτεριάς. Όταν 

έφτασαν τ’ αεροπλάνα κι άδειασαν το φονικό τους φορτίο […] Αίμα έβλεπε μόνο. Αίμα που 

πότιζε μ’ άλικο χρώμα τις χιονισμένες πλαγιές’’ (σελ. 66-67). ‘’Η αντίσταση, φαίνεται, κατά 
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του καταχτητή είχε συνηθίσει και τα κορμιά των αγωνιστών ν’ αντιστέκονται σε κάθε εισβολή 

ξένων στοιχείων στο αίμα τους. Τη μέρα που ήρθε το απόσπασμα και πέρασε τις χειροπέδες 

στα χέρια του Βάιου Ντάλλα ή Κοψαχείλη, ο παλιός καπετάνιος της Εθνικής Αντίστασης τρά-

βηξε τρίτος μπροστά και τίποτα δεν έδειχνε, ότι το ελάτινο κορμί του μπορούσε να είναι κατά-

τρυπημένο από σφαίρες, εξόν απ’ τη λοξή εκείνη χαρακιά στο πάνω του χείλι, που λες ότι του 

είχε μείνει επίτηδες εκεί, σαν ακατάλυτο σύμβολο ανθρωπιάς και αντρειοσύνης.’’ (σελ. 67). Ο 

Κοψαχείλης λέει στον στρατοδίκη: ‘’Εγώ εξακολούθησα να πολεμάω για τα ίδια ιδανικά που 

πολεμούσαμε τότε’’ (σελ. 68). 

Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας: ‘’Τον καιρό του πολέμου ο Βάιος Ντάλλας ήταν από τις 

ηλικίες, που είχαν βρεθεί να υπηρετούν στο στρατό. […] πήρε μέρος απ’ τους πρώτους στις 

μάχες.’’ (σελ. 63). Περιγράφεται η ηρωική διάσωση τραυματισμένου συμπολεμιστή του από 

τον Βάιο, όπου τραυματίστηκε κι ο ίδιος: ‘’Ο Ντάλλας σύρθηκε μπουσουλώντας κοντά του και 

αφού τον ξέχωσε, τον ζαλικώθηκε στους ώμους. […] Το αίμα είχε μουλιάσει πια τα ρούχα τους 

[…] Φύγε, φύγε να γλυτώσεις τουλάχιστον εσύ, δίνουμε στόχο […] Κόλλησαν ο ένας πάνω 

στον άλλο κι έγιναν ένα, μια ματωμένη μάζα στο χιόνι, ενώ πλάι τους γάζωναν τα πολυβόλα. 

[…] Άφησέ με, ρίξε μου μια σφαίρα και φύγε, εσύ μπορείς να γλυτώσεις […] Τους βρήκαν και 

τους δυο παγωμένους σε μια χαράδρα’’(σελ. 64-65). 

Ρόλος δικαστικής αρχής: ‘’Το στρατοδικείο δούλευε μέρα-νύχτα και ξεπετούσε τις υποθέσεις 

με συνοπτική διαδικασία. «Για τα περιτρίμματα αυτά της κοινωνίας, που τόλμησαν να 

σηκώσουν τα όπλα κατά της πατρίδας και των συμμάχων μας μια και μόνη ποινή έχω να 

προτείνω: Θάνατος!». Μ’ αυτά τα λόγια ο Βασιλικός Επίτροπος τελείωνε πάντα την αγόρευσή 

του. […] η φρουρά οδηγούσε τους μελλοθάνατους στην κλούβα και στο εδώλιο κάθονταν άλλοι 

κατηγορούμενοι ν’ ακούσουν το ίδιο κατηγορητήριο […] Οι χωροφύλακες έφεραν μπροστά 

στην έδρα το παλικάρι […] του έλυσαν τις χειροπέδες. […] Αμέσως τα μάτια των δικαστών 

στραφτάλισαν από μοχθηρή περιέργεια. – Ασφαλώς την ουλή αυτή στο μάγουλό σου την έχεις 

απ’ τον συμμοριτοπόλεμο […] είπε ο Πρόεδρος.’’ (σελ. 63). ‘’Μέσα στην άδεια αίθουσα, 

χωρίς ακροατήριο, παρά μονάχα με τους στρατοδίκες να φουσκώνουν αρειμάνια κάτω απ’ τις 

χρυσές επωμίδες τους […] ο Ντάλλας ένιωθε τη φωνή του Προέδρου σαν παράξενο ουρλιαχτό 

φαντασμάτων’’ (σελ. 65-66). Όταν ο στρατοδίκης του λέει: ‘’αρνείσαι να αναγνωρίσεις τη 

μεγαλοψυχία εκείνων που σε γλύτωσαν από βέβαιο θάνατο’’ (σελ. 68), εκείνος απαντά: ‘’το 

έκαμαν για να με στήσουν στο εχτελεστικό απόσπασμα’’ (σελ. 68).  

Μαρτυρολόγιο αγωνιστών: Στο στρατοδικείο που θα καταδικάσουν τον Ντάλλα αναφορά 

στον: ‘’ Σταυρωμένο, που κοίταζε περίλυπος πάνω απ’ τα καρφιά του’’ (σελ. 66). 
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Καιρικά φαινόμενα: Στην επίθεση κατά των ανταρτών: ‘’αντί για νιφάδες χιονιού, αίμα 

πηχτό έσταζε από πάνω του ο βουρκωμένος ουρανός’’ (σελ. 67). 

 

Αδάμου Τάκης  

10. Από τη συλλογή Για μια άσπρη μέρα (1981) το διήγημα Ο όρκος του Μακρή  

Παρουσιάζονται οι συνθήκες κράτησης και τα μαρτύρια των μελλοθάνατων σε μια φυλακή. 

Η Μαρίνα, που πρόκειται να εκτελεστεί, αντέχει μέχρι το τέλος, παρ’ όλη την επιμονή και 

τους εκβιασμούς των δεσμωτών. Οι σύντροφοί της διατηρούν υψηλό ηθικό εξαιτίας της 

στάσης της για την επικείμενη θυσία. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: Ο αφηγητής περιγράφει: ‘’μας κουβάλησαν εδώ πέρα τα 

μεσάνυχτα, άλλον με τα σώβρακα κι άλλον ολότελα ξυπόλυτο, έτσι καθώς μας άρπαξαν τον 

καθένα μας, απάνω στον ύπνο […] το καθεστώς ξανάβρισκε τη σιγουριά του μόλις σε πότιζε 

ένα κατοσταράκι ρετσινόλαδο κι έβαζε το γυμνό πισινό του να καθίσει απάνω σε μισή κολόνα 

πάγο’’ (σελ. 35-36). ‘’Από προχτές, […] μας κουβάλησαν στην αχτίνα «Γάμα» […] δεν βολεί 

να ξαπλώνουμε όλοι μαζί και πλαγιάζουμε, «ανά δίωρο», με τη σειρά. Οι άλλοι περιμένουν 

ορθοί’’ (σελ. 41). ‘’ Έρχονταν τώρα ταχτικά. Κάθε φορά που πάθαιναν ζημιές έξω, στα βουνά, 

αυτοί ξεσπάγανε σ’ εμάς που μας είχανε στα χέρια τους. παίρνανε και τουφέκαγαν πάντα ένα 

δυο το πολύ, όχι παραπάνω. Θέλανε να ‘χουν απόθεμα για κάθε περίσταση. Μα πιο πολύ 

θέλανε έτσι να σπάσουν τους υπόλοιπους’’ (σελ. 45). ‘’Στη φυλακή […] Ζεις αδιάκοπα κάτω 

από τον ίσκιο του θανάτου. Τον νιώθεις να τριγυρίζει στα ντουβάρια της φυλακής, να 

περπατάει στο διάδρομο, να τρυπώνει στα κελιά, να προσπαθεί να μπει στις σακατεμένες 

σάρκες, ν’ αδράξει την καρδιά, να παραλύσει την αντίσταση και το κουράγιο. […] Είναι 

τρομερό να ζεις στο κελί του θανάτου, πιο τρομερό κι από τον ίδιο το θάνατο.’’ (σελ. 46). 

Ρόλος χωροφυλακής-δικαστικής αρχής: ‘’Στο έκτακτο Στρατοδικείο, ούτε που τα κοιτάζουν 

αυτά που γράφουν στα χαρτιά. […] Σε ρωτάνε μόνο: -Είσαι κομμουνιστής; […] –Μετανοιώ-

νεις; […] μιας και δεν πιάνονται τα παιδιά τους -οι αντάρτες-καλοί είναι και τούτοι για τη 

δράση της Χωροφυλακής και την τροφοδοσία των Στρατοδικείων’’ (σελ. 36-37).  

Δήλωση μετανοίας: Την  Μαρίνα: ‘’Θα την τουφέκιζαν σε λίγες μέρες και δήλωση δεν είχε 

κάνει’’ (σελ. 43). 

Ευθύνες των ξένων δυνάμεων: ‘’Το αμερικάνικο πραχτικό πνεύμα έκανε πράματα και 

θάματα στην πατρίδα της Δημοκρατίας!’’ (σελ. 36). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον: ‘Κάτι γεροντάκια 

συμπαθητικά σαν αγιογραφίες. Τους θωρείς και ζωντανεύουν στα μάτια σου φτωχοκάλυβα. 

Πεζούλες με χώμα λιγοστό ολόγυρα. Μιαν αυλίτσα, ένα δεντράκι στην αυλόπορτα, δυο γιδού-
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λες, λίγες κότες […] Χιμαιροκυνηγοί ενός «παραδείσου» με μπόλικο ψωμί! […] Να το χόρται-

ναν μια φορά, το καλότυχο, και να κλείνανε ύστερα τα μάτια τους μ’ αναπαμένη τη συνείδηση 

πως ξεπληρώθηκαν τα όνειρά τους στη ζωή […] Βασανισμένος κόσμος, στερημένος την κάθε 

χαρά.’’ (σελ. 36-37). Η Μαρίνα στην επίσκεψη του γιου της: ‘’η φωνή βγήκε ραγισμένη από 

το σπαραγμό: -Σ’ αφήνω στο Κόμμα, γιόκα μου! […] Έσκυψε γρήγορα με λαχτάρα και σφιχτα-

γκάλιασε για στερνή φορά το σπλάχνο της.’’ (σελ. 45). ‘’Βέβαια, και στη μάχη κι εδώ ο 

θάνατος είναι λεβέντικος σαν πεθαίνεις για το δικό σου ιδανικό.’’ (σελ. 46). Με αφορμή τη 

Μαρίνα αναφέρει ο αφηγητής: ‘’Τα μάθαινε όλα ο λαός κι οι φτωχογειτονιές κουφόβραζαν 

σαν το ηφαίστειο […] Θεριά ανήμερα οι Γερμανοί, με κείνους τους χαλκάδες περασμένους στο 

λαιμό. Μεγαλύτερο όμως θεριό από το λαό που πεινάει και γυρεύει το δίκιο του δεν υπάρχει. 

Έτσι άρχισε εκείνη την ημέρα η πρώτη διαδήλωση. Απ’ το κατώφλι της Μαρίνας διάβαιναν 

ποτάμι οι άνθρωποι […] Όλοι είχανε τη δική της όψη […] Ύστερα ήρθε η καινούργια κατοχή. 

Κι ακολούθησε η φυλακή, τα βασανιστήρια, το στρατοδικείο. Κι άντεξε.’’ (σελ. 49-50). 

Περιβάλλον φυλακής: ‘’’Ο Σατανάς μονάχα ξέρει τι κρύβεται στο βρώμικο αυτό κελί’’ (σελ. 

49). 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’Άνθρωποι δικοί μας, δηλαδή, που 

μιας και δεν πιάνονται τα παιδιά τους -οι αντάρτες- καλοί είναι και τούτοι για τη δράση της 

Χωροφυλακής και την τροφοδοσία των Στρατοδικείων’’ (σελ. 37).  

Στοιχεία της φύσης: Την ημέρα της εκτέλεσης της Μαρίνας: ‘’Η αυγή, που έβαψε θαμπά μ’ 

ένα μουντό γκρίζο χρώμα το φεγγίτη του κελιού μας’’ (σελ. 50). 

Στάση θεσμικών εκπροσώπων της Εκκλησίας: ‘’Πεινούσαν, βέβαια, χιλιάδες, […] 

Πήγαιναν κάθε μέρα στο δεσπότη και λέγανε τον πόνο τους. – Δέσποτά μου, πεθαίνουμε. Λίγο 

ψωμάκι, ένα συσσίτιο για τα μικρά. Μακάρι λίγο καλαμπόκι για κουρκούτι, από τα κτήματα του 

Μοναστηριού […] Να σωθούμε! […] Ξαφνικά έσκασε η μπόμπα: Στο Μοναστήρι σαπίσανε 

χιλιάδες οκάδες καλαμπόκι. Κι ο «Σατανάς», όπως λέγανε πια το Δεσπότη, άλλαζε με τους 

χωριάτες που πεινούσαν πέντε οκάδες καλαμπόκι με ένα πρόβατο γερό! Ύστερα ένα ένα 

βγήκαν όλα στη φόρα: Δεσπότης κι αρχιμανδρίτης, είπαν, γλεντοκοπούσαν κάθε βράδυ με τις 

φιλενάδες τους στο μέγαρο της Μητρόπολης […] και ξόδευαν ακόμα και τα τρόφιμα του νοσο-

κομείου […] και να καταριούνται τους κομμουνιστές που θέλανε – λέγαν – να χαλάσουν τη 

«θρησκεία» και την «οικογένεια»’’ (σελ. 48-49). 

Αντίσταση: Για το Μιλτιάδη το σοβατζή λέει: ‘’που ‘χανε δει τα μάτια του χίλιες φορές το 

θάνατο στα στρατόπεδα της Χιτλερίας’’ (σελ. 35). Η Μαρίνα: ‘’Στην κατοχή έχασε τον άντρα 

της, τον κρέμασαν οι Γερμανοί. Έκλαψε τότε μέρες και μέρες, ήθελε να σκοτωθεί. Μα την 

κράτησε στη ζωή το μωρό. Τι θα γινόταν χωρίς προστάτη;’’ (σελ. 48). 
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Δεσμώτες-Βασανιστές: ‘’Αφέντης κι εξουσιαστής της τύχης μας εδώ είναι ο «Φρειδερίκος». 

Δηλαδή ο διοικητής της φυλακής λοχαγός πεζικού […] Να ‘χεις αντίπαλο έναν χοντροκομμένο 

αγριάνθρωπο παίρνεις έγκαιρα τα μέτρα σου. Τούτη όμως η φινέτσα του «Φρειδερίκου» σε 

κάνει να μποσκάρεις. Ανοίγει η πόρτα του κελιού και θαρρείς πως θα κάνει υπόκλιση. Μιλάει 

πάντα στον πληθυντικό κι ας είμαστε κατάδικοι: -Σας χτύπησαν!... απορεί, σα να μην ξέρει 

τίποτα απ’ το ολονύχτιο μαρτύριό σου, κάτω στο υπόγειο. […] –Α, τα παλιόπαιδα. Η φωνή του 

απαλή, βελουδένια. […] Τον προδίνουν τα μάτια του, που αστράφτουν σα φονικά όργανα. […] 

Απολαβαίνει μ’ όλη την ψυχή του το θέαμα των σακατεμένων κορμιών. […] Απολαβαίνει και 

σφυγμομετράει τα κελιά. Ψαχουλεύει να βρει σε ποιανού την καρδιά ανοίξανε χαραμάδες, σε 

ποιον πήρε η αντίσταση να βαράει υποχώρηση. Κι εκεί πέφτει με τα μούτρα. Γυρίζει στο γρα-

φείο του και καταστρώνει το σχέδιο. Γράφει με κάθε λεπτομέρεια τα βασανιστήρια, έτσι όπως 

οι γιατροί γράφουν τις συνταγές και τα φάρμακα.’’ (σελ. 41-43). Ο διοικητής για να αναγκάσει 

την Μαρίνα να υπογράψει: ‘’Στην απανθρωπιά του, έφερε στη φυλακή το εφτάχρονο αγοράκι 

της. –Μανούλα μου..ου..ου! Θα σε σκοτώσουν! […] βούιξαν οι τσιμεντένιοι θόλοι απ’ το 

σπαραχτικό κλάμα του μικρού.’’ (σελ. 43). ‘’Στη φυλακή ζεις στο δικό του βασίλειο και την 

κάθε στιγμή μπορεί ν’ ανοίξει ξαφνικά η πόρτα του κελιού και ν’ ακούσεις τη φωνή του 

«Φρειδερίκου»: -Ετοιμαστείτε!...Η σειρά σας’’ (σελ. 46).  

Αίσθημα ματαίωσης για τη χαμένη νιότη και ζωή σε αγώνες, εξορίες και φυλακές: 

‘’Αλήθεια. Εδώ δεν ήταν «παίξε γέλασε». Εδώ ήτανε το παιδί, ολάκερη η ζωή της μάνας. […] 

Τα καστανόχρωμα μάτια του, που θύμιζαν το μακαρίτη τον πατέρα του. Οι χαρές του, τα 

παιχνίδια του, όλα του τα καμώματα […] Και τα όνειρα της μάνας: να το μεγαλώσει, να το 

μορφώσει, να το καμαρώσει λεβέντη δίπλα της, στον τόπο του άντρα της’’ (σελ. 44). 

 

Φυτσίλης Βασίλης 

11. Το διήγημα Στο τρελάδικο του «Αβέρωφ» που ανήκει στη συλλογή Κουβεντιάζοντας 

με το Γιάννη (1999) 

Ο συγγραφέας υπήρξε Επονίτης, αντάρτης και φυλακισμένος-εξόριστος για δώδεκα χρόνια. 

(“Βιογραφικό του Βασίλη Φυτσίλη”, 2002). Το διήγημα εστιάζει στους φαντάρους που 

απέκτησαν ψυχικές νόσους από τα βασανιστήρια στη Μακρόνησο. Παρουσιάζει την ιστορία 

ενός, που οδηγείται προς το τέλος μετά από ηρωική παρέμβαση και γελοιοποίηση γιορτής 

της 25
ης

 Μαρτίου, που γινόταν στα πλαίσια την «αναμόρφωσης» των αριστερών φαντάρων. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: Ο αφηγητής λέει: ‘’σ' αυτό το φοβερό στρατόπεδο, εκτός 

απ' τη δοκιμασία που περνάει το σώμα, που ή αντέχει σε όλους τους κύκλους της κόλασης και 

βγαίνει στο τέλος νικητής ή υποκύπτει και τελειώνουν τα βάσανα, υπάρχει και η δοκιμασία του 
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μυαλού, του πνεύματος. Μια δοκιμασία, που, ανάλογα με το άτομο, μπορεί να είναι - και για 

πολλούς ήταν - πιο μεγάλη και πιο σκληρή κι απ' αυτήν που περνούσαν τα σώματα […] μέσα σε 

κείνον τον ανήκουστο παραλογισμό, την αποθέωση της θηριωδίας και της παραφροσύνης’’. 

‘’Ένα κουβαράκι ανθρώπινο, τριάντα, τριάντα πέντε το πολύ κιλά είχε απομείνει, από έναν 

λεβέντη που κάποτε, σύμφωνα με το μπόι του και το χοντροκόκαλο σκαρί του, θα έπρεπε να 

ήταν το λιγότερο εβδομήντα’’. ‘’Τώρα, έμεινε ένα σπαγκάκι […] Ένα κορδονάκι όρθιο, που τα 

σκισμένα ρουχαλάκια του κρέμονταν απάνω στο κορμί, όπως κρέμονται τα κουρέλια στον 

ξύλινο σκελετό ενός σκιάχτρου […] Η βαθιά μαυροκόκκινη τρύπα που έμεινε απ' το ένα μάτι 

του, που του το έβγαλαν οι «διαφωτιστές» […] Το ένα πόδι του, που το έσπασαν οι Αλφαμίτες 

εκεί στο σύρμα της Χαράδρας, είχε «πιάσει» στραβά’’. Ο Γιάννης λέει για τα βασανιστήρια 

που έχει υποστεί: ‘’Δεν είπα τίποτα ακόμα, ούτε για το σύρμα της Χαράδρας, ούτε για το 

κρέμασμα, ούτε για τον χαλασμένο μπακαλιάρο και τις παστές σαρδέλες, που μου τρυπήσαν το 

στομάχι. Δε σας είπα ακόμα, ούτε για το σπασμένο ποδάρι μου, ούτε για το βγαλμένο μάτι μου, 

ούτε για τη γάτα, που κολυμπούσαμε μαζί στη θάλασσα, δεμένοι κι οι δυο μέσα στο ίδιο 

τσουβάλι.’’. Ο ήρωας θα καταλήξει, έπειτα από την παρέμβαση που προκάλεσε τον βασα-

νισμό του: ‘’Τον έσυραν, τελικά, σβαρνώντας, απ' το τσιμεντένιο πεζούλι, τον έριξαν κάτω στα 

χαλίκια, κ' έπεσαν απάνω του να τον πατάνε, όλοι μαζί, με τις χοντρές αρβύλες τους […] 

Υστέρα από τρεις μέρες, τον έβγαλαν απ' το πειθαρχείο […] Ήταν όλο το κορμί του 

μελανιασμένο και πρησμένο, τούμπανο. Ζούσε ακόμα. Κοντανάσανε, μ' ένα βαρύ μονότονο 

ροχαλητό. Ο «ρόγχος», που προδίκαζε τη συνέχεια.’’. 

Δεσμώτες-Βασανιστές: ‘’Όσο πιο δυνατά τους χτυπούσαν οι Αλφαμίτες με μαστίγια και με 

ρόπαλα’’. Ο τρελός πια Γιάννης τους αποκαλεί: ‘’Μακριά από μένα, μαύρα κοράκια!.. Αλφα-

μίτες Γερμανοί! […] Βαράτε, βρε φασίστες! […]  Βαράτε, βρε Γερμανοί! […] Κωλόπαιδα της 

Φρειδερίκης της πουτάνας, βαράτε! […] Χιτλερόπουλα της πουτάνας της Φρειδερίκης!’’. Οι 

δεσμοφύλακες γνωρίζοντας το φόβο του για τις κότες και τα κοράκια τον πείραζαν.  

Δήλωση μετανοίας: ‘’Αντί να υποκύψουν και να πουν το πολυπόθητο για τους βασανιστές 

«ναι»’’. 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: Το διήγημα είναι ένα αφιέρωμα σ’ 

αυτούς που οδηγήθηκαν σε φυσική ή ψυχική εξόντωση και στο εμφανές τραύμα των 

συντρόφων τους ως μάρτυρες των γεγονότων. Αναφέρεται σχετικά: ‘’Πολλά παιδιά, φαντά-

ροι ή πολίτες, δεν μπόρεσαν ν' αντέξουν και να κρατηθούν «με σώας τας φρένας» […] όσους 

επιζούσαν, τους έκλειναν στο «ειδικό σύρμα», στο πειθαρχείο της Χαράδρας, ώσπου να «τελει-

ώσουν», ή, στην καλύτερη περίπτωση, τους έστελναν πίσω στις φυλακές, σε ειδικά 

παραρτήματα, που έμειναν στην ιστορία με την ονομασία «Τρελάδικα».’’ 
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Ψυχικές διαταραχές λόγω βασανιστηρίων: ‘’Ο Γιάννης Σταράκης ήταν ένας απ' τους 

πολλούς τρελούς, που έβγαζε η «Σχολή της Μακρονήσου» […] Το μυαλό σάλευε κάποια 

στιγμή. Και περνούσαν σ' έναν άλλο, δικό τους κόσμο, όπου ο νόμος του ρόπαλου και του 

βούρδουλα δεν είχε καμιά ισχύ […] άρχιζαν ξαφνικά να χορεύουν και να τραγουδάνε, κάτι 

παράξενα τραγούδια με λόγια ακαταλαβίστικα, να μουντζώνουν τους δήμιους, να τους φτύνουν 

στα μούτρα και να τους «λούζουν» με τις πιο βαριές βρισιές, που μπορούσε να βρει η γλώσσα 

[…] Όταν τον έφεραν απ' το Μακρονήσι, ήταν σε κακό χάλι. Πάθαινε συχνά κρίσεις. Κυλιόταν 

και χτυπιόταν μέσα στο κελί ή κάτω στα χαλίκια (αν τον έπιανε η κρίση στο προαύλιο). Είχε 

πόνους φοβερούς, και έχωνε τα δάχτυλά του μέσα στις τρύπες των αυτιών, για να βγάλει, λέει, 

δυο χοντρά σιδεροσκούληκα […] Πολλές φορές, νόμιζε ότι ο ίδιος δεν είναι άνθρωπος, αλλά 

ένα μικρό σπυράκι στάρι ή καλαμπόκι. Είχε εφιάλτες και έτρεμε, μην έρθει ξαφνικά καμιά κότα 

ή κανένα κοράκι και τον φάει […] Κοίταζε όλη την ώρα ψηλά ένα κομμάτι ουρανό (όσο 

φαινόταν μέσα από κείνο το πηγάδι της «αυλής», όπου τον είχαν κλεισμένον) και έβλεπε σμήνη 

από κοράκια και γύπες με τεράστιες φτερούγες και με νύχια κοφτερά να έρχονται καταπάνω 

του, κι άρχιζε να φωνάζει γεμάτος αγωνία […] Με τον καιρό, ηρέμησε κάπως. Του είχαν κάνει 

«ηλεκτροσόκ». Τον βάλανε σ' ένα μηχάνημα ηλεκτρικό, να τον χτυπάει το ρεύμα με πολλά 

«βολτ», για να συνέλθει. Αυτός αντιστεκόταν. Τον κρατούσαν τέσσερις, για να μπορέσουν να 

του κάνουν αυτήν τη «θεραπεία». Μούγκριζε και ξεσπούσε σε άγρια ουρλιαχτά’’. 

Πολιτικά πρόσωπα της εποχής: ‘’ Πήγε κάποτε στη Μακρόνησο, σε μια τέτοια γιορτή, και η 

ίδια η βασίλισσα Φρειδερίκη. Και οι φαντάροι, απ' την πολλή αγάπη τάχα που της είχαν - πιο 

πολύ να κάνουν ντουβά ήθελαν -, τη σήκωσαν στα χέρια και φώναζαν «ζήτω η βασίλισσά μας, 

η μάνα μας!». Σήκωσαν, όμως, πολύ και τα φουστάνια της, και φαίνονταν από κάτω το βρακί 

της. Και η Γερμανίδα, μισόγλωσση και μισοελληνομαθής, φώναζε συνέχεια «νάιν, νάιν […]  

Νο καλό αυτό...». Να της σηκώνουν, δηλαδή, τα φουστάνια και να φαίνεται το βρακί της, 

ολόκληρη βασίλισσα...)’’. 

 

Νόλλας Δημήτρης 

12. Από τη συλλογή Οι ιστορίες είναι πάντα ξένες (2016), με το σύνολο των διηγημάτων 

του από το 1976 έως το 2016, το διήγημα Ο δρόμος είναι σκοτεινός της συλλογής Ο 

παλαιός εχθρός (2004) 

Με αφορμή μια ιστορία ερωτικής υποταγής υπάρχει παράλληλη αφήγηση της περιπέτειας 

ενός εξόριστου, του δύσκολου ταξιδιού προς την Μακρόνησο και περιγραφή του μαρτυρίου 

όπου έριχναν τον βασανιζόμενο στη θάλασσα μέσα σε τσουβάλι με γάτα. 
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Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’Και τότε άρχισε να διαχέεται στο κεφάλι του εκείνη η 

τρομακτική ιστορία με την παγιδευμένη γάτα, που είχε κρυφακούσει άθελά του στη διάρκεια 

κάποιας οικογενειακής συναναστροφής. Το σοκ που είχε νιώσει ήταν τόσο βίαιο, ώστε δεν 

θυμόταν ποιος ήταν το θύμα, παρά μόνο πως τον είχαν εξορίσει στη Μακρόνησο. Κι επειδή οι 

διώκτες του θέλαν να τον περιποιηθούν με το παραπάνω, επειδή ίσως του είχαν τάξει μια 

τιμωρία σπέσιαλ, τον είχαν τσουβαλιάσει μέσα σ’ έναν στρατιωτικό σάκο μαζί με μια γάτα, 

πριν τον πετάξουν στη θάλασσα. Σε λίγο νερό και για λίγο χρόνο. Ίσα ίσα να πάρει μια πρό-

γευση της κόλασης απάνω στο κορμί του. […] αυτόν τον άνθρωπο είχε χρειαστεί να τον κουβα-

λήσουν απ’ του διαόλου τη μάνα για να τον βασανίσουν μ’ αυτό τον τρόπο. Τον υποχρέωσαν 

να διασχίσει όλη την Ελλάδα για να του το κάνουν. Έπρεπε να κάνει τόσα χιλιόμετρα, ένα εφια-

λτικό οδοιπορικό από τα Γρεβενά […] μέσα από κατεστραμμένους δρόμους […] Η τρέλα της 

γάτας ήταν που τον πανικόβαλλε, η λυσσασμένη μάχη που έδινε για να ελευθερωθεί, και το 

ταξίδι του θύματος. Αυτό τον τάραζε και όχι τόσο οι εικόνες εγκλείστων, που περνούσαν απ΄ το 

κεφάλι του κάθε που το θυμόταν όπως σήμερα’’ (σελ. 340-341). 

 

Φυτσίλης Βασίλης 

13. Το διήγημα Ο «ανανήψας» (2004) 

Δήλωση μετανοίας: ‘’Ο Ασημάκης άντεξε τρία ολόκληρα μερόνυχτα […] πρόγραμμα της 

«εθνικής του αναμόρφωσης», με βασανιστήρια και μεθόδους που μόνο οι αρρωστημένοι 

εγκέφαλοι των «αναμορφωτών» του ΟΑΜ μπορούσαν να συλλάβουν και να εφαρμόσουν. 

Υστέρα, αηδιασμένος και ράκος ψυχικό, μπροστά στην απίστευτη θηριωδία των «αναμορ-

φωτών», υπέκυψε και υπέγραψε. Χωρίς αντίρρηση, ό,τι χαρτί του έβαζαν μπροστά του οι βασα-

νιστές, και έκανε μηχανικά ό,τι του ζητούσαν. κλείστηκε ερμητικά στον εαυτό του, και δεν 

ήθελε ούτε να βλέπει, ούτε να ακούει τίποτα. Εκείνο το βάναυσο τσαλαπάτημα της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, με τη «δήλωση μετανοίας», με την «ομιλία», που την έγραψαν οι ίδιοι και τον 

ανάγκασαν να τη διαβάσει μπροστά σε όλο το στρατόπεδο, με τις «επιστολές» που τον υπο-

χρέωσαν να στείλει στον πρόεδρο και τον παπά του χωριού του (και έμαθε, σίγουρα, ότι τις 

διάβασαν και τις δυο μέσα στην εκκλησία, «αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας το Κάπα Κάπα 

Έψιλον και όλες τις παραφυάδες του», και λοιπά), όλος αυτός ο απάνθρωπος βιασμός της 

ψυχής και της συνείδησής του, τον είχε διαλύσει […] Έπαιρνε εκείνο το μαύρο συσσίτιο […] 

και τ' ανακάτευε, τ' ανακάτευε ώρες με το κουτάλι του. Και τα μάτια του […] και να σταλάζουν 

μέσα στο φαΐ κόμπους κόμπους το αρμυρό τους δάκρυ, γι' αυτόν τον απίστευτο παραλογισμό, 

σε βάρος της ανθρώπινης υπόστασής του’’. 
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Εξορία ανηλίκων-Βασανιστήρια-Πρόγραμμα αναμόρφωσης: ‘’Υστέρα από την ομαδική 

απόπειρα αυτοκτονίας τριάντα παιδιών, στις Στρατιωτικές Φυλακές (ΣΦΑ) της Μακρονήσου, 

σήκωσαν όλο τον κλωβό των ανηλίκων […] Από τις φυλακές της Κηφισιάς, αφού δεν μπόρε-

σαν εκεί, με τους ξυλοδαρμούς, την πείνα και την «εθνική διαφώτιση», να τα φέρουν «στον ίσιο 

δρόμο», τα μετέφεραν, με πλοίο αρματαγωγό, στο ξερονήσι της Γιούρας, σε ιδιαίτερο κλωβό, 

περιφραγμένον με αγκαθερά συρματοπλέγματα […] όπου σήκωσαν κι εκείνα, για δυο περίπου 

χρόνια, το βαρύ σταυρό του μαρτυρίου της καθημερινής καταναγκαστικής εργασίας, της πείνας 

και ανήκουστων βασανιστηρίων, ενταγμένων στο απάνθρωπο και καλά μελετημένο σχέδιο των 

κρατούντων, για τη φυσική τους εξόντωση. Τελικά, το καλοκαίρι του 1949, τα «σήκωσαν» και 

από τη Γιούρα, και, σε τρεις αποστολές, τα οδήγησαν στο σφαγείο της Μακρονήσου, όπου τα 

«ενέταξαν» στο πρόγραμμα του «Οργανισμού Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου», για […] την 

αποφασιστική και πλήρη αποτοξίνωσή τους από το δηλητήριο του κομμουνισμού.‘’. Ο ανήλι-

κος κρατούμενος σε στιγμή αγανάκτησης λέει στους δεσμώτες:  ‘’Τα παραστρατημένα Ελλη-

νόπουλα […] Που ξαναήρθαμε στον ίσιο δρόμο […] Που μας αναβάπτισε εδώ στην κολυμπή-

θρα της εθνικής αναμορφώσεως. Μόνο που μας βούτηξε και το κεφάλι […] Και τώρα μας 

κρέμασε στο σύρμα, με τα ποδάρια τον ανήφορο και το κεφάλι κάτω, για να βγάλουμε το νερό 

[…] μας ρημάξατε στο ξύλο! […] Βρε, ποια γαλάζια θάλασσα, βρε λωποδύτες, που μας τσακί-

σατε τα κόκαλα […] Ποια κολυμπήθρα του Σιλωάμ, βρε αλήτες, που μας ξεράνατε στον ήλιο, 

σαν τα χταπόδια.»’’.  

Δεσμώτες-Βασανιστές: ‘’Στη στιγμή, τρεις - τέσσερις Αλφαμίτες έπεσαν απάνω του σαν τα 

κοράκια. Ένας του καπάκωσε το στόμα με τη χερούκλα του, για να μην ακούγονται αυτά που 

έλεγε, κι όλοι μαζί, τον πήραν σηκωτό και πήγαν και τον πέταξαν σαν τσουβάλι μέσα στο 

αντίσκηνό του.’’. Μετά το συμβάν της γελοιοποίησης δεσμωτών και αναμόρφωσης: ‘’Έγινε, 

ύστερα, στο Διοικητήριο, σύσκεψη αξιωματικών του επιτελείου του «Κέντρου», ειδικά για το 

θέμα των ανηλίκων.«Δεν ανένηψε κανείς τους! Είναι όλα, βαμμένα Βουλγαρόπουλα!..». Έλεγε, 

και χειρονομούσε ξαναμμένος ένας ταγματάρχης. «Με την πρώτη ευκαιρία, θα μας μπήξουν το 

μαχαίρι στην πλάτη αυτοί. Όσο πιο βαθιά μπορέσουν! […] Προτείνω να εισηγηθούμε εις τον 

Οργανισμόν Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου, όπως επιστραφούν εις τας φυλακάς, ως ανεπί-

δεκτοι εθνικής αναμορφώσεως»’’. 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’Δεκαέξι χρόνων το συνέλαβαν, 

μέσα στο σχολείο του […] το καταδίκασαν […] στην ποινή των ισοβίων δεσμών, γιατί ο πατέ-

ρας του είχε βγει ξανά στο βουνό και ήταν καπετάνιος του Δημοκρατικού Στρατού […] μαζί με 

άλλα, κάπου εκατό, παιδιά αριστερών οικογενειών, που έπρεπε, λέει, να απομονωθούν από το 
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κοινωνικό σύνολο, γιατί ήταν μολυσμένα με το δηλητήριο του κομμουνισμού, και υπήρχε 

κίνδυνος να μολύνουν και το υπόλοιπο, υγιές σώμα της κοινωνίας’’. 

 

Πετσετίδης Δημήτρης 

14. Από τη συλλογή Λυσσασμένες αλεπούδες (2007) το διήγημα Κατίνα! Κατινάρα!  

Περιγράφει τη ζωή ενός μοναχικού ανθρώπου που ζει στο αστυνομικό τμήμα, έχοντας χάσει 

τα λογικά του από το ξύλο, ως αιχμάλωτος του Εμφυλίου. Η δική του εξορία και φυλακή 

είναι η ψυχική νόσος. Ζει χρόνια στο τμήμα, σε μια ιδιότυπη κατάσταση. Το διήγημα δεν 

τοποθετείται χρονικά. Μάλλον πρόκειται για τη δεκαετία του ’50.  

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’Ήταν, έλεγαν αιχμάλωτος από το αντάρτικο που – ποιος 

ξέρει πώς – τη γλίτωσε. Πιθανόν επειδή του έστριψε. Κάποιοι που φαινόταν να γνωρίζουν 

περισσότερα, έλεγαν ότι ήταν δάσκαλος που τρελάθηκε από το ξύλο και τον κράτησαν μέχρι 

νεωτέρας διαταγής’’ (σελ. 140).  

Ψυχικές διαταραχές λόγω βασανιστηρίων: ‘’Στον ξεροπόταμο […] για χρόνια, περιφερόταν 

ανάμεσα στις λυγαριές […] ένας άντρας ακαθόριστης ηλικίας, κουρεμένος με την ψιλή μηχανή. 

Έκανε βόλτες νευρικές, έκοβε μικρά ξερόχορτα και τα μασουλούσε […] Ερχόταν κάθε πρωί 

[…] από τον Απρίλη μέχρι το φθινόπωρο και τον χειμώνα […] Φορούσε πάντα το ίδιο 

τριμμένο πουκάμισο […] όσοι κάποτε επιχείρησαν να του μιλήσουν, δεν πήραν καμιά απάντη-

ση […] Μόνο τα φρύδια του ήταν μόνιμα σφιχτά και ζαρωμένα και τα χείλη του έπαιζαν 

ασταμάτητα’’ (σελ 137-138). ‘’Δεν μίλησε ποτέ σε κανέναν […] θα έβλεπες τα χείλη του να 

παίζουν ασταμάτητα και να επαναλαμβάνουν ένα γυναικείο όνομα: «Κατίνα, Κατινάρα! Κατί-

να, Κατινάρα!» […] μερικές φορές ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του, πάντα το ίδιο μονό-

τονο τροπάρι: «Κατίνα, Κατινάρα!» […] Από την αυγή ίσαμε την ώρα που έπεφτε ο ήλιος 

γύριζε στην ίδια περιοχή στις όχθες […] όταν δεν έκανε ασταμάτητα βόλτες πάνω κάτω επανα-

λαμβάνοντας το τροπάρι […] Η Κατίνα […] η οποία ζει ακόμη, γεροντοκόρη […] Τότε, στην 

Κατάσταση, τον περιέθαλπε τραυματία σε ένα καλύβι […] Και μια μέρα […] από φόβο μήπως 

την ανακαλύψουν;-τον κατέδωσε’’ (σελ. 139-141). 

 

Κονομάρα Λίλα 

15. Από τη συλλογή Οι ανησυχίες του Γεωμέτρη (2014) το διήγημα Εποποιία  

(Κεντερίογλου, 2015) 

Το διήγημα ξεκινά με περιγραφές ηρωικών πράξεων Ελλήνων από την αρχαιότητα ως το ’40 

και αφηγήσεις γνωστών αγωνιστών από διάφορες ιστορικές περιόδους, για να συνεχίσει με 

τις περιπέτειες εξόριστων σε ένα ξερονήσι. Ο μίτος προσεγγίζει το συμβολικό και το συλλο-
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γικό, καταπιάνεται με ζητήματα Ιστορίας, βυθίζεται στο όνειρο και την φαντασία, για να 

αφηγηθεί την περιπέτεια των εξόριστων της αριστεράς και να δώσει ένα μήνυμα για το 

μέλλον, με αφόρμηση από το ζοφερό παρόν τους και τις προσωπικές τους ιστορίες. 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον: Ο αφηγητής σκέ-

φτεται τα πρωινά: ‘’Ανανεωμένες ελπίδες, πίστη στον αγώνα, αντίσταση με κάθε τρόπο’’. Ένας 

ήρωας, ο Χούρσογλου, λέει: ‘’Εγώ είμαι από τους αμετανόητους. Με περνούν για ήρωα’’. 

Μέσω της καταφυγής στο όνειρο η ελπίδα μένει ζωντανή: ‘’Αν είναι αλήθεια αυτό που λένε 

ότι δεν πεθαίνει ποτέ; Ότι ήδη εκκολάπτονται, κάπου καλά κρυμμένα, αμέτρητα μικρά αυγά;’’. 

Ψυχικές διαταραχές λόγω βασανιστηρίων: ‘’Κάποιος τρελάθηκε τις προάλλες. Άρχισε να 

επαναλαμβάνει ό,τι άκουγε. Ακόμα κι όταν τα μεγάφωνα σώπαιναν, εκείνος συνέχιζε, στεκόταν 

μάλιστα καμαρωτός σε στάση προσοχής, και χαιρετούσε στρατιωτικά. Στην αρχή νόμισαν πως 

τους κορόιδευε, τον τσάκισαν στο ξύλο’’. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: Οι περιγραφές για τα βασανιστήρια και τις συνθήκες 

κράτησης είναι χαρακτηριστικές: ‘’Οι σκηνές έχουν γεμίσει ασφυκτικά […] Πριν από λίγο 

ξανάρχισαν πάλι τα μεγάφωνα: απειλές που εναλλάσσονταν με εμβατήρια και 

αντικομουνιστικά συνθήματα […] Τα καψόνια δεν σταματάνε, μέρα νύχτα: βασανιστήρια, 

κουβάλημα πέτρας με βούρδουλα, τις περισσότερες φορές χωρίς κανένα λόγο. Τις νύχτες πάλι, 

οι αλφαμίτες κάνουν ντου κάθε τρεις και λίγο […] Ο ήλιος καίει και οι ψείρες πηγαινοέρχονται 

τρελαμένες, τα κεφάλια μας έχουν γεμίσει πληγές […] Πολύ πριν από το σώμα, έχει πιαστεί 

αιχμάλωτο το μυαλό. […] Δύο αλφαμίτες κουβαλάνε κάποιον. Τον αφήνουν μπροστά στη 

σκηνή μας. Σωριάζεται σαν σακί. […] Το πρόσωπό του άθικτο, εφάρμοσαν πάλι το γνωστό 

σύστημα, μεθαύριο έχουμε επισκέψεις: ξύλο από τη μέση και κάτω με κλοτσιές και με τις λαβές 

των περιστρόφων. Αν κρίνεις απ’ τη στάση του, θα πρέπει να του έστριψαν και τα γεννητικά 

όργανα […] ο Πέτρος βγάζει ένα μακρύ ουρλιαχτό‘’. 

Πνεύμα συντροφικότητας: ‘’Ο Δαφέρμος περιποιείται τον Πέτρο, μα πιο  πολύ τα λόγια του 

είναι που γίνονται βάλσαμο στις πληγές. Του τραγουδάει ένα αργό ηπειρώτικο σκοπό’’. 

Δήλωση μετανοίας: ‘’Κάποιοι σπάνε, υπογράφουν’’. Ένας ήρωας φανερώνει τις συνθήκες 

υπό τις οποίες υπέγραψε, όταν δέχεται κριτική από τους συντρόφους του: ‘’«Δεν άντεχα 

άλλο», μας είπε μισολιπόθυμος ο Γιάννης ο Χατζής όταν τον έφεραν πίσω στη σκηνή μετά από 

τρία μερόνυχτα. Είχε στο μπράτσο μια πληγή τεράστια, μύριζε καμένη σάρκα. «Δεν πήγαινε 

άλλο, καταλαβαίνετε; Θα έκανα ό,τι μου ζητούσαν αρκεί να σταματούσε αυτό το μαρτύριο». Τα 

μάτια του είχαν γεμίσει δάκρυα, δεν τολμούσε να μας κοιτάξει.’’. Ο Δαφέρμος δείχνει 

συμπόνια και κατανόηση για τον δηλωσία: ‘’«τι φταίει αυτός; Άνθρωπος είναι, πόσο να 
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αντέξει; Έχω φτάσει κι εγώ σ’ αυτό το σημείο και ξέρω. Είναι σαν ένα όριο μέσα σου. Πάει, 

είπα τότε, ως εδώ ήταν. Θα υπογράψω, θα κάνω ό,τι μου πουν.’’ 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών-Τύψεις: Ο αφηγητής αναφέρει για 

έναν εξόριστο ότι αισθάνεται ενοχές, ως υπαίτιος του βασανισμού της αδερφής του που εξ’ 

αιτίας αυτού έχασε τα λογικά της: ‘’το ’γραφε ο Πάνος συνθηματικά στις σόλες των παπου-

τσιών κι η αδερφή του τα πήγαινε στο τσαγκαράδικο […] Την τσουβαλιάσανε μέσα σε ένα 

αγροτικό και την πήγαν πέρα στον κάμπο στα χαλάσματα ενός παλιού υποστατικού. Τη βρήκαν 

οι δικοί της την άλλη μέρα μες στα αίματα. Της είχε σαλέψει. Κάποιοι είπαν πως φταίγανε τα 

χτυπήματα στο κεφάλι […] Η Αγγέλα του στέλνει γράμματα με ζωγραφιές. Άμα δεν ξέρεις, λες 

πως είναι μικρού παιδιού […] Εκείνος τις κοιτάζει αμίλητος για ώρες, σαν να διαβάζει […] 

αλλά όπως κατεβάζει το κεφάλι ο φταίχτης’’. 

 

Ψύρρας Θωμάς 

16. Από τη συλλογή Θα βοσκήσω το μαύρο (2017) το διήγημα 21 Απριλίου 2005 

Το διήγημα αναφέρεται στην εξόριση και φυλάκιση επί επταετίας του πατέρα του αφηγητή, 

τον στιγματισμό και τον ρόλο χαφιέδων-χωροφυλακής. Κομβικό σημείο της διήγησης αφορά 

τις τύψεις του αφηγητή, που όταν επέστρεψε ο πατέρας του από την εξορία σκέφτηκε ότι θα 

του ήταν βάρος, καθώς δούλευε για να βοηθήσει την οικογένεια αν και παιδί. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’»Η μάνα μου ήταν βαθιά ερωτευμένη με τον πατέρα μου 

από το 1952, που εκείνος είχε γυρίσει από το Μακρονήσι. Τον είχαν πιάσει το ’49, τότες που 

έγινε η δίκη στη Σαλονίκη για τη Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα. Τον πέρασαν δίκη. Δεν τον εκτέλε-

σαν, αλλά τον ξαπόστειλαν ίσια κατευθείαν στη  Μακρόνησο για ‘’αναμόρφωση’’ […] »Ο 

πατέρας μου, Θόδωρος κατ’ όνομα, ο ‘’εξόριστος’’ (σελ. 79-80). Για την φυλάκιση επί επτα-

ετίας αναφέρει: ‘’Τον πήραν […]  Έχουμε διχτατορία […] Τον πήραν’’ (σελ. 82). 

Δήλωση μετανοίας: Περιγράφεται η στάση του εθνικόφρονα πεθερού για το θέμα της δήλω-

σης, σε αντίθεση μ’ αυτήν της κόρης του: ‘’Ο παππούς είπε: »’’Άκου! Να πεις στον άντρα σου 

να υπογράψει και να βγει. Άμα δεν υπογράψει, εγώ δεν σας ταίζω! Ό,τι είχα να πω το είπα κι 

άλλο δεν λέω. Να υπογράψει και να βγει! Ακούς; Να υπογράψει και να βγει! […] αλλά γιατί 

ήθελε να τσακίσει τη μάνα μου για να σύρει τον πατέρα μου να υπογράψει’’ (σελ. 82-84). Η 

γυναίκα λέει στον πατέρα της: ‘’»’’Εγώ δεν θα ζητήσω ποτές να υπογράψει! Δεν είναι πράγμα 

απλό να βάνεις μιαν υπογραφή και να δεχτείς όσα δεν παραδέχεσαι […] Ό,τι είναι να περάσου-

με, θα το περάσουμε όλοι μαζί!’’’’ (σελ. 83). 

Επανένωση εξόριστων/φυλακισμένων με τις οικογένειές τους: ‘’»Θυμάμαι ήταν απόγευμα 

Παρασκευής που ήρθε […] »Εκεί να δείτε τι θα πει χαρά. Μια μεγάλη αγκαλιά είχαμε γίνει 
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όλοι […] ένα κουβάρι κι ένας σωρός κι ένα γέλιο, ένα κλάμα: »Να τους ειδοποιήσουμε ότι 

ήρθα! Να ΄ρθουν όλοι οι δικοί μου!’’ είπε ο πατέρας μου και μ’ έστειλε στη μάνα του και στις 

αδερφές του να πάω τα συχαρίκια […] »Αργά το βράδυ ήρθε ο μικρός αδερφός του πατέρα μου 

μην τον δει κανένας. Έτσι είπε. »Εκεί είδα που σκοτείνιασε το πρόσωπο του πατέρα μου. Αλλά 

δεν ξεστόμισε κουβέντα.’’ (σελ. 86). 

Πνεύμα συντροφικότητας-Αλληλεγγύη: Όταν φυλακίζεται πάλι το ‘67 ο Μακρονησιώτης 

Θόδωρος γειτονιά και συγγενείς συμπαραστέκονται: ‘’Αρχικά η αλληλεγγύη της γειτονιάς ανέ-

λαβε τη φροντίδα. Μας έδιναν φαγητό με τον δικό τους τρόπο: »Έφκιασα λίγες φακές και σ’ 

έφερα να δοκιμάσεις […] Μόνο που η ‘’δοκιμή’’ ήταν δυο πιάτα! » ‘’Σ’ έφερα λίγη πίτα!’’, και 

μας έφερναν μισό ταψί […] »Η γιαγιά από τη μεριά του πατέρα μου, φτωχιά και πολυφαμελί-

τισσα, με δυο γιους στην εξορία κι έναν ακόμα γιο πολιτικό εξόριστο στο Πλοέστι στη Ρουμα-

νία, μας έδωσε μια γίδα μαλτέζα’’ (σελ. 83-84). ‘’Με έπαιρναν αφεντικά που ήξεραν την κατά-

στασή μας κι έκαναν και τα στραβά μάτια, κι ας έβλεπαν να μην τα καταφέρνω να δουλεύω 

φορτωμένος την κόφα […] έτσι πλήρωνα το αλεύρι του σπιτιού και τα σχολικά’’ (σελ. 85). 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’»Όποιος γυρνούσε απ’ τη Μακρό-

νησο δεν είχε βέβαια και τη στρωμένη δουλειά να τον περιμένει […]  έπρεπε να βγάλει το 

ψωμάκι του με χίλια δυο βάσανα. Σκεφτείτε, ο πατέρας μου μιλούσε γαλλικά και είχε περάσει 

Φιλολογία […] δεν μπορούσε να βρει δουλειά ούτε ως γκαρσόνι. […] »Σκεφτείτε τη θέση του 

πατέρα μου: απολυμένος από τη Μακρόνησο, που να κλίνει την κεφαλή και που να βρει 

απάγκιο σε τέτοια κατάσταση;’’ (σελ. 80-81). Όταν εξορίζεται πάλι το ’67 ο Θόδωρος, η 

γυναίκα του λέει στα παιδιά τους για τη συμπεριφορά του εθνικόφρονα πατέρα της: ‘’Από 

σήμερα δεν θα έχουμε ούτε φαί ούτε προσφάι […] δεν πρόκειται ούτε ψίχα ψωμί να μας δώσει, 

που να μας δει να πεθαίνουμε της πείνας’’ (σελ. 83). Ο γιος αναφέρει: ‘’»Η μάνα μου ήταν 

ανήμπορη και τη βασάνιζε κακιά αρρώστια χρόνια […] δεν είχαμε ούτε μπουκιά […] έβραζε 

μπουρανί κάθε μέρα. Μάζευε τσουκνίδια και τα έβραζε χωρίς λάδι, επειδή ‘’ήταν μέρες 

νηστείας’’ πριν το Πάσχα. Έτσι μας έλεγε. […] Εκείνο το εθνοσωτήριο Πάσχα μείναμε νηστι-

κοί. Φάγαμε μπουρανί, κι ας είχε περάσει η νηστεία!’’ (σελ. 83-84). Όταν επιστρέφει ο 

Θόδωρος από τη φυλακή το ’69: ‘’»Κανένας δεν τον έπαιρνε σε δουλειά. Σ’ όποιον πήγαινε να 

γυρέψει μεροκάματο ερχόταν από πίσω ο χωροφύλακας, ή ο χαφιές […] κι άντε να κοτήσει ο 

όποιος εργοδότης να τον προσλάβει […] »Καταδέχτηκε ο καημένος να κάμει ως και τις πιο 

ταπεινές δουλειές. Πήγε χαμάλης.’’ (σελ. 86-87). Για το κυνήγι από χαφιέδες και χωροφυλακή 

και τον φόβο να μιλήσει στους φίλους για να μην χαρακτηριστούν, αναφέρεται: ‘’»Κουβέντα 

δεν άλλαζε με άνθρωπο, φίλο ή γνωστό. Μονάχα στα κρυφά ήταν δυνατό να πάρει μια 

κουβέντα. Αλλά όταν την έπαιρνε ήταν ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε. Μόνο τότε γελούσε. […] »Το 
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συχνότερο, γυρνούσε στο σπίτι σιωπηλός και βαρύς, κι ολοένα κλεινόταν στον εαυτό του και 

τον κυρίευε η σιωπή. Τον θυμάμαι πάντα ξαπλωμένο στον καναπέ αμίλητο να καπνίζει.’’ (σελ. 

87). 

Πολιτικό μίσος-Μίση και πάθη του Εμφυλίου: Ο αφηγητής περιγράφει τη συμπεριφορά 

του παππού του: ‘’Ωστόσο, τον πατέρα μου δεν αποδέχτηκε ποτέ. Στο δικό του εθνικόφρον 

σπιτικό να μπει ένας αριστερός! […] Τον έβλεπε σαν παρακατιανό, σαν μίασμα. Κι ήθελε να 

τον έχει υποχείριο, σαν ένα χουσμεκιάρη να του κάνει τις δουλειές.’’ (σελ. 81). ‘’»Την Κυριακή 

του Πάσχα ο παππούς έψηνε δυο αρνιά από την άλλη μεριά του τοίχου. Κι έβαζε δυνατά στο 

ραδιόφωνο δημοτικά τραγούδια και κλαρίνα και δυνάμωνε την ένταση όταν ανάμεσα έπεφταν 

τα συνθήματα για την ‘’εθνοσωτήριο επανάσταση’’ που γλίτωσε το έθνος μας από τους εγκλη-

ματίες που ετοίμαζαν σφαγές […] Και το έκανε όχι γιατί μ’ αυτά γλεντούσε – άλλωστε, τόσα 

χρόνια δεν τον είδα ποτές μου να χορεύει.-, αλλά γιατί ήθελε να τσακίσει τη μάνα μου για να 

σύρει τον πατέρα μου να υπογράψει’’ (σελ. 84). 

Πολιτικά γεγονότα της εποχής: ‘’Το ’69 ήταν που γύρισε ο πατέρας μου. Τότε που η δικτα-

τορία απόλυσε τους περισσότερους κρατούμενους από την εξορία είτε γιατί ένιωσε πως ήταν 

δυνατή και εδραιωμένη είτε γιατί δεν ήθελε να δίνει κι άλλα δικαιώματα στους Ευρωπαίους –

και σ’ όσους τέλος πάντων φώναζαν για την κατάσταση και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα 

ξερονήσια.’’ (σελ. 85-86). 

Ρόλος χωροφυλακής-χαφιέδων: ‘’»Η χωροφυλακή ολοένα έβαζε εμπόδια. Όπου κι αν πήγαι-

νε για δουλειά, ή ζητούσαν χαρτί των ‘’κοινωνικών φρονημάτων’’ ή φώναζαν τον εργοδότη 

και τον έσκιαζαν που σε προσέλαβε. Κι οι χαφιέδες της χωροφυλακής ήταν όλοι ξαμολημένοι 

από πίσω σου κι έστηναν αυτί και μάτι τι θα πεις και τι θα κάνεις να σε καρφώσουν. Κι από 

σκυλιά χειρότερα! […] Στον Τύρναβο ήταν ένας Κουτρουλός και μετά τον διαδέχτηκε ο Μπα-

θρέλος, διοικητές του τμήματος χωροφυλακής. Αυτοί είχαν γεμίσει τον τόπο χαφιέδες. Μην 

πάει το μυαλό σας: Ποιος ξέρει σε τι ‘’κακούς’’ ανθρώπους […] ήταν κάτι γειτόνοι μας, χαρ-

τοπαίχτες και μπατίρηδες, κάτι βρομόψυχοι παλιόβλαχοι, κάτι περιπτεράδες που έκοβαν όλη 

μέρα κίνηση από το άνοιγμα, κάτι εθνικόφρονες του κερατά […] Τέτοιους είχαν μαζέψει κι 

έκαιγαν τον κοσμάκη. Αυτοί κάρφωναν όποιον ήταν δημοκρατικός, όποιον δεν χώνευαν και 

όποιον τους λοξοκοιτούσε […]  Κι άμα σε κατέδιδαν –αλίμονο-, σε περνούσαν από το Τμήμα 

και σε ρήμαζαν στο ξύλο όλοι οι χωροφυλάκοι του Τμήματος.’’ (σελ. 80-81). Όταν ο Θόδωρος 

έψαχνε δουλειά μετά την αποφυλάκισή του: ‘’Αλλά ο διοικητής της χωροφυλακής φώναξε το 

σωματείο και μετά τον έδιωξαν, με ποια δικαιολογία δεν θυμάμαι.’’ (σελ. 87). Για τον φόβο 

να μην χαρακτηριστούν όσοι του μίλαγαν αναφέρει ο γιός του: ‘’Αλλά το βράδυ που γυρνούσε 

ήταν πάντα βαλαντωμένος. Έλεγε πως συναντούσε παλιούς φίλους κι ήταν υποχρεωμένος να 
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κάνει πως δεν τους βλέπει, για να μη δώσει δικαιώματα στους χαφιέδες και τους ταλαιπωρούν. 

[…] Έλεγε: ‘’Είδα απόψε τον τάδε και μιλήσαμε’’- κι ας αντάλλαξαν μονάχα μια σιγανή 

‘’καληνύχτα’’ (σελ. 87). 

Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού εξόριστου/φυλακισμένου: ‘’Εγώ τον περίμενα σαν 

σωτήρα να γυρίσει από την εξορία για να με αλαφρώσει από τα βάρη. […] Θύμωσα, μ’ αυτούς 

τους τυφλούς θυμούς που κάνουν τα παιδιά να εύχονται με κακότητα να πεθάνουν οι γονιοί 

τους για να κερδίσουν το αυτεξούσιο […]  Σκέφτηκα με σφιγμένα χείλη: ‘’Τι ήθελες και μας 

γύρισες; Γιατί δεν καθόσουν στην εξορία σου; Γιατί δεν καθόσουνα εκεί στα αυγά σου και μας 

φορτώθηκες;’’. Και συμπλήρωσα ως κατακλείδα: ‘’Για να σε ταίζω;’’. […] σηκώνομαι τις 

νύχτες στον ύπνο καθώς ακούω να τριβελίζει στο νου μου αυτό το ‘’μας φορτώθηκες’’. […] 

Πως ξεστόμισα εγώ τέτοια κουβέντα για τον πατέρα μου;’’ (σελ. 87-88). 

 

17. Από την ίδια συλλογή το διήγημα Βιβλιοπώλης πόρτα πόρτα  

Με αφορμή τη συμμετοχή του αναρχικού εγγονού του σε «απαλλοτρίωση» τράπεζας, ο 

αφηγητής θα θυμηθεί μνήμες από τη Μακρόνησο, όπου ήταν ανήλικος εξόριστος. 

Σχέση παιδιού-γονιού πολιτικού εξόριστου/φυλακισμένου: Για τη συνάντησή του ως 

εξόριστου με τον εξόριστο πατέρα του ο αφηγητής διηγείται: ‘’»‘’Ξέχασα πώς να σε αγκα-

λιάζω» είπε ο δικός μου πατέρας. Μακρόνησος 1949. Σεπτέμβρης. Στο Γ Κέντρο. Έπεσα στην 

αγκαλιά του κι αυτός κοιτούσε γύρω μη μας δουν και μας παρεξηγήσουν, μη φανεί πως σπάει, 

γιατί έπρεπε να είμαστε αλύγιστοι. Κι ας έκλαιγε. Ακόμη νιώθω ετούτη την αγκαλιά, να τρέμουν 

τα δάχτυλα και να σφίγγουν σαν τανάλιες. […] ‘’Τον είδα από μακριά. «Ο πατέρας!» Κι έτρε-

ξα. Κι ας με κρατούσε, αδύνατος, ξερακιανός, […] να τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα, μ’ έλεγε ότι 

είχε ξεχάσει πως είναι ο πατέρας να αγκαλιάζει το παιδί του.’’ (σελ. 264). 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: Συνάντηση πατέρα-γιου στη Μακρόνησο: ‘’Εκεί τον είδα 

μετά καιρό. Έφεδρος αξιωματικός του ΕΛΛΑΣ, πολιτικός κρατούμενος, όπως κι εγώ.’’ (σελ. 

264).  

Εξορία ανηλίκων-Βασανιστήρια-Πρόγραμμα αναμόρφωσης: ‘’Μας είχαν μεταφέρει, 

κοντά τριακόσιους ανήλικους, απ’ τις φυλακές Αβέρωφ στον «Παρθενώνα» της Μακρονή-

σου.’’ (σελ. 264). Ο αφηγητής όταν επισκέπτεται τη Μακρόνησο με το εγγόνι του διηγείται: 

‘’Εδώ ήταν το στρατόπεδο ανηλίκων κρατουμένων. Ήμασταν οι περισσότεροι ξυπόλητοι. Τρια-

κόσια παιδιά, σου λέω. Μας είχαν να πεινάμε! Δίχως νερό για μέρες. Θέλαν να σπάσουμε και 

να υπογράφουμε. Πείνα, ξύλο, απειλές, κι όποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί στο ‘’σιδε-

ρωτήριο’’ για ξύλο. […] Δεν είχαμε ζωή. Αποφασίσαμε να αυτοκτονήσουμε. Ξέρεις τι θα πει 

αυτό; […] Παιδιά πράμα να σκεφτούμε την αυτοκτονία; Σπάσαμε τα κουτάλια και καταπίναμε 
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τις ουρές. Τριάντα παιδιά. […] Δίψα για μέρες. Κι έπινα αλμυρό νερό, που τα χείλια πρήζονταν 

και πονούσαν τα λαρύγγια.’’ (σελ. 268-269). ‘’Μετά το Μακρονήσι μας πήγαν στις Βασιλικές 

Τεχνικές Σχολές Λέρου, εμάς τους ‘’συμμοριτόπαιδες’’ τον Απρίλιο του ’50. Μας έστειλαν για 

αναμόρφωση και για να μάθουμε μια τέχνη, να γίνουμε λέει, άνθρωποι. Αλλά […] ποιος δεν το 

‘ξερε; Η Λέρος συμπλήρωνε τη Μακρόνησο. Μας κούρεψαν με την ψιλή. […] Κι δώστου ‘’ηθι-

κή διαπαιδαγώγηση’’ και δώστου ‘’εθνικά λουτρά’’ για να αποβάλλουμε το ‘’μίασμα’’ του 

κομμουνισμού.’’ (σελ. 270). 

Δεσμώτες-Βασανιστές: ‘’Ο συνταγματάρχης Σούλης, καθοίκι, έδερνε και βίαζε τα μικρότερα. 

Αφού ως και οι δεξιοί δεν τον άντεξαν και τον διώξανε.’’ (σελ. 269).  

Στάση θεσμικών εκπροσώπων της Εκκλησίας: Για τη Λέρο αναφέρει: ‘’Και είχαμε στο 

προσωπικό τον αρχιμανδρίτη Τιμόθεο Ματθαιάκη, παιδεραστή και χαφιέ, υπεύθυνο για την 

‘’ηθικήν ανύψωσιν των παίδων’’, που μαρτυρούσε όσα έλεγαν οι μαθητές στην εξομολόγηση. 

Τέτοιον.’’ (σελ. 270). 

Ρόλος χωροφυλακής: ‘’»Στα τέλη του 1949 σκότωσαν πάνω στα βασανιστήρια τον Πανα-

γιώτη Αδάμου κι οι χωροφύλακες τον έβαλαν σε φορείο και τον γυρνούσαν από σκηνή σε 

σκηνή για παραδειγματισμό.’’ (σελ. 269). Για τον Απρίλη του ’67 αναφέρει ο αφηγητής: ‘’το-

τε, η γυναίκα μου η μακαρίτισσα έκαψε όποιο βιβλίο της γυάλιζε για αριστερό, μην έρθουν οι 

χωροφυλάκοι για έρευνα και βρουν «υλικό κομμουνιστικής προπαγάνδας». Έκαψε και την 

Επιθεώρηση Τέχνης.’’ (σελ. 272).  

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’Εδώ πέθανε ο πατέρας μου τον 

χειμώνα του ’49. Το έμαθα δυο βδομάδες αργότερα. […] Δε μου είπαν ούτε πού έθαψαν τον 

πατέρα μου να πάω να βάνω ένα λουλούδι».’’ (σελ. 269). Η γυναίκα του αφηγητή έκαψε όσα 

βιβλία του θεώρησε αριστερά: ‘’ Όσα είχαμε τα έκαψε η μακαρίτισσα η γιαγιά σου το ’67. 

Σκιάχτηκε από τους συνταγματάρχες κι έβαλε μπουρλότο. Έκαιγε στο καζάνι τόμους και τόμους 

εκείνη την 21
η
 Απριλίου, έτσι μας έλεγε η μακαρίτισσα’’  (σελ. 271). Για το πραξικόπημα λέει: 

‘’Πλανόδιος βιβλιοπώλης. Αυτή τη δουλειά έκανα πόρτα πόρτα, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι 

που είχαμε βγει από την «αναμόρφωση». Αλαλιασμένος. Κατά που να κάνω; Πήρα δυο τρεις 

αλλαξιές, κάτι λεφτουδάκια […] κρύφτηκα σε ένα πτηνοτροφείο ενός φίλου και λούφαξα. […] 

Έναν μήνα κρυμμένος στις κουτσουλιές. Δεν ξανάφαγα στη ζωή μου κοτόπουλο. […] δεν 

αντέχω τη μυρουδιά’’ (σελ. 272). 

Πολιτικά πρόσωπα-γεγονότα της εποχής: ‘’Και αναθεμάτιζα τον Ζαχαριάδη. Εκείνο το 

«Βάζουμε το όπλο παρά πόδα» που ξεστόμισε στις 16 εκείνου του Σεπτέμβρη του ’49 απ’ τον 

ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοκρατικού Στρατού στο Βελιγράδι’’ (σελ. 274-75). Για τη χούντα 
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λέει: ‘’Εκείνο το αναθεματισμένο πρωινό με ξύπνησε ο γείτονας. Πραξικόπημα! Σήκω και 

φύγε. Κάνουν συλλήψεις. Κατά που να κάνω;’’ (σελ. 271-272). 

Εσωκομματικά και λάθη του Κομμουνιστικού Κόμματος: ‘’Μου το μαρτύρησε ένας τύπος 

μοναχικός που κανείς σύντροφος δεν του έλεγε ‘’καλημέρα’’ και τσιγάρο δεν του έδινε κανείς 

γιατί ήταν ρεφορμιστής’’ (σελ. 269). Οι ρεφορμιστές, κι όσοι διαφωνούν με το ΚΚΕ περιθω-

ριοποιούνται. Αυτού του είδους οι αναφορές εμφανίζονται μόνο στα πρόσφατα διηγήματα. 

Διαιώνιση του πολιτικού μίσους του Εμφυλίου: Για το μίσος που επηρέασε την πολιτική 

ζωή λέει ο αφηγητής: ‘’Είχα πάει το ’83 στη Σαλονίκη να δω τον γιο μου, που σπούδαζε τότε 

[…] τον περίμενα στη σχολή, όπου είχαν συνέλευση κι οι φωνές τους ακούγονταν έξω από το 

αμφιθέατρο. Θεούλη μου! Οι δεξιοί φώναζαν «Ζήτω οι Χίτες, οι ταγματασφαλίτες» και οι 

αριστεροί απαντούσαν «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς». Και μόλις είχε αναγνωριστεί επίσημα η 

Εθνική Αντίσταση.’’ (σελ. 267-268). Με αφορμή τα γεγονότα της Marfin λέει: ‘’Αυτό το «Βά-

ζουμε» το όπλο παρά πόδα ακόμη θα μας παιδεύει; Σκιάχτηκα τον Μάη του 2010 όταν στο 

κτίριο της Marfin στη Σταδίου κάηκαν τρεις άνθρωποι. Είναι δυνατόν, ενώ η τράπεζα λαμπά-

διαζε και οι υπάλληλοί της είχαν βγει στο μπαλκόνι, οι αριστεροί διαδηλωτές να φωνάζουν από 

κάτω «Να καείτε, ρε πούστηδες»;’’  (σελ. 275). 

Αναστοχασμός για τη διαιώνιση του πολιτικού μίσους του Εμφυλίου: για τους 

τσακωμούς των φοιτητών που είδε το ’83 λέει ο αφηγητής: ‘’Τι ήξεραν αυτά τα παιδιά από 

Χίτες και Μελιγαλάδες; Τι «μύθο» ήξεραν ώστε να τους χωρίζει, έτοιμα να πιαστούν στα χέρια; 

Αυτό είναι ό,τι απόμεινε από τα πράγματα; Αυτό είναι το «μυθικό» που λέει ο γιος μου;’’ (σελ. 

268). Για τη Marfin λέει: ‘’Ποια επανάσταση; Και ποια ανθρωπιά; Η βία είναι εντός μας. 

Πως ρίζωσε και δεν λέει να ξεριζωθεί μετά απ’ όσα ζήσαμε;’’ (σελ. 275). Με αφορμή την 

συμμετοχή του εγγονού του σε «απαλλοτρίωση» αναρχικών αναφέρει: ‘’Σιγά τους επαναστά-

τες! […] Γιατί τώρα ζουν τον δικό τους φανταστικό εμφύλιο κι ας μην καταλαβαίνουν τι ήταν ο 

Εμφύλιος’’ (σελ. 276).  

Αναστοχασμός για τον Εμφύλιο: «Μάθε ένα πράμα. Ο Εμφύλιος είναι πόλεμος χαμένος για 

νικητές και ηττημένους. Κι όποιος δεν το κατάλαβε, κακό του κεφαλιού του κι αλίμονό μας».’’ 

(σελ. 276). 

Ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη: ο γιος του ζητά απ’ τον πρώην εξόριστο να αφηγηθεί 

ιστορίες του εμφυλίου στο εγγόνι του: ‘’«Πες του να μαθαίνει» είπε ο γιος μου. «Έτσι κρατιέ-

ται ζωντανή η μνήμη και η συνέχεια». Η μνήμη, γαμώτη μου. Κι άμα θες να ξεχάσεις; Κι άμα 

δεν θες να θυμηθείς το κακό; Πώς μιλάς για εχθροπραξίες σ’ ένα παιδάκι; Δοκίμαζα να 

ξεγλιστρήσω. Μπα, επέμενε. […] Του έλεγα για τον πόλεμο του σαράντα.’’ (σελ. 266). 



 

76 
 

Μνημονική κοινότητα εξόριστων Μακρονήσου: ‘’Η Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων 

Αγωνιστών Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ) διοργάνωνε προσκύνημα στο νησί. Είπα, θα δείξω στο 

Γιωργάκη τα πράγματα όπως είναι. Εδώ η Ιστορία είναι Ιστορία, ούτε μύθοι ούτε παραμύθι. 

Κυριακή 7 Ιούνη στο λιμάνι του Λαυρίου μαζεύτηκαν παλιοί κρατούμενοι, συγγενείς, φίλοι, 

νέοι άνθρωποι και περάσαμε απέναντι.’’ (σελ. 268). 

 

Παππάς Γιάννης 

18. Από τη συλλογή Θαμπές Ζωές (2018) το διήγημα Λίγο πριν απ’ την αυγή  

Λίγες ώρες πριν την εκτέλεση συναγωνιστών της, μια μελλοθάνατη είκοσι ένα χρονών μιλά 

για τα ιδανικά για τα οποία πολέμησε και τη δίψα της για ζωή. Πρόκειται για αγωνίστρια με 

μικροαστική προέλευση, πατέρα δικηγόρο και παππούδες δασκάλους, ενώ τα περισσότερα 

διηγήματα αναφέρονται σε φτωχούς αγρότες ή εργάτες διωκόμενους.  

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’Απόψε είναι το τελευταίο βράδυ για κάποιους […] που επί 

είκοσι δύο μέρες ανάσαιναν πλάι μου […] Και αυτό είναι το χειρότερο μαρτύριο. Να είσαι 

κάθε βράδυ μελλοθάνατος, να περιμένεις κάθε βράδυ ότι τα ξημερώματα θ’ ακούσεις εκείνον 

τον ξερό ήχο, τις πόρτες ν’ ανοίγουν απότομα.’’ (σελ. 132). 

Καιρός: ‘’Ένιωσα ως μέσα στην καρδιά μου τα μηνύματα της άνοιξης, που έρχεται και θα 

είναι η τελευταία της λιγόχρονης ζωής μου. Τι σύμπτωση. Άνοιξη γεννήθηκα, […] άνοιξη θα 

φύγω απ’ αυτόν τον κόσμο, χωρίς να το θέλω.’’ (σελ. 132-133). 

Αίσθημα ματαίωσης για τη χαμένη νιότη και ζωή σε αγώνες, εξορίες και φυλακές: 

‘’Γιατί δε μ’ αφήνουν να εκπληρώσω τον μεγάλο μου προορισμό ως γυναίκα στη ζωή; Γιατί δε 

μ’ αφήνουν να ζήσω, να ερωτευτώ και να γνωρίσω το μεγαλείο της μητρότητας […] Ήθελα κι 

εγώ να στήσω νοικοκυριό, να γεννήσω παιδιά, […] Να με φωνάζουν «μαμά, μαμά» […] Και 

μετά να κάνουν τα δικά τους παιδιά, να με φωνάζουν κι αυτά «γιαγιά». Κι όμως, δε θα ακούσω 

ούτε το ένα ούτε το άλλο. […] Απόψε ίσως να ‘ναι η τελευταία δύση που θαύμασα. Μελλο-

θάνατη. Απόψε, αγαπημένοι μου, πρέπει να κοιμηθούν τα όνειρά μου’’ (σελ. 133-135). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον: ‘’Ακούω από πάνω 

μου τα βήματα των μελλοθανάτων […] Πώς μπορούνε να γελάνε λίγο πριν από το θάνατο; Από 

πού παίρνουν αυτή τη δύναμη;’’ (σελ. 133). ‘’Εγώ μπήκα στον αγώνα για να διώξω τον κατά-

κτητή. Όταν άλλοι συνεργάζονταν με τους Γερμανούς, εμείς φτιάξαμε το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ 

[…] το 1943..Ω, τι εποχή κι εκείνη. […] Όλη η ελληνική νεολαία ήταν τότε στην ΕΠΟΝ […] 

έφτασε να έχει εφτακόσιες χιλιάδες μέλη. […] Έξι ώρες μάτωναν οι δρόμοι της Αθήνας από το 

αίμα των καλύτερων παιδιών της […] Να αποκηρύξω λοιπόν τι; Τους αγώνες αυτούς που 
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κάναμε για την πατρίδα;’’ (σελ. 137-138). ‘’Δε θέλω να με κλάψετε, ούτε και να με πενθήσετε. 

Η θυσία ας γίνει φάρος που θα φωτίζει όλο τον κόσμο για μια καλύτερη ζωή.’’ (σελ. 140). 

Πολιτικά γεγονότα της εποχής: για την διαδήλωση στην κατοχή στις 22 Ιουλίου του ’43, 

κατά της παραχώρησης Μακεδονίας και Θράκης στους Βούλγαρους, που οργανώθηκε από το 

ΕΑΜ και πήραν μέρος όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις λέει: ‘’ήταν στη μαζικότερη διαδή-

λωση του λαού ενάντια στην παραχώρηση της Μακεδονίας στους Βούλγαρους, που την είχε 

οργανώσει το ΕΑΜ. Όλοι οι πατριώτες ήταν εκεί. Τετρακόσιες χιλιάδες κόσμος αψήφησε τους 

Γερμανούς και κατέβηκε άοπλος να διαδηλώσει.’’  (σελ. 137-138). 

Δήλωση μετανοίας: ‘’Ν’ αλλάξω τα πιστεύω μου. «Διαφορετικά», μου λένε, «θα πεθάνεις». 

Μα αν κάνω δήλωση μετανοίας θα πεθαίνω κάθε μέρα. Πως θα κοιτάζω στα μάτια τους 

συντρόφους μου, τις γυναίκες και τα παιδιά των σκοτωμένων; […] Να αποκηρύξω λοιπόν τι; 

Τους αγώνες αυτούς που κάναμε για την πατρίδα; Και ο πατέρας μου γιατί υπέγραψε; Και μου 

λέει τώρα να υπογράψω κι εγώ; […]  Αυτό με έκανε να τον μισήσω […] Μέσα στο δικαστήριο 

γύριζε σαν τρελός κρατώντας στα χέρια του το ευαγγέλιο, […] Ταπεινώθηκε και κατεξευ-

τελίστηκε μπροστά στους διώκτες μας […] Ίσως να υπέγραψε τη δήλωση για να σώσει εμένα, 

νομίζοντας ότι αν δεχτεί να συνεργαστεί με το κράτος και «μιλήσει» εναντίον των πρώην 

συντρόφων του, […] θα τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης και ο ίδιος αλλά κι εγώ. Έτσι γκρέ-

μισε τον παλιό του εαυτό, σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια την ψυχή του και το έντιμο παρελθόν 

του […] Τώρα θα τον έχουν βγάλει από τη φυλακή, θα είναι ελεύθερος, αλλά με τι πρόσωπο θα 

αντικρίσει τους φίλους και τους συντρόφους του, τη μάνα μου τα αδέρφια μου; Πώς θ’ αντέξει 

να πεθάνει η κόρη του και να ζήσει αυτός;’’ (σελ. 137-139). 

Αντίσταση: ‘’Βοηθούσαμε όπου μας καλούσαν. Τι συσσίτια, τι εράνους. Αλλά εκεί που πήρα 

το βάπτισμα του πυρός ήταν στη μαζικότερη διαδήλωση του λαού ενάντια στην παραχώρηση 

της Μακεδονίας στους Βούλγαρους, που την είχε οργανώσει το ΕΑΜ. Όλοι οι πατριώτες ήταν 

εκεί. Τετρακόσιες χιλιάδες κόσμος αψήφησε τους Γερμανούς και κατέβηκε άοπλος να 

διαδηλώσει.’’  (σελ. 137-138). 

Ρόλος αστυνομίας: Η ηρωίδα λέει για τη στάση του πατέρα της στο δικαστήριο: ‘’Με πίεζε 

στη δίκη να υπογράψω δήλωση μετανοίας και να συνεργαστώ με την αστυνομία.’’ (σελ. 138). 

Ευθύνες των ξένων δυνάμεων: ‘’Ανάθεμα σ’ αυτούς που μας έβαλαν να σκοτωθούμε αναμε-

ταξύ μας.’’ (σελ. 136). ‘’Το κορμί μου θα πέσει στη γη, πλημμυρισμένο στο αίμα του, από τις 

σφαίρες των ξενόδουλων φασιστών δημίων.’’ (σελ. 140). 

Αναστοχασμός για τον Εμφύλιο: ‘’Λυπούμε μόνο που θα είναι ελληνικές οι σφαίρες που θα 

σταματήσουν τη ζωή μου-και γι’ αυτό θα πρέπει κι εσείς να λυπηθείτε και να κλάψετε […] Του-

λάχιστον ας είμαστε εμείς οι τελευταίοι νεκροί σ’ αυτόν τον αδελφοκτόνο πόλεμο.’’ (σελ. 136). 
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4. Θεματικές κατηγορίες στα διηγήματα για την πολιτική προσφυγιά 

 

Αλεξίου Έλλη 

1. Από τη συλλογή Έλλης Αλέξιου άπαντα. Προσοχή συνάνθρωποι (1978) το διήγημα 

Μικροί θεαταί του Αρτούρ, που γράφτηκε στο Ντεζ της Ρουμανίας, το 1957  

Στο διήγημα περιγράφεται η ανάγκη τριών μικρών προσφυγόπουλων να κρατήσουν ζωντανή 

τη μνήμη των πατεράδων τους που έπεσαν ηρωικά. Εκφράζεται η οδύνη της μνημονικής 

κοινότητας των προσφύγων -στην προκειμένη περίπτωση της Ρουμανίας- γι’ αυτούς που 

χάθηκαν στον εμφύλιο. Τα παιδιά διαφωνούν για το ποιος πατέρας μοιάζει με τον κινηματο-

γραφικό ήρωα Αρτούρ και ποιος είχε τον πιο ηρωικό θάνατο. 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών: Οι μικροί ηρωοποιούν τους γονείς τους: 

‘’Μόνο το δικό μου μπαμπά εκτέλεσαν. Ούτε τον δικό σου ούτε του Παύλου […] Ήτανε μεγα-

λύτερο παλικάρι! Γιατί τον βασάνιζαν και δε λυγούσε. Όπως ο Αρτούρ […] Άλλο είναι να πας 

από βασανιστήρια […] Το αντάρτικο δεν είναι τίποτα. Είναι πόλεμος. Θαρρείς πως όλοι όσοι 

σκοτώνονται στον πόλεμο, είναι παλικάρια;’’ (σελ. 120-121). Ο ένας αναφέρει: ‘’Χιλιάδες 

σκοτωθήκανε στ’ αντάρτικο’’ (σελ. 122). Άλλος λέει περήφανα: ‘’Εμένα ο μπαμπάς μου 

προτού τον πυροβολήσουν, φώναξε: «Ζήτω το ΚΚΕ»’’ (σελ. 122). Η μάνα του ενός λέει: 

‘’Δέκα χρόνια εκτελούνταν χωρίς να πεθαίνει […] Εκτελέστηκε από τα μαρτύρια. Εκτελέστηκε 

από την πείνα. Εκτελέστηκε από την αρρώστια, από την υγρασία της φυλακής. Ανοίξτε το 

βιβλίο «Ήρωες και Μάρτυρες» να δείτε πόσα γράφει για τον μπαμπά του Παύλου’’ (σελ. 123). 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: ‘’Ο δικός μου μπαμπάς ήτανε μεγάλο 

παλικάρι. Ήταν και στον ΕΛΑΣ. Και ήταν Πολιτικός Επίτροπος στο Δημοκρατικό Στρατό. […] 

Από τους πρώτους […] Χιλιάδες σκοτώθηκαν στ’ αντάρτικο […] Τα μαλλιά του μπαμπά μου 

ήταν έτσι, καστανά φουντωτά και σγουρά, όπως τα δικά μου’’ (σελ. 122).  

Μίση και πάθη του Εμφυλίου: ‘Ύστερα από το Δεκέμβρη. Που κυβερνούσαν τα λυσσασμένη 

πάθη, οι εκδικήσεις, και ο εμφύλιος πόλεμος.’’ (σελ. 119). 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’Και τα τρία είναι ορφανά από 

πατέρα. Χάσανε τον πατέρα τους τότες’’ (σελ. 119). 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια-Διαμεσολαβημένο διαγενεακά τραύμα: Τα παιδιά περι-

γράφουν τις συνθήκες θανάτωσης των πατέρων τους: ‘’δεν πέθανε από τα βασανιστήρια μέσα 

στο μοναστήρι. Αφού δυο μέρες τον βασάνιζαν. Αφού άμα τον αποτελείωσαν ήταν με ένα μάτι, 

και είχε σκισμένη την κοιλιά του και κούτσαινε. Γιατί του είχαν σπάσει το γόνατό του […] 

αλλιώς είναι να σε σκοτώσουν με μιας, κι αλλιώς είναι να σε βασανίζουν πολλές μέρες […] 
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Τον μπαμπά τον δικό μου, όταν τον αποτελειώσανε μέσα στο μοναστήρι, ήτανε με ένα μάτι, και 

τον χτυπούσαν να μαρτυρήσει’’ (σελ. 120-122). Ένα από τα παιδιά λέει για τον πατέρα του: 

‘’Σαν ακροναυπλιώτης που ήταν, δέκα χρόνια βασανίστηκε’’ (σελ. 123). 

 

2. Από την ίδια συλλογή το διήγημα Επαναπατρισμός και μεγάλοι αριθμοί, που 

γράφτηκε στο Βουκουρέστι, το 1961  

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Μυθοποίηση επιστροφής-Όσοι 

δεν επέστρεψαν: ‘’Επαναπατρισμός, τον τελευταίο καιρό ακούγεται πολύ συχνά αυτή η λέξη. 

Σε χρόνια περασμένα αραιά και που […] μου φέραν και υπόγραψα το υπόμνημά μας […] που 

στείλαμε στην κυβέρνηση, και στη Βουλή, που τους καλούμε να θέσουν τέρμα στον άδικο εκπα-

τρισμό μας […] Ήθελα να γυρίσω δυνατός, ρωμαλέος […] Επί δεκάξι χρόνια έλεγα: υπάρχει 

ακόμη καιρός […] φέτος άλλαξα απότομα […] Βραδύνει πολύ ο επαναπατρισμός. Τόσο πολύ 

βραδύνει, που λέω μήπως είναι καλύτερα’’ (σελ. 173-175). Εκφράζονται οι φόβοι των μεγα-

λύτερων εξόριστων ότι δεν θα προλάβουν να επαναπατρισθούν: ‘’εγώ είμαι εβδομήντα έξι 

χρονώ […] ο άλλος εβδομήντα τριών και ο άλλος εβδομήντα τεσσάρων […] Επί δεκάξι χρόνια 

με βασανίζει το πάθος του επαναπατρισμού. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Βασανίζομαι άμα μπαίνει η 

άνοιξη […] και στις χιονισμένες νύχτες του χειμώνα. Με κατάθλιψη ζω τις χαρές μου, με με-

λαγχολία περνώ τις γιορτάσιμες ημέρες. Άσπλαχνο πάθος, που μου επιτίθεται με όλα τα μέσα. 

Μου χαλνάει τη γαλήνη της ημέρας και μου παίρνει τον ύπνο της νύχτας. Τώρα το πάθος μου 

άρχισε να συνοδεύεται από μια μόνιμη αγωνία. Πως πρόκειται για ένα μάταιο πόθο. Πως 

χτυπάω πόρτες, που κανένας δεν τις κατοικεί. Μια αγωνία γεμάτη βιασύνη κι ανυπομονησία. 

Που την επαυξάνουν οι φοβεροί αριθμοί’’ (σελ. 176-17). ‘’Ο επαναπατρισμός, φίλε μου, παρα-

ωρίμασε. Όλο και περισσότερο αχρηστεύεται. Όταν θα μας τον προσφέρουν, δε θα ‘χουμε τι να 

τον κάνουμε […] Το καρντιοζόλ δε σου δίνει εισιτήριο για βουτιές. Για τους γαλάζιους ουρα-

νούς και τις αφρισμένες θάλασσες αδυνάτισε πολύ η όραση […] «μα γιατί αργεί» «εν αναμονή» 

[…] Ίσως κάποτε φτάσει το πολυπόθητο χαρτί, μα θα ΄χει τόση αξία, όσο το ένδυμα γάμου 

στους παράλυτους τραυματίες μας. Στο μεταξύ οι μεγάλοι αριθμοί τραβούνε ολοταχώς, σίγουρα 

και αξιόπρεπα προς έναν άλλον επαναπατρισμό […] Έχω ένα φάκελο όπου φυλάγω τα χαρτιά 

[…] Έχει φουσκώσει από τα υπομνήματα, τα έγγραφα, τις αιτήσεις, τα σχόλια των εφημερίδων, 

[…] Ούτε πιστοποιητικά ιθαγένειας, ούτε «βιζά ντε σορτί» [...] όλους τους μπάζει μέσα ανεξέ-

ταστα ο Κέρβερος […] Πως αλήθεια αφεθήκαμε να παρασυρθούμε σε αυταπάτες. Για τις μεγά-

λες ηλικίες μόνο ένας επαναπατρισμός υπάρχει. Μας τύφλωσε η λαχτάρα, μας τύφλωσε η 

αγάπη, τώρα το βλέπω πόσο αστείος ήμουν υπογράφοντας τέτοιο υπόμνημα’’ (σελ. 177-178). 
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Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού πρόσφυγα: Αναφέρει ο αφηγητής: ‘’για να γυρίσω 

και να με γνωρίσουν τα παιδιά μου, που τα άφησα νήπια φεύγοντας’’ (σελ. 174). 

Μυθοποίηση επιστροφής: ‘’’Ο κάθε εκπατρισμένος του δίνει και άλλο περιεχόμενο. Φτιάχνει 

δική του εικόνα προϋπάντησης. Στο τραπέζι που θα καθίσει να φάει φτάνοντας, τοποθετεί αρα-

διαστά αναπαραστάσεις προσώπων, που βρίσκονται μόνο στη δική του φαντασία’’ (σελ. 173). 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: ‘’πρέπει το γρηγορότερο να γυρίσω 

στον τόπο που γεννήθηκα. Αυτός εξάλλου είναι τώρα ο μεγαλύτερος πόθος μου. Πόθος που τον 

κάνει πιο έντονο η μεγάλη μου ηλικία. Στις προχωρημένες ηλικίες οι επιθυμίες μας πρέπει να 

ικανοποιούνται σύντομα, […] Μπορώ πολλά ακόμη να προσφέρω σ’ αυτό το αξιολάτρευτο ον 

που λέγεται πατρίδα. Έβλεπα το χωριό της γέννησής μου να ξεχωρίζει νοικοκυρεμένο, […] 

Γιατί, όσο πιο πολύ αγαπάς τόσο πιο πολύ θέλεις να δόσεις […] για να βρεθώ κοντά στους 

γονείς μου […] ίσως να ‘χουν τ’ αδέρφια μου την τελευταία φωτογραφία που βγάλαμε όλοι 

μαζί’’ (σελ. 173-177). ‘’Με ποιο μέσο θα περιδιαβάσεις πια στους αγαπημένους χώρους, σε 

κείνο το σύσκιο με τα πλατάνια και τα τρεχάμενα νερά τα ξεθρασεμένα πολυτρίχια, στο διάσελο 

των πανύψηλων βουνών […] Στα βράχια και στις σπηλιές της «Τρυπητής». Στις αμμουδιές της 

«Παχειάς Άμμου». Τα κατώφλια που δρασκελούσες με λαχτάρα, ερήμωσαν, χορτάριασαν, 

ξαναχτίστηκαν, άδικα θα τα ψάξεις […] Με τη γερασμένη καρδιά σου δε θα κάμεις και το 

παλιό μακροβούτι από την ακρούλα του Κάστρου που συνήθιζες’’ (σελ. 177-178).  

Επιπτώσεις στη ζωή των οικείων των προσφύγων στην Ελλάδα: ‘’για να παρασταθώ 

στους γέροντες γονείς μου, που άσπρισαν με τη σκέψη μου […] για να συγκεντρώσω την διαλυ-

θείσαν οικογένιάν μου και να αναζωογονήσω την νεκρωθείσαν εστίαν […] και τόσα, τόσα 

άλλα’’ (σελ. 174). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών: ‘’είμαστε όλοι ένας λαός θυμάτων και 

θυσιών. Άλλου του σκοτώθηκαν τα πόδια, άλλου τα μάτια, άλλου τα παιδιά’’ (σελ. 177). 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν: ‘’Δεν είστε ο μοναδικός που του σκοτώθηκε το παιδί […] 

εδώ χάθηκαν και χάθηκαν […] Είναι άνθρωποί μας, το ξέρετε κι σεις, που χάσανε και δύο, και 

τρία, και τέσσερα’’ (σελ. 177). 

 

Ζέη Άλκη 

3. Από τη συλλογή Αρβυλάκια και γόβες (1991) το διήγημα Ένα σταμνί στο παράθυρο, 

που γράφτηκε στη Μόσχα το 1964 

Ένας πολιτικός πρόσφυγας είναι διχασμένος ανάμεσα στη γυναίκα που άφησε στην πατρίδα 

και σ’ αυτήν με την οποία ζει στη Ρωσία. Αναπολεί την Αθήνα και δεν ξέρει πώς να φερθεί 

στη γυναίκα και την κόρη του όταν έρχονται από την Ελλάδα να μείνουν μαζί του, γιατί τις 
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νιώθει ξένες. Στη σκέψη του είναι η Ουκρανή που αγαπά δέκα χρόνια και φεύγει με την 

άφιξη της οικογένειάς του.  

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού: ‘’Ο Νίκος περίμενε, πως κάποτε 

θα ‘ρχοταν καιρός, που θα γύριζαν στην Ελλάδα.’’ (σελ 22). 

Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού πρόσφυγα: Όταν η γυναίκα κι η κόρη του πηγαίνουν 

στη Ρωσία: ‘’Πατέρα λέει η Αλίκη, το πρώτο κιόλας βράδυ, την ώρα που έτρωγαν. Είσαι δέκα 

χρόνια πίσω. […] Τίποτε δεν της αρέσει της Αλίκης από το δωμάτιο […] Στην Αθήνα δεν 

συνηθίζεται, πατέρα […] Μα δεν έχεις διόλου γούστο’’ (σελ 20-21). 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας/φίλων/γνωστών: Νόστος για την 

Αθήνα, το σπίτι, τους φίλους και γνωστούς: ‘’Κάθε φορά, σαν είχε πολλή ζέστη [...] Τότε 

θυμόταν και πάλι την Αθήνα […] έπιασε να θυμηθεί το σπίτι του […] κι ύστερα την οδό Λευ-

κωσίας’’ (σελ 15-16). ‘’Σαν πήγανε εκδρομή στο ποτάμι, ο Νίκος θυμήθηκε πάλι τον Πηνειό 

[…] νοσταλγούσε τόσο τον τόπο του […] σαν άφηνε κείνος τη λαχτάρα του να ξεσπάσει. Της 

μιλούσε ατελείωτα για την Αθήνα […] Η Νατάσα ήξερε ένα ένα τα μαγαζιά της οδού Λευκω-

σίας: το ψιλικατζίδικο του  Κώστα, το γαλατάδικο του κυρ Αντρέα’’ (σελ 22-23). ‘’Όσο του 

μιλούσε η Σοφία για την Αθήνα. Για τους φίλους, τους γνωστούς, και για τους αγνώστους 

ακόμα […] νιώθει ένα σφίξιμο στην καρδιά. Συλλογιέται την Αθήνα […] Στην Αθήνα όση 

ζέστη και να ‘χει, κάποια στιγμή θα φτάσει το μελτέμι από τη θάλασσα […] Τώρα στην οδό 

Λευκωσίας θα ‘ναι ησυχία. Θ’ ακούγεται μόνο το ροχαλητό του κυρίου Καμπάνη […] θα 

‘ρχεται ένα βουητό από το γαλατάδικο του κυρ Αντρέα! […] Και τούτη την ώρα, που είναι 

ατέλειωτα μακριά από την πόλη του, δεν λαχτάρησε τίποτα πιότερο, όσο να πιει νερό από το 

σταμνί, που κρυώνει στο παράθυρο του σπιτιού, στην οδό Λευκωσίας’’ (σελ 28-29). 

Η περίπτωση των διπλών οικογενειών-Διχασμός και τύψεις: Ο πολιτικός πρόσφυγας έχει 

τύψεις για την αναγκαστική εγκατάλειψή της οικογένειας και για τη σχέση του με την 

Ουκρανή. Είναι διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη και τις ευθύνες. Αναφέρει σχετικά: ‘‘’Όσο 

περνούσε ο καιρός, η Σοφία κι η Αλίκη γίνονταν κάτι πολύ απόμακρο. Τα χρόνια περνάνε, τα 

γράμματα σπάνια πάνε κι έρχονται. Σιγά σιγά η εικόνα τους ξεθωριάζει’’ (σελ 23).Όταν η 

γυναίκα του ετοιμάζεται να πάει κοντά του:  ‘’Του Νίκου του ήρθε να ξεφωνίσει: «Η γυναίκα 

μου είναι η Νατάσα!’’ (σελ 23). Παλεύει ανάμεσα στο χρέος και την αγάπη: ‘’Ύστερα ο Νίκος 

ντράπηκε, που έκανε τη σκέψη, πως θα ‘τανε καλά να ‘χε πάρει η Σοφία τον ευκατάστατο. 

Ντράπηκε που αυτός ζούσε έτσι: που σπούδασε μηχανικός, που δούλευε κι είχε τη Νατάσα […] 

Να ‘κανε φασαρία, σκάνδαλα, να ‘λεγε: «Δεν πάω πουθενά. Εγώ είμαι η γυναίκα σου…». 

Ύστερα εκείνος θα εξηγούσε στη Σοφία […] Η Σοφία που τους περιφρόνησε όλους’’ (σελ 23-
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29). ‘’Με τη Σοφία θα καταφέρει να ‘ναι στοργικός […] Αγάπη όμως δεν μπορεί να δώσει […]  

την πήρε η Νατάσα’’ (σελ 29). 

Επιπτώσεις εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: 

‘’ήρθε και το πρώτο γράμμα από την  Αθήνα: «Τι θ’ απογίνουμε;»’’ (σελ 18). ‘’Πως είναι δυ-

νατόν να πέρασαν δεκαεννιά χρόνια, από κείνη την άνοιξη του σαράντα τρία; […] αν 

προσθέσει κανείς όλους τους μήνες, που ζήσανε μαζί, δεν βγαίνει καλά καλά ούτε ένας χρόνος. 

Αντάρτικο, εξορία, παρανομία […] Τον τελευταίο καιρό, ζήσανε έξι ολόκληρους μήνες […] Τα 

όνειρα της Σοφίας δεν πρόφτασε ποτέ να τα καλομάθει ο Νίκος. Έφυγε πάλι. Τούτη τη φορά, ο 

χωρισμός κράτησε δώδεκα ατελείωτα χρόνια’’  (σελ 20-29). 

Υποδοχή στην υπερορία: ‘’«Μας ήρθανε ξένοι», τους είχε πει ο κοσμήτορας του Πανεπι-

στημίου και μίλησε στους φοιτητές για την αρχαία Ελλάδα κι ύστερα για το Εικοσιένα, για την 

Αντίσταση και τελειώνει με τούτους εδώ, τους ξεπατρισμένους στην καρδιά της Ασίας. Ποιος 

θέλει να τους βοηθήσει να μάθουν τη γλώσσα και μετά να σπουδάσουν;’’ (σελ 18). 

Επιπτώσεις στη ζωή των οικείων των προσφύγων στην Ελλάδα: ‘’Στη Σοφία, που 

περίμενε δέκα ολόκληρα χρόνια! Δεν τον απαρνήθηκε, ούτε όταν της το ζήτησαν για να βρει 

δουλειά […] για τα βάσανά της να μεγαλώσει το παιδί, για τη δουλειά που δεν έβρισκε, για τις 

πόρτες που έκλειναν, επειδή ο άντρας της βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ακόμα κι οι συγγενείς 

δεν την άφηναν ήσυχη-θέλανε να την παντρέψουνε με κάποιον ευκατάστατο’’ (σελ 29). 

 

4. Από την ίδια συλλογή το διήγημα Στο Μαρούσι, που γράφτηκε στη Μόσχα το 1964 

Με αφορμή την επίσκεψη ενός παλιού φίλου, ο πολιτικός πρόσφυγας θυμάται την πόλη και 

την οικογένειά του και διχάζεται ανάμεσα σε δυο κόσμους. Μνήμες από το Μαρούσι, τύψεις 

για τα παιδιά του που μεγάλωσαν με την απουσία του, παραλληλισμοί Ελλάδας και Ρωσίας. 

Αναφορές στα χαμένα χρόνια της γυναίκας του, και στο γεγονός ότι ξαναπαντρεύτηκαν 

αμφότεροι. Δεν μπόρεσε να ξεχάσει την Ελληνίδα γυναίκα του παρ’ όλο που παντρεύτηκε 

Ουκρανή. Στο τέλος ενόσω παθαίνει καρδιακό νομίζει ότι είναι στο Μαρούσι. Ο χρόνος 

γίνεται ρευστός. Μπερδεύεται το παρελθόν με το παρόν κι η απέραντη Μόσχα με την Αθήνα. 

Οι άνθρωποι παίρνουν ο ένας τη θέση του άλλου. Ο Κώστας τη θέση του Μπόρια, του 

σκοτωμένου συντρόφου της Ουκρανής και τη δική του ο άντρας της πρώην γυναίκας του. 

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Μυθοποίηση επιστροφής: Η 

Ρωσίδα σύζυγός ακούει τα παράπονά του: ‘’Κι εκείνη, η ξένη, ν’ ακούει και να βουρκώνει 

[…] που περνάνε τα καράβια για τον τόπο του, χωρίς να τον παίρνουν.’’ (σελ. 60). ‘’Έπιασε το 

μπαρμπα-Νίκο, το ΄φερε από δω, το ‘φερε από κει, να μάθει τι χρειάζεται για το γυρισμό […] 

«Τι ζητάνε, μπαρμπα-Νίκο;» «Τη μάνατ’ ς και τον πατέρατ’ ς» (σελ 59). Ο αφηγητής  λέει για 
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την πρώην γυναίκα του: ‘’Πως το φαντάστηκε η Μαρία, πως μπορούσε να γυρίσει; Δεν ήξερε 

πως ζητούνε «Τη μάνατ’ ς και τον πατέρατ’ ς»;’’ (σελ. 63). ‘’Και δεν το πήρε απόφαση, γιατί 

ζούσε με τη λαχτάρα του γυρισμού και πίστευε πως, σα γύριζε, θα ‘τανε όλα σαν και πριν, πως 

θα ‘χανε μονάχα αποκοιμηθεί στη στάση που τ’ άφησε-σαν παραμύθι. Τώρα ξέρει πως 

γυρισμός σημαίνει κάτι άλλο’’ (σελ. 70). ‘’Τι να γυρίσει, λοιπόν, να κάνει έστω κι αν μάθει 

αύριο πως είναι δυνατός ο γυρισμός; Από δουλειά;’’ (σελ. 71). 

Διχασμός ανάμεσα στις δυο πατρίδες των πολιτικών προσφύγων-Αίσθημα ξένου: ‘’Η 

απέραντη Μόσχα του φάνηκε σαν μια καινούργια ξενιτιά’’ (σελ. 62). Ο πρόσφυγας 

περιγράφει: ‘’Έτσι είναι εδώ […] Την άνοιξη τη νιώθεις που έρχεται σιγά σιγά. Σε μας, τι 

χειμώνας, τι άνοιξη. Μια γεναριάτικη μέρα με ήλιο, μπορείς να την μπλέξεις με Απρίλη. Εδώ 

όλα ξαναγεννιούνται.’’ (σελ. 66). ‘’Χιόνι. Παγωνιά […] Όμως ο Κώστας ένιωθε τη δική του 

την πλάτη να τη ζεματάει ο ήλιος’’ (σελ. 53). Όσο περιγράφει: ‘’ακούει ο Κώστας τον εαυτό 

του. Κι ένιωσε να τον πλημμυρίζει, μεμιάς, αγάπη γι’ αυτή την απέραντη πολιτεία. […] Και σαν 

είπε […] σ’ αρέσει η Μόσχα μας; […] το «μας» αντήχησε σαν κάτι πολύ δικό.’’ (σελ 67). ‘’Αν 

νιώθει πολλές φορές τόσο ξένος δεν φταίει η Ταμάρα, αλλά εκείνος, που δεν το πήρε απόφαση 

πως είναι ο Κωνσταντίν Φιόντοροβιτς κι έχει γυναίκα την Ταμάρα Σεργκέεβν […] πως απ’ το 

παράθυρο δεν βλέπει πια τον σταθμό’’ (σελ 70). Η γυναίκα του σκέφτεται: ‘’Θα γίνει κι αυτός 

ευτυχισμένος. Θα κλείσει για πάντα το κεφάλαιο Ελλάδα, θα ξεκόψει μ’ όλους, ούτε εφημερίδα 

ελληνική δεν θα διαβάζει. […] Ας ζήσει για πάντα εδώ, στη μεγάλη τούτη πολιτεία, που τον 

αγκάλιασε με θέρμη κι ας του δοθεί, ας γίνει η πόλη του’’ (σελ. 71). ‘’Στο Μαρούσι, μια φορά 

που χιόνιζε […] Τι το μπλέκει πάλι το Μαρούσι; Τι τον νοιάζει πια γι’ αυτή τη μικρή γωνιά της 

γης; Ως και το χιόνι να του θυμίζει Μαρούσι! […] Μήπως αν μπορούσε να γυρίσει θα γύριζε’’ 

(σελ. 73). Στο τέλος, όταν ο ήρωας παθαίνει καρδιακό επεισόδιο βλέπει μια βρύση σε ένα 

πάρκο και νομίζει ότι είναι ‘’Η βρύση του Μαρουσιού’’ (σελ. 73), κι όταν τον ρωτούν δυο 

νέοι που μένει απαντά ‘’Στο Μαρούσι’’ (σελ. 74). 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: Ο ήρωας όσο περιμένει τον φίλο 

από την Ελλάδα: ‘’Κι ο Κώστας ανυπομονούσε. Θα μάθαινε επιτέλους, από πρώτο χέρι, για τα 

δεκαπέντε χρόνια, που έλειπε από την Ελλάδα’’ (σελ 54). ‘’Στην Ελλάδα, αυτή την ώρα, μόλις 

θα ξημερώνει’’ (σελ 56), συλλογίζεται όταν πίνει τον καφέ του. ‘’Η γεύση, η κίνηση του 

θυμίζουνε το σπίτι του στο Μαρούσι, που δεν είναι πια σπίτι του’’ (σελ. 57). Του ήρωα ‘’δεν 

του αρέσουνε οι μεγάλες πολιτείες και πως, αν ήταν στο χέρι του, δεν θα κούναγε ποτέ από το 

Μαρούσι και θα περνούσε όλη του τη ζωή εκεί, στο σπίτι του, με τα «δειλινά» του, κοντά στον 

σταθμό […] σαν μπαίνει σε σταθμό του σφίγγεται η καρδιά. Ξέρει πως κανένα τρένο, όσες 

ώρες και να ταξιδέψει, δεν μπορεί να τον φέρει στο Μαρούσι. […] κάθε φορά που κατέβαινε 



 

84 
 

στην Αθήνα, όλο και κάποιον γνωστό συναντούσε’’ (σελ 61-62). Για τη μητέρα του θυμάται: 

‘’τέσσερις του Μάρτη. Η γιορτή της μητέρας του […] Ο Μηνάς σίγουρα θα ξέρει να του πει, για 

τα τελευταία της χρόνια, για τον θάνατό της. […] Άραγε να της έμεινε η πίκρα που, από πολλά 

χρόνια δεν γιόρταζε τη γιορτή της […] Η μητέρα πέθανε, χωρίς να τον ξαναδεί και δεν θα 

μάθει ποτέ πόσο στεναχωριέται ο Κώστας’’ (σελ. 65). Όταν ο φίλος του ρωτά αν θυμάται το 

Μαρούσι: ‘’Μισοκλείνει τα μάτια, σαν να τον ζάλισε η μυρωδιά του πικραμύγδαλου’’(σελ 66). 

Αντίσταση: ‘’Αν δεν ήταν εκείνη, με το πες πες, μπορεί να καθότανε ο Κώστας […] να 

περιμένει υπομονετικά να περάσει η Κατοχή. […] Η Μαρία, είκοσι χρονών τότε, με μωρό στην 

αγκαλιά […] κι όλα τα πρόφταινε: και παράνομα ραντεβού, από τον ένα θηλασμό στον άλλο 

και να κρύβει στο σπίτι ό,τι της ζητούσαν, μέσα στη μύτη των Γερμανών’’ (σελ 58). ‘’Του ήρθε 

στο νου η Κατοχή […] Η Μαρία […] να τον απειλεί να πάρει τη μικρή και να φύγει από το 

σπίτι, αν δεν κατέβαινε ο Κώστας στη διαδήλωση.’’ (σελ 63). ‘’Θυμήθηκαν μετά την Κατοχή, 

την Αντίσταση. «Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας»’’ (σελ 65). 

Μνημονική κοινότητα πολιτικών προσφύγων στην υπερορία: ‘’Δεν είχε πια τους φίλους 

του, να μαζεύονται τα βραδάκια, να θυμούνται τα όσα πέρασαν μαζί, απ΄ όταν έφυγαν από τα 

σπίτια τους, ώσπου να φτάσουν σε τούτη τη μακρινή γωνιά της γης, την Κεντρική Ασία […] 

Μια ολόκληρη παρέα τ’ αποφάσισαν τότε να σπουδάσουν μηχανικοί.’’ (σελ 61-64). 

Δήλωση μετανοίας: Αφήνονται υπόνοιες: ‘’Στα γράμματά της, του μιλούσε γι’ αυτούς που 

βολευτήκανε. Για τον άντρα της Νίτσας, που ήτανε εξορία, γύρισε και τώρα ως και δικό του 

μαγαζί άνοιξε, […] Κι ο Τάκης που είχε συλληφθεί το σαράντα εφτά και δικάστηκε δις σε θα-

νατο, τώρα βγήκε, έχει δικιά του κούρσα κι ανεβοκατεβαίνει Αθήνα-Μαρούσι. Πως όμως βο-

λεύτηκαν, η Μαρία δεν το ‘γραφε. Και γιατί δεν το ‘γραφε’’ (σελ 63). 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’Ύστερα, μετά την απελευθέρωση, 

σαν τον απόλυσαν από την Τράπεζα «λόγω κοινωνικών φρονημάτων» κι αρχίσανε κιόλα κι οι 

συλλήψεις’’ (σελ 58), αναφέρεται για τον ήρωα, που αναγκάστηκε να εκπατριστεί στη Σοβιε-

τική Ένωση. ‘’Στα γράμματά της, του μιλούσε γι’ αυτούς που βολευτήκανε. Για τον άντρα της 

Νίτσας, που ήτανε εξορία […] Κι ο Τάκης που είχε συλληφθεί το σαράντα εφτά και δικάστηκε 

δις σε θάνατο’’  (σελ 63). Ο φίλος του αναφέρει: ‘’Ο Χρίστος, τον θυμάσαι; - πάει χρόνος που 

βγήκε από τη φυλακή κι ακόμα δεν […] πρόλαβε να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του. 

Άνεργος […] φρονήματα γαρ […] άραγε η Μαρία στη λαχτάρα της να τον κάνει να γυρίσει, του 

‘γραφε μονάχα για κείνους που «βολεύτηκαν», μα για όλους τους άλλους, τους «ξεβολεμένους» 

[…] ούτε λέξη’’ (σελ 67).  
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Επιπτώσεις στη ζωή των οικείων των προσφύγων στην Ελλάδα: Αναφέρεται: ‘’Η Μαρία, 

που έλεγε το «φύγε»! άρχισε να εκλιπαρεί στα γράμματα: «Γύρισε» […] «Κουράστηκα»’’ (σελ. 

59). 

Διάλυση οικογενειών πολιτικών προσφύγων λόγω απόστασης: Ο αφηγητής λέει για το 

Μπόρια: ‘’Κι ανακατεύτηκαν έτσι όλα, που, στη θέση του, είναι ο Κώστας και, στη θέση του 

Κώστα, ο Βατικιώτης ο φαρμακοποιός’’ (σελ. 58). Η Ταμάρα ‘’του μίλησε για το Μπόρια κι  

εκείνος για τη Μαρία […] η Μαρία είχε παντρευτεί τον Βατικικιώτη […] δεν έλεγε να το πάρει 

απόφαση πως δεν είναι πια δικιά του γυναίκα κι ας πέρασαν δυο ολόκληρα χρόνια. Κι εκείνη, η 

ξένη, ν’ ακούει και να βουρκώνει, για τη Μαρία που τον άφησε, για τα παιδιά του, που δεν 

γνώρισε, για κείνον τον ίδιο, που περνάνε τα καράβια για τον τόπο του, χωρίς να τον 

παίρνουν’’ (σελ. 60). ‘’Ένιωσε ένα κύμα οργής να τον κυριεύει. Μπορούσε η Μαρία […] Να 

περιμένει και πέντε και δέκα χρόνια κι όλη τη ζωή’’ (σελ. 63). 

Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού πρόσφυγα: ‘’Είπε ο Κώστας να δει αν γίνεται να 

γυρίσει, γιατί ανησυχούσε και για τον γιο του, που είχε γίνει δεκαοχτώ χρονών και του ‘γραφε 

που και που ένα ξερό γράμμα: «Σεβαστέ μου πατέρα, στείλε μου ένα ρολόι» […] για τα παιδιά 

του που δεν γνώρισε […] Η Τασούλα τώρα της παντρειάς! Άραγε φωνάζει το Βατικιώτη 

πατέρα;’’ (σελ. 59-62). Ο πρόσφυγας σκέφτεται: ’’Μπορούσε η Μαρία να κάνει τα παιδιά να 

τον αγαπήσουνε’’(σελ. 63). Ο φίλος τον συμβουλεύει: «Να τους γράφεις έστω κι αν δεν 

απαντούν. Μπορεί κάποτε να καταλάβουν.» (σελ. 68) .‘’Και τα παιδιά σωπαίνουν‘’ (σελ. 71). 

Βλέποντας έναν πατέρα με παιδί στο πάρκο αναλογίζεται: ‘’Τα παιδιά του τα Σάββατα δεν θα 

περίμεναν τον πατέρα να γυρίσει. Ούτε τις Κυριακές το πρωί θα βγαίνανε με τον πατέρα τους 

να πετάξουνε αετό […] Μπορεί και να τον μίσησαν γι’ αυτά τα άχαρα Σαββατοκύριακα […] 

«Να τους γράφεις […] μπορεί αργότερα να καταλάβουν.» […] Μπορεί κι ο γιος του ν’ αλλάξει 

και να καταλάβει κάποτε-που λέει κι ο Μηνάς […] Ο Κώστας θα μείνει ο πατέρας, που έκανε 

πικρά τα παιδικά τους χρόνια.’’ (σελ. 72). Παρουσιάζονται οι τύψεις του ήρωα για την 

αποξένωση με τα παιδιά του. 

 

Δημητρίου Σωτήρης 

5. Από τη συλλογή Ντιαλίθ’ ιμ, Χριστάκη (1990) το διήγημα Περπάτει, παλιάλογο  

Στο διήγημα, που γράφτηκε το 1987, παρουσιάζεται η απογοήτευση μιας γυναίκας όταν 

επαναπατρίζεται από την Ουγγαρία κι η ματαίωση που νιώθει για τα όνειρα του αγώνα, της 

κοινής ζωής με τον άντρα της και του γυρισμού, που χάθηκαν. Η επιστροφή σε μια ξένη 

πατρίδα θα διαλύσει τις ψευδαισθήσεις της και θα αποφασίσει να επιστρέψει στην Ουγγαρία.  
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Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας-Γονείς που δεν πρόλαβαν ζωντα-

νούς: ‘’Χάθηκε ο αγώνας, τράβηξαν ανατολικά. […] Κατόπι βρέθηκε στην Ουγγαρία. Άφησε 

κάτω τη μάνα, τον Κωστή, τ’ ακρογιάλι, μια παιδικότητα σκληρή, ανολοκλήρωτη.’’ (σελ. 57). 

‘’Στην κόρη της μίλαγε με τις ώρες για τ’ ακρογιάλι, για τις μαργαρίτες της άνοιξης, για τα 

μανούσια της λακκιάς. Έπιαναν στο ράδιο τραγούδια και τ’ άκουγαν αγκαλιασμένες […] της 

έδειχνε. «Να εκεί, πέρα απ’ τα βουνά, είναι το σπίτι μας. Έχει έξω αμυγδαλιές. Τώρα θα ‘ναι 

πράσινες. Πιο κάτω είναι μια μικρή θάλασσα. […] το σούρουπο κίναγαν να γυρίσουν. Πώς να 

γυρίσει; Το κορμί, από μόνο του λες, την έσπρωχνε να πάρει τα βουνά, να σμίξει με τη μάνα, να 

μάθει για το Στέλιο. Να τον δει! Να τον δει! […] Η μάνα πεθαμένη. Δεν την πρόλαβε. Στο 

νεκροταφείο έκλαψε για όλα. Όλα την πόναγαν. Θυμόταν τα γράμματά της’’ (σελ. 58-59). 

Επαναπατρισμός-Διχασμός ανάμεσα στις δυο πατρίδες των προσφύγων-Αίσθημα ξένου 

και στις δυο: ‘’Πάλι στην πατρίδα. Βούτηξε τα πόδια στο νερό και της φάνηκε πως στερνή 

φορά τ’ αποτράβηξε πριν λίγο κι όχι πριν τριάντα τόσα χρόνια.’’ (σελ. 57). ‘’Πάλι στην 

πατρίδα. […] Στο χωριό άλλοι άνθρωποι’’ (σελ. 59).‘’Η κόρη της που ‘μεινε πίσω, 

παντρεμένη. Το μπόλι δεν έπιασε. Μια ξένη θα ‘ταν εκεί.’’ (σελ. 59). 

Διάλυση οικογενειών προσφύγων λόγω απόστασης: ‘’Ο Στέλιος έφυγε το ’52 για την 

Ελλάδα. […] Στην αρχή δεν είχε ειδήσεις του. Πολύ αργότερα άρχισε να λαβαίνει κάρτες, που 

με τα χρόνια αραίωσαν. Γίνηκαν τυπικές. Στο τέλος έκοψε κάθε επικοινωνία. Έμαθε ότι 

συνδέθηκε με άλλη γυναίκα.’’ (σελ. 58). Για τον πολυετή αναγκαστικό χωρισμό από τον 

άντρα της αναφέρεται: ‘’Μίλησαν για τα παλιά […] «Βλέπεις, Άννα, τα χρόνια…» […] Πολλά 

τα χρόνια. Πολλά τα βάσανά του. Τι να περιμένει και γιατί! […] Τα σκεφτόταν αυτά και τον 

δικαιολογούσε. Μονάχα που δεν μπορούσε να τον ξεχωρίσει απ’ τη ζωή της. Ας έλειψε τόσα 

χρόνια. Αυτή κάθε βράδυ μαζί του μίλαγε για όλα.’’ (σελ. 59-60). 

Μυθοποίηση επιστροφής: για την αναμονή του επαναπατρισμού αναφέρεται: ‘’Αχ, το 

παλιόνειρο! Αντί τα χρόνια να το αφανίσουν, το θέριεψαν και την έκαναν μια ονειροπαρμένη’’ 

(σελ. 58). 

Απομυθοποίηση επιστροφής-Δυσκολίες, απογοήτευση και αίσθημα ματαίωσης μετά τον 

επαναπατρισμό-Γονείς που δεν πρόλαβαν ζωντανούς: ‘’Πάλι στην πατρίδα. Δυο μέρες είχε. 

Στο χωριό άλλοι άνθρωποι. Η μάνα πεθαμένη. Δεν την πρόλαβε. […] Στο χωριό δεν έμεινε 

πολύ. Προς τι!’’ (σελ. 59). ‘’Στην Αθήνα χτύπησε πόρτες και πόρτες. Για δουλειά, για 

οτιδήποτε. Τελικά βρήκε κάτι ώρες για τα ρωσικά στο ΚΕΜΕ. […] Έκανε μίζερη ζωή. Τούτη η 

πόλη την έδιωχνε. Επιχείρησε να συνδεθεί με το κόμμα. Αστοχία της. Δεν της περίσσευε πια κι 

ούτε μπορούσε να στηριχθεί. Άλλοι άνθρωποι, ξένοι πια. […] Άρχισε να σκέφτεται το φευγιό.’’ 

(σελ. 59-60). Τελικά παίρνει την απόφαση να γυρίσει στην Ουγγαρία: ‘’όπως αυτή χρόνια 
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τώρα διακονεύει για το ψωμί, για την αγάπη. Έγειρε το κεφάλι. Αυτό το αίσθημα της διακονιάς 

της έγινε άγχος. Ωρίμαζε η απόφαση. Θα γύριζε να ζήσει πίσω. Αθέατη.’’ (σελ. 61). 

Σπουδές στην υπερορία: ‘’Τι γράμματα πρόφτασε να μάθει; Μ’ αυτά τα λίγα έκανε τη 

δασκάλα στα προσφυγάκια […] Αυτή σπουδές, δουλειά’’ (σελ. 57-58). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών: ‘’Θα ‘ταν δε θα ‘ταν δεκαπέντε χρονών, 

όταν ανέβηκε στο βουνό. Αποτέλεσμα; Μια ατροφία στα πόδια από κρυοπάγημα και τ’ όνειρο 

στα μάτια, μόνιμα καρφωμένο. Ουσιαστικά δε μεγάλωσε. Έμεινε εκεί στα δεκαπέντε της να 

περιμένει όλο προσδοκία να ‘ρθει μήνυμα ότι νίκησαν […] Στο βουνό γνώρισε το Στέλιο […] 

βρέθηκε να πολεμάει για λευτεριά στην Ήπειρο’’ (σελ. 57-58).  

Ματαίωση των οραμάτων: ‘’Ήθελε να πάει να τον βρει στο τέλος και να του υποβάλει 

ερώτηση για τ’ όνειρό της. Γι’ αυτό που πολέμησε μαζί με τ’ άλλα.’’ (σελ. 60). 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’Ο Στέλιος έφυγε το ’52 για την 

Ελλάδα. «Παράνομα». Πιάστηκε με την υπόθεση των ασυρμάτων. Φυλακές κι εκτοπίσεις.’’ 

(σελ. 58). 

 

Χαρτοματσίδης Χρήστος 

6. Από τη συλλογή Το παλιό κτίριο (1991) το διήγημα Το τραγούδι του Στένκα Ράζιν  

Ο συγγραφέας είναι παιδί πολιτικών προσφύγων που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 

Βουλγαρία. Στο διήγημα περιγράφεται η επανένωση της οικογένειας του αφηγητή με τον 

θείο του, που τον είχαν για σκοτωμένο σε μάχη στη Φλώρινα. Ο θείος, που επέζησε και 

βρέθηκε στη Ρωσία, πηγαίνει με τη γυναίκα του να ζήσει με την πατρική οικογένεια στη 

Βουλγαρία. Ο αφηγητής περιγράφει τη δύσκολη μα ευχάριστη συγκατοίκηση στο μικρό σπίτι 

και τις υποχωρήσεις τους ώστε να εξασφαλιστεί η ιδιωτικότητα του νέου ζευγαριού. 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: Ο αφηγητής λέει για τον ερχομό του 

θείου από τη Ρωσία: ‘’Τότε ο παππούς αποφάσισε πως πρέπει να τον φέρει στη Βουλγαρία, για 

να είμαστε όλοι μαζί – γιατί όπως έλεγε, δεν είναι τόσο βαριά η προσφυγιά, όταν έχεις δίπλα 

σου τους δικούς σου ανθρώπους […] Τους υποδεχτήκαμε στο σταθμό με αγκαλιές και κόκκινα 

γαρίφαλα’’  (σελ. 19-21). Όταν η μητέρα του γκρινιάζει για τις οικονομίες τους που εξανεμί-

στηκαν λόγω του αδερφού της, ο άντρας της απαντά: ‘’Μακάρι να είχα κι εγώ εδώ κάποιον 

συγγενή». Στο σημείο αυτό ο πατέρας αναστέναζε βαθιά και κοιτούσε προς το ταβάνι’’ (σελ. 

23). 

Συμβολοποίηση αγωνιστών: ‘’Η μάνα μου κι ο παππούς είχαν πάρει γράμμα απ’ το Επιτε-

λείο του Δ.Σ., στο οποίο τους έλεγαν πως ο αγαπημένος γιος κι αδερφός είχε πέσει σαν ήρωας 



 

88 
 

στη μάχη της Φλώρινας […] ήταν βαριά τραυματίας, τον είχαν για πεθαμένο […] Κάποιοι τον 

βρήκαν μετά και τον έσωσαν’’ (σελ. 18-19). 

Εσωκομματικά και λάθη του Κομμουνιστικού Κόμματος: Ο θείος κι ο πατέρας του αφη-

γητή: ‘’σιγομιλούσαν με τον μπαμπά για τον Ζαχαριάδη. Άκουγα τον πατέρα μου να τον 

παρακαλεί: «Αδερφέ, αυτά που μου λες, μην τα πεις έξω πουθενά γιατί καήκαμε». […] «Κάποι-

ος όμως πρέπει να τους τα ψάλει»,  έλεγε, μα γρήγορα συνέρχονταν.’’ (σελ. 24). 

Οργανωμένη κοινότητα πολιτικών προσφύγων: Ο πατέρας του αφηγητή: ‘’είχε την ελπίδα 

πως η οργάνωση των πολιτικών προσφύγων θα μας έδινε σπίτι ‘’ (σελ. 20). 

 

7. Το διήγημα Η επιστροφή του Παπού (1992) που πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό 

Το δέντρο 

Ο συγγραφέας παρουσιάζει με χιούμορ τις προετοιμασίες για τον επαναπατρισμό ενός γέρου 

πολιτικού πρόσφυγα από τη Βουλγαρία. 

Νόστος πολιτικών προσφύγων: Η κόρη του λέει στον γέρο που θα επαναπατρισθεί: ‘’Αχ, 

πως σε ζηλεύω, σε λίγες ώρες θα ‘σαι στην Πατρίδα. […] κι άρχισε να σιγοτραγουδάει […] 

«Χωριό μου, χωριουδάκι μου»’’ (σελ. 151). 

Μυθοποίηση της υποδοχής στην υπερορία: ‘’Για να τον διασκεδάσουμε λιγάκι, άρχισαν 

συζήτηση για τα παλιά. […] Θυμάσαι, θείο, πως ήρθαμε τον ρώτησε ο πατέρας κι ο Παπούς για 

άλλη μια φορά μας διηγήθηκε πως τους φέραν τραυματίες […] Στα σύνορα μας περίμενε ειδική 

αμαξοστοιχία, με μπάνιο, χειρουργεία, κρεβάτια. […] Αφού τελείωνε το μπάνιο, μπαίναμε στο 

χειρουργείο για αλλαγή […]  Περνούσαν οι τραπεζοκόμοι και μας σερβίρανε σούπα με κρέας 

και μπόλικο ψωμί. Ένας άλλος μας μοίραζε τσιγάρα…’’ (σελ 150-151). 

Συμβολοποίηση αγωνιστών: Ο αφηγητής σε μια φαντασιακή εκδοχή περιγράφει πως κατά 

την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων θα τους υποδέχονταν και οι αντάρτες: ‘’…και πλάι 

στους χαμογελαστούς στρατιώτες περπατούσαν οι αντάρτες που μόλις είχαν κατέβει απ’ τα 

βουνά.’’ (σελ. 148). Ενώ ο παππούς στο αποχαιρετιστήριο τραπέζι τραγουδά: ‘’Μπήκαν οι 

αντάρτες στο Σαπσί’’ (σελ. 152). 

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Μυθοποίηση επιστροφής: 

‘’Πάντα φανταζόμουνα την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων κάπως ηρωική. Σαν την 

προϋπάντηση του Κόκκινου Στρατού στα παλιά επίκαιρα, όπου ο κόσμος ξεχύνονταν στους 

δρόμους για να στολίσει με λουλούδια τους απελευθερωτές. Νεαρά κορίτσια τους προσφέρανε 

ψωμί κι αλάτι […] ’Όπως όλοι που επαναπατρίζονταν, έτσι κι εκείνον τον είχε πιάσει μανία να 

ξοδεύει. Οικονομίες πολλών ετών εξανεμίζονταν για να πάρει δώρα και στους πιο μακρινούς 

συγγενείς. «Πρέπει να τους δείξουμε πως δεν πάμε ξεβράκωτοι», έλεγε ο Παπούς, και τρέχαμε 
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όλη μέρα μαζί του στα μαγαζιά’’, αναφέρει ο αφηγητής (σελ. 148-149). Ο παππούς: ‘’Είχε 

σκεφτεί να αγοράσει φόρμες για την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού. […] του είχανε τελειώ-

σει τα λεφτά. Κρίμα, είπε ο Παπούς. Ήθελα να τους μείνει αξέχαστο πως γύρισε ο πρόσφυγας. 

[…] Ήμασταν πολύ χαρούμενοι, γιατί ο Παπούς επιτέλους θα γύριζε στην Πατρίδα.’’ (σελ. 

150). Στο σταθμό: ‘’ήρθαν αρκετοί γνωστοί για να χαιρετήσουν τον Παπού. Όλοι τους του 

πρόσφεραν λουλούδια. […] ο σ. Λάκης έδωσε στον Παπού μια ανθοδέσμη με κόκκινα γαρύ-

φαλλα […] Η θεία Λιούμπα είχε ανοίξει σαμπάνια’’ (σελ. 152). Το διήγημα τελειώνει με την 

υπόμνηση της αναμονής του επαναπατρισμού των υπολοίπων: ‘’Θα ‘ρθει κι η δική σας 

σειρά’’ (σελ. 153). 

Η περίπτωση των διπλών οικογενειών-Διχασμός και τύψεις: ‘’«Εκείνη» ήταν η γυναίκα με 

την οποία συζούσε ο Παπούς εδώ και 20 χρόνια, η θεία Βέντσε. Όταν ήρθε η ώρα του επανα-

πατρισμού έπρεπε να χωρίσουν. Ο Παπούς είχε την οικογένειά του στην Ελλάδα. Με τη θεία 

Βέντσε έμεναν σε άλλη πόλη και για να μη δημιουργούνται προβλήματα, ο Παπούς ήρθε στη 

Σόφια μόνος του’’ (σελ. 149-150). Στο αποχαιρετιστήριο τραπέζι ‘ήταν ακόμα λιγάκι ανήσυ-

χος. Δεν είχε όρεξη για να πιει και ούτε ακουμπούσε τους μεζέδες’’, γιατί όπως παρατήρησε η 

κόρη του: ‘’Τον τρώει η έγνοια της Βέντσε’’ (σελ. 149). 

 

Μίγγας Δημήτρης 

8. Από τη συλλογή Των κεκοιμημένων (1999) το διήγημα Την ποθητήν πατρίδα  

Ο αφηγητής είναι παιδί πολιτικού πρόσφυγα που επαναπατρίζεται. Εξηγεί τον πόνο των 

άμεσων συγγενών που περίμεναν για δεκαετίες την επιστροφή των εκπατρισμένων, αναφέ-

ρεται στις γυναίκες τους και στην περίπτωση των διπλών οικογενειών. Η ηρωίδα Λαδούλα 

διαρρηγνύει το χρόνο με αναδρομές, για να διηγηθεί πως κύλισαν τα χρόνια της αναμονής, 

και κάνοντας την υπέρβαση συμπεριλαμβάνει την οικογένεια του άντρα της στη Ρωσία στην 

δική της. Ο αφηγητής είναι μοιρασμένος μεταξύ Ουγγαρίας και Ελλάδας, όπου μετά τον 

επαναπατρισμό του προσπαθεί ως κομματικό στέλεχος του ΚΚΕ να ερευνήσει τους λόγους 

διαγραφής ενός πολιτικού πρόσφυγα από το κόμμα. Θα γνωρίσει την Ελληνίδα γυναίκα του, 

που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην καρτερία, περιμένοντάς τον να γυρίσει, 

κι όταν εκείνος επαναπατρίσθηκε τον περίμενε πάλι, αφού μοίραζε το χρόνο μεταξύ 

Τασκένδης όπου βρισκόταν η άλλη οικογένεια και Ελλάδας. Το διήγημα διαπραγματεύεται 

το πολλαπλό τραύμα της στέρησης των οικείων των προσφύγων, των διπλών οικογενειών και 

της έλλειψης κατανόησης από το ΚΚΕ για τις διπλές οικογένειες. 

Επαναπατρισμός-Διχασμός ανάμεσα στις δυο πατρίδες των πολιτικών προσφύγων-

Αίσθημα ξένου: Το παιδί του πολιτικού πρόσφυγα είναι διχασμένο ανάμεσα στην Ουγγαρία 
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όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και στην Ελλάδα που γνώρισε μέσα από αφηγήσεις του πατέ-

ρα του. Ο νόστος του πατέρα έγινε και δικός του. ‘’Μονάχα να με θυμάσαι θέλω εκείνη την 

ώρα, όταν με το καλό θα αγναντεύεις τα νερά’’ (σελ. 39), του έλεγε. Σε άλλο σημείο λέει: 

"ήταν μια ευκαιρία να βρεθώ στα μέρη που γεννήθηκε και έζησε ο πατέρας μου. Του το είχα 

υποσχεθεί λίγο πριν να πεθάνει’’ (σελ. 40). Παρακάτω αφηγείται: ‘’Με κράταγε μικρό στα 

γόνατά του και μου μίλαγε με τις ώρες
.
 αντί για παραμύθια ταξιδεύαμε στον Έβρο κι έπειτα 

στον Άρδα. Σαν πήγα στο σχολείο μου έφερνε χάρτες, καρτ ποστάλ, βιβλία […] Συγκρατούσα 

ακόμα στο μυαλό ονόματα, περιγραφές τόπων και τοπίων. Λάτρευε το ποτάμι, κι ας του είχαν 

πάρει τα νερά τον κύρη του και μια κοπέλα αγαπημένη’’ (σελ. 40-41). Για την αντίδρασή του 

όταν είδε τα μέρη απ’ όπου καταγόταν ο πατέρας του λέει: ‘’Είχαν θολώσει και τα μάτια μου· 

δάκρυζα βλέποντας έναν τόπο άγνωστο’’ (σελ. 41). Για το διχασμό ανάμεσα στις δυο 

πατρίδες λέει: ‘’Όσο ήμουνα εκεί, η Ελλάδα φάνταζε μια χώρα φωτεινή, κρυμμένη πίσω απ’ 

την κάπνα των τσιγάρων και τα συννεφιασμένα, φαγωμένα, πρόσωπα των προσφύγων· κάτι 

σαν όνειρο, που ξύπνησαν απότομα εκείνοι και το άφησαν. Βρισκόμουν επί τέλους μέσα στ’ 

όνειρό τους κι ωστόσο εγώ έβλεπα […] έναν άλλο τόπο […] Στεναχωριόμουν, αισθανόμουνα 

λιγάκι ένοχος που αξιώθηκα να δω, δίχως να συγκινούμαι όσο πρέπει, τα μέρη που εκείνοι 

τόσα χρόνια λαχταρούσαν […] Πως μπερδευτήκαμε έτσι! Πίσω μου τριάντα πέντε χρόνια σε 

μια χώρα που δε μ’ άφησαν να αγαπήσω-μια ζωή αγκιστρωμένη στα παραμύθια των 

μεγαλύτερων για επαναπατρισμό- δύσκολα χρόνια· δεν είχα καλά –καλά προλάβει να εγκα-

τασταθώ στην Ελλάδα, και νοσταλγούσα εκείνο τον τόπο, που άφησα. Που πήγαινα;’’ (σελ. 40-

41). Την Ελλάδα την αναφέρει ως ‘’ξένο τόπο ουσιαστικά’’ (σελ. 40). 

Απομυθοποίηση επιστροφής-Δυσκολίες, απογοήτευση και αίσθημα ματαίωσης μετά τον 

επαναπατρισμό: ο αφηγητής αναφέρει για τις δυσκολίες μετά τον επαναπατρισμό: ‘’Ταλαι-

πωρήθηκα πολύ, σαν έφτασα στην Ελλάδα: μόνος, άγνωστος, σε ξένο τόπο […] Μετά από έξι 

μήνες, σκεφτόμουν πλέον σοβαρά να επιστρέψω στην Ουγγαρία’’ (σελ. 40).  

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Όσοι δεν επέστρεψαν: ο γιος του 

πρόσφυγα συμπεραίνει: "Α! ρε πατέρα […] Πλάνταξε, πέθανε με τον καημό!’’ (σελ. 39). 

Έπειτα λέει: ‘’Πέθανε με τον καημό ότι δεν θα άκουγε ξανά το θρόισμα του αέρα, σαν περνά 

μέσα απ’ τις λεύκες’’ (σελ. 41). 

Μνημονική κοινότητα πολιτικών εξόριστων στην υπερορία: Για τη μνημονική κοινότητα 

της Βουδαπέστης και τα γλέντια που είχαν σκοπό τη διατήρηση του ελληνικού στοιχείου 

λέει: "Στέργιους ήρθει […] Πόσες φορές κι αν είχα ακούσει εκείνο το σκοπό και τη φωνή αυτή 

στο σπίτι μας! […] Όταν μετακομίσαμε στη Βουδαπέστη, σχεδόν κάθε δεύτερο Σάββατο μαζεύ-
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ονταν οι σύντροφοι και συμπατριώτες του πατέρα και γλεντούσαν τραγουδώντας θρακιώτικα 

και χορεύοντας ‘μπαϊντούσκα’’’ (σελ. 42). 

Εσωκομματικά και λάθη του Κομμουνιστικού Κόμματος: Για τα λάθη του ΚΚΕ και την 

άδικη συμπεριφορά του προς τα μέλη αναφέρει: ‘’κάποιος Αντώνης Πρωτούδης […] είχε 

στείλει μια αίτηση για να επανεξεταστεί η διαγραφή του από το Κόμμα […] ο σύντροφος […] 

Είχε διαγραφεί πριν από ένα χρόνο, για ‘αντικομματική συμπεριφορά’. Συνηθισμένα πράγματα 

[…] είχε ζήσει πάνω από τριάντα χρόνια στην Τασκένδη, προτού επαναπατρισθεί και διαγρα-

φεί. Τι διάολο αντικομματική συμπεριφορά κι αυτή· όψιμη!’’ (σελ. 45-46). Ο Αντώνης ‘’Δε 

συμφωνούσε πάντα με τις εκτιμήσεις του Κόμματος για την κατάσταση στις χώρες του 

υπαρκτού σοσιαλισμού, έκανε κριτική έξω απ’ τα όργανα, στα καφενεία’’ (52). ‘’Οι σύντροφοι 

στην Ορεστιάδα άφηναν να αιωρείται η εντύπωση πως ήταν από μεριάς του μια κίνηση 

σκοτεινή και αξιοκατάκριτη’’ (σελ. 55), υπονοώντας το ότι έφευγε κάθε άνοιξη για την 

Τασκένδη και επέστρεφε κάθε φθινόπωρο. Ο αφηγητής αναφέρει για τη σχέση του πατέρα 

του με το κομμουνιστικό κόμμα στην Ουγγαρία: ‘’“Παίζουνε με τα νεύρα μου οι κανάγιες!”, 

βαρυγκώμαγε ο πατέρας […] Λίγο μετά το ’68 κι εκείνος μέτραγε τις μέρες καρτερώντας την 

απάντηση της Κεντρικής Επιτροπής στο αίτημά του’’ (σελ. 46).  

Η περίπτωση των διπλών οικογενειών: Η βάβω-Λαδούλα, που περίμενε τριάντα τρία 

χρόνια τον Αντώνη με καρτερία, αποδέχεται την οικογένεια που δημιούργησε εκείνος στην 

Τασκένδη. Τον μοιράζεται μαζί τους από όταν επαναπατρίστηκε. Η ηρωίδα λέει χαρακτη-

ριστικά: ‘’«Του στρώνω δίπλα μου τα βράδια κι έχω συντροφιά!» (όταν λείπει στην 

Τασκένδη) […] «Δύσκολα ήρθε η ζωή μας, γιόκα μου, και κύλησε στενάχωρη· ολάκερα 

τριάντα τρία χρόνια επεράσανε έτσι δα!» […] ξεχειμωνιάζει εδώ, αλλά τα καλοκαίρια ανεβαί-

νει απάνω’’ (σελ. 49-51). Ο Αντώνης ‘άφησε τη Λαδούλα νύφη κι έφυγε· επαναπατρίστηκε από 

την  Τασκένδη το ογδόντα δύο’’ (σελ. 51). Ενόσω η Λαδούλα δείχνει στον αφηγητή φωτογρα-

φίες διευκρινίζει: ‘’«Τα εγγόνια μας από την άλλη γυναίκα του Αντώνη, τη Ρωσίδα…», 

ξεστόμισε αβίαστα, με φυσικότητα, λες και όφειλα να το ξέρω ή επρόκειτο για κάτι το απόλυτα 

φυσιολογικό. […] Μόνο καλές κουβέντες είχε για τη Βέρα! (τη σύζυγο στην Τασκένδη) 

Μίλαγε για δαύτη σαν να ήτανε μια φίλη ή στενή συγγένισσα, που φρόντιζε τον άνθρωπό της: 

«Πώς να τ’ αντέξει τόσα χρόνια εκεί πάνω μοναχός…». Τον δικαιολογούσε! Μην πει γι’ αυτόν 

κακιά κουβέντα’’ (σελ 57-58). 

Συμβολοποίηση αγωνιστών: ’’είχε βγει από τους πρώτους στο βουνό, συμμετείχε στην αντί-

σταση ενάντια στους Γερμανούς, στο δεύτερο αντάρτικο, τραυματίστηκε στο Γράμμο· μετά 

πολιτικός πρόσφυγας’’ (σελ 50). 
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Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ’’Δε μας αφήκανε οι πόλεμοι, γιόκα 

μου […] Δεν τον χάρηκα· νύφη μ’ άφησε κι έφυγε […] Ούτε ένα παιδί δεν πρόλαβε να σπείρει’’ 

(σελ 56). 

Επιπτώσεις στη ζωή των οικείων των προσφύγων στην Ελλάδα: ‘’Τριάντα χρόνια 

μοναχή!’’ (σελ 56), λέει η Λαδούλα για τα χρόνια της προσμονής. Ο αφηγητής παρατηρεί 

όταν του διηγείται την ιστορία της: "Με δέκα ξερές λέξεις όλες κι όλες προσπέρασε με 

αξιοπρέπεια μια ζωή μαραγκιασμένη […] η φωνή (της) είχε φαγωθεί’’ (σελ 56). Η Λαδούλα 

για να ξεπεράσει το τραύμα όσο λείπει του στρώνει σερβίτσιο στο τραπέζι και υποκρίνεται 

πως είναι εκεί.  

 

Παπαμόσχος Ηλίας 

9. Από τη συλλογή Του χρόνου κυνήγια (2005) το διήγημα Δυο φορές στο όνειρο  

Το διήγημα παρουσιάζει την ιστορία ενός αντάρτη προς το δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς 

και πίσω. Όλα αυτά τα χρόνια τον συντροφεύουν «οι φωνές» που ακούει. Καιρό μετά την 

επιστροφή ονειρεύεται τον πατέρα του με τα «τελευταία» του ρούχα, καθώς όταν τον 

κήδεψαν ο ίδιος ήταν στην υπερορία.  

Γονείς που δεν πρόλαβαν ζωντανούς: ‘’Στην κηδεία του πατέρα του δεν ήτανε. […] Τέλη του 

’49 έφυγε από την Ελλάδα κι έλειψε δεκατρία χρόνια […] Στο χωριό γύρισαν το ’62. Όταν 

πήγε για πρώτη φορά στο μνήμα του πατέρα του, ένιωσε το χαμό διπλό’’ (σελ. 131-132). Το 

γεγονός ότι ήταν στην υπερορία όταν έγινε η κηδεία του πατέρα του ταλαιπωρεί τον πρόσφυ-

γα που τον βλέπει στον ύπνο: ‘’Είναι που, καθώς ξύπνησε κι ιστόρησε το όνειρο στην μπάμπω, 

είπε και τι φορούσε ο νεκρός με κάθε λεπτομέρεια, κι ήταν τα ρούχα αυτά, τα τελευταία του.’’ 

(σελ. 135).  

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: ‘’πάνω στο τραπέζι, ήτανε μια φωτο-

γραφία του που είχε κάνει στην Τασκένδη, στον κήπο του σπιτιού του, πριν έρθουν η γυναίκα 

και η κόρη του. Στεκόταν όρθιος χωμένος ως τα γόνατα μέσα σε θρασεμένα αγριόχορτα, με 

φόντο δυο ανθισμένες μυγδαλιές που ‘κρυβαν τα ουράνια. Η σκέψη του ήταν στο χωριό, στο 

πλίθινο το σπίτι που μεγάλωσε, στις κόγχες όπου φώλιασε η νιότη του, γι’ αυτό είχε χαμόγελο 

βαρύ, νιάτα το βάραιναν πρόωρα μαραμένα, σαν τα κλαράκια μυγδαλιάς που με τα χέρια 

έσφιγγε κατάστηθα’’ (σελ. 133-134).  

Ταξίδι προς την υπερορία-Υποδοχή: ‘’Πήγε στην Αλβανία […] Σκεπασμένοι στ’ αμπάρια 

μπαρκάρανε: Ιόνιο, Αιγαίο, Δαρδανέλια, Προποντίδα, Μαύρη θάλασσα. Από το Ποτ πήγαν με 

τρένα στο Βατούμ. Έπειτα πάλι πλοίο […] Ξανά στο τρένο για Τασκένδη, ώρες ατέλειωτες 
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ώσπου να διασχίσουν την έρημο του Ουζμπεκιστάν […] Στους σταθμούς, μέσα από τούμπες 

χωμάτινες, γυναίκες έβγαιναν και τους προσφέρανε κοτόπουλα ψητά’’ (σελ. 131).  

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’Στην Τασκένδη κάθισε μέχρι το ’55, που ήρθε η γυναίκα 

με την κόρη του, μόλις την απολύσανε από τις φυλακές Αβέρωφ’’ (σελ. 131). 

Στην υπερορία δεν ήταν όλα ρόδινα: ‘’Εκείνη δεν άντεξε τη στέρηση των αγαθών (εννοεί 

στην Τασκένδη) και τον καιρό, και ζήτησε να φύγουν. Κάμα τη μέρα, ψόφος τη νύχτα, και κάτι 

βροχές κατακλυσμοί. Πήγαν στο Στιπ της Γιουγκοσλαβίας.’’ (σελ. 131-132). 

Αναστοχασμός: ο αφηγητής λέει για τον τάφο του πατέρα του πρόσφυγα: ‘’Η φύση είχε φάει 

τ’ όνομα, μόν’ το ’47 φαινότανε λιγάκι. Κει, πάνω του ακούμπησα-μοιάζαν σαν φλόγες που 

παγώσανε τ’ άνθη της μυγδαλιάς’’ (σελ. 135). 

 

Γκανάς Μιχάλης 

10. Από το αφήγημα Μητριά πατρίδα (2007) 

Το αφήγημα, όπως χαρακτηρίζεται στο οπισθόφυλλο, είναι δομημένο σε δεκατρείς ιστορίες. 

Ανακαλούνται προσωπικά βιώματα του ποιητή, που βρέθηκε ως παιδί από την Ελλάδα στην 

Αλβανία κι έπειτα στην Ουγγαρία. Συγκαταλέγουμε τη νουβέλα στα κείμενα που μελετάμε 

λόγω της δομής που παρουσιάζει ομοιότητες με συλλογές διηγημάτων. 

2
η
 ιστορία  

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: ‘’Σκόδρα […] Από τα Μακεδονικά 

ακούγονται κάθε τόσο μοιρολόγια. Τους έρχονταν τα μαντάτα από το Γράμμο, το Βίτσι. Οι 

μανάδες μας κοιτάζονταν αμίλητες, κούναγαν το κεφάλι’’ (σελ 13-14). 

Παιδοσώσιμο-Τραύμα αποχωρισμού: Όσο η οικογένεια βρίσκεται στην Αλβανία 

περιγράφεται η αποστολή των παιδιών σε Λαϊκές Δημοκρατίες. ‘’Μαζεύουνε τα παιδιά. θα 

μας στείλουν αλλού, χώρια απ’ τους δικούς μας. Οι Μακεδόνισσες τα ‘δωσαν τα δικά τους. 

Έκλαιγαν, τα φιλούσανε, δεν είπανε όχι. Οι δικές μας αγρίεψαν. Έσκουζαν, καταριότανε, μας 

έσφιγγαν πάνω τους, μια δυο πέσανε στους υπεύθυνους με τα νύχια, βάλαμε κι εμείς τα 

κλάματα, μας αφήσανε. Πήραν τα μεγαλύτερα, από δέκα και πάνω’’ (σελ 14-15). 

4
η
 ιστορία  

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: ‘’Ρωτάω αν θα βρούμε τα δέντρα 

γυρνώντας. «Πως… πως…» Θυμούνται την τελευταία χρονιά, τα γεννήματα και τα φρούτα, τα 

μελίσσια τα τρύγησαν δυο φορές […] Έρχονται οι Κονιτσιώτισσες. Μαύρα μαντήλια, μαύρα 

ρούχα, μαύρα σεγκούνια. Τα γράμματα φυλαγμένα στον κόρφο, τα βγάζουν με προσοχή, τους τα 

διαβάζει το παππούς. Άλλες κλαίνε, άλλες ακούνε αμίλητες’’ (σελ 23-24). 

6
η
 ιστορία  
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Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: όλη η οικογένεια του αφηγητή είναι 

στην Ουγγαρία πλην του πατέρα που έμεινε στην Ελλάδα. Αφηγείται: ‘’Πήραμε δέμα από τον 

πατέρα. Σταφίδες και σύκα. Η μάνα κάθεται και του γράφει […] Φωτογραφία μου στα χέρια 

που θα πας κοίταξε μη δακρύσεις’’ (σελ 37). 

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες επαναπατρισμού: ‘’Ο πατέρας γράφει συχνά. Η υπόθεσή σας, 

λέει, είναι σε καλό δρόμο. Ανοίγουν τα γράμματά του με αγωνία. Τη μια χαίρονται, την άλλη 

στεναχωριούνται. Μαζεύονται πολλοί στο σπίτι, κάνουνε σχέδια, πως θα κουβαλήσουνε το ‘να 

και το άλλο’’ (σελ 37-38). 

Επαναπατρισμός-Διχασμός ανάμεσα στις δυο πατρίδες: ‘’Απόγευμα στη  Γουμενίτσα […] 

Πολλοί φιλάνε το χώμα, κάποιος ανέβηκε σ’ ένα ντεπόζιτο κι έβγαζε λόγο. Κλάματα, φωνές, 

αγκαλιάσματα. Βρήκαμε τον πατέρα. Κλαίγανε η μάνα κι αυτός, εγώ δεν μπορούσα να κλάψω 

[…] Κάποτε φάνηκε το χωριό, θεόρατη σκάλα. Ψιλοβρέχει ακόμη κι είναι όλα μουντά και 

ξένα’’ (σελ 40-41). 

7
η
 ιστορία  

Επιθέσεις στον Εμφύλιο: ‘’Ο παππούς θυμάται τις επιχειρήσεις του στρατού […] έριχναν 

μπόμπες, εμπρηστικά, σέρνονταν σαν τα φίδια, άρπαξε το βουνό. Είπε δεν θα μείνει ψυχή εκεί 

πάνω. Με το που φύγανε τ’ αεροπλάνα, βγήκαν και ρίχναν με τα λιανοτούφεκα, άντρες, 

γυναίκες. Είχαν γερά πολυβολεία»’’ (σελ 45). 

8
η
 ιστορία  

Δυσκολίες μετά τον επαναπατρισμό-Αντιμετώπιση από μέρος της κοινωνίας: ‘’«Μικρή 

Μόσχα μας ανεβάζουν, μικρή Μόσχα μας κατεβάζουν. Στις εκλογές οι ψήφοι μετρημένα 

κουκιά, πλακώνουν οι χωροφυλάκοι, ποιος ψήφισε τον ένα, ποιος ψήφισε τον άλλο. Κάθε τόσο 

καλούνε κάποιον στον Σταθμό. Απ’ όταν ήρθαμε απ’ τη Γουμενίτσα τα ίδια και τα ίδια.’’ (σελ 

47). 

9
η
 ιστορία  

Δυσκολίες μετά τον επαναπατρισμό-Αντιμετώπιση από μέρος της κοινωνίας: ‘’-Καλά 

περνούσατε εκεί; […] –Πως καλά! Είχατε να φάτε, να ντυθείτε, πηγαίνατε σχολείο; […] –

Καλά, πετάχτηκε ο δάσκαλος, δεν πεινούσατε; Τρώγατε καλά, σας έδιναν ψωμί σαν το δικό μας 

ή μπομπότα;’’ (σελ 55), είναι ερωτήσεις τις οποίες υποβάλλουν στον μικρό επανα-

πατρισθέντα πολιτικό πρόσφυγα ο δάσκαλος κι ο θεολόγος, με ιδιαίτερη καχυποψία. 

12
η
 ιστορία  

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: ‘’Όταν μαθεύτηκε πως έρχονται 

συνέχεια αντάρτες στη Σκόδρα, φαγώθηκε να τους βρει […] είχανε μαζευτεί πολλές γυναίκες, 

άλλες βρίσκανε τους δικούς τους […] Από τον ένα στον άλλο, έλεγε τ’ όνομά του, «Τι τον 
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έχεις» τη ρώτησε ένα παιδάριο […] «Σκοτώθηκε. Στη Φλώρινα», κι ίσα που πρόλαβε να την 

αρπάξει […] κάθισε έξω […] σ’ έναν όχτο με τσουκνίδες. Έκοψε μια κι έδερνε τα χέρια της. 

Τα μάτια κάνουλες. Τη βρήκανε δυο Μακεδόνισσες, την πήρανε στο σπίτι τους τραβώντας. 

Φτιάξανε καφέ, μαζεύτηκαν κι άλλες στην κάμαρα, ποια δυο, ποια τρεις σκοτωμένους, 

παρηγορήθηκε. Ήρθε το βράδυ στο σπίτι […] Πήραν να σκούζουν οι γυναίκες, αγριεύτηκα’’  

(σελ 67-68), λέει ο αφηγητής για τη μάνα του Γιώρη που χάθηκε στον εμφύλιο. Φωτογραφίες 

του είναι κρεμασμένες στους τοίχους του σπιτιού του. 

Αντιμετώπιση από μέρος της κοινωνίας: η μάνα του Γιώρη μετά τον επαναπατρισμό: ‘’Η 

γριά το ‘χει μεγάλο καημό. Όσο ήμασταν στην Ουγγαρία ήταν αλλιώς. Όλοι της έδειχναν σέβας 

[…] την είχαν κιόλας υπεύθυνη στα μαγειρεία […] Στις συγκεντρώσεις, στα μπροστινά καθί-

σματα με άλλες μανάδες σκοτωμένων. Καμάρωνε για το γιο της. Εδώ ούτε να τον μνημονέψει 

σ’ όποιον κι όποιον. «Ξέρεις που πέφτεις! Σου κόβουνε την καλημέρα»’’ (σελ 70-71). 

Μίση και πάθη του Εμφυλίου: ‘’«Ας όψονται οι αίτιοι» μου ‘λεγε. «Μπερδεύτηκε από μικρό 

με τα πολιτικά. Τι έκαμαν, τι δεν έκαμαν τότε με το ΕΑΜ και το ΕΔΕΣ, έχουνε να το λένε, δεν 

έβλαψε μερμήγκι. Κατόπι έφυγε ο οχτρός και βγήκαν οι οχιές, παιδάκι μου.’’ (σελ 71). 

Επιπτώσεις σε οικογένειες αριστερών: ‘’Να φύγουν παραπέρα, να γλιτώσουν, δεν τους 

άφηναν. Τους γύρευαν ταυτότητες και ταυτότητες δεν τους έδιναν. Πήγα παρακαλώντας, κλαί-

γοντας. Μου γύρεψαν δέκα λίρες. Που να ‘βρισκα τις δέκα λίρες.  Είδε κι απόειδε το παιδί, 

αγρίευαν τα πράματα, πήρε κι αυτό το βουνό»’’ (σελ 71), εξηγεί η μάνα του για τον πεσόντα 

του εμφυλίου Γιώρη. 

 

Παπαμόσχος Ηλίας 

11. Από τη συλλογή Λειψή αριθμητική (2009) το διήγημα Φως Αθέριστο  

Στο διήγημα παρουσιάζονται οι περιπέτειες των μελών μιας οικογένειας στη φυλακή και την 

πολιτική εξορία, κατόπιν η μετανάστευση στον Καναδά, ο επαναπατρισμός και η αναγκα-

στική μετακίνηση σε άλλο χωριό επί επταετίας. Η πολυπόθητη επιστροφή του άντρα στο 

χωριό του θα επιτευχθεί μόνο μετά θάνατον. Το διήγημα επεξεργάζεται το πολλαπλό τραύμα 

που δημιουργεί το συνεχές ξερίζωμα: τα δύο είδη εξορίας, η μετανάστευση και ο συνεχής 

κατατρεγμός στην πατρίδα. 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: Περιγράφονται φυλακίσεις κι εκτελέσεις γυναικών. Οι 

συννυφάδες θα καταδικαστούν, επειδή τροφοδοτούσαν τους αντάρτες με τρόφιμα: ‘’Έμειναν 

μέσα ένα μήνα. Η δίκη έγινε του αγίου ελευθερίου. Φάγανε ισόβια. Πρώτα τις πήγαν στη Θεσ-

σαλονίκη, σε μια φυλακή που ‘χε για δεσμοφύλακες καλόγριες […] Μετά τη Σαλονίκη τις 

πήγανε στις φυλακές Αβέρωφ
.
 […] Κλεισμένες γύρω γύρω από ντουβάρια και συρματο-πλέγμα-
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τα, μόνο Θεό βλέπανε, έλεγε. Μια μέρα που τις βγάλαν στην ταράτσα αρχίσαν να τις βρίζουνε 

ανάπηροι στρατιώτες […] Τους είπαν λόγια χυδαία και σκληρά […] Και να πεις ότι ησύχασαν 

όταν αποφυλακίστηκαν’’ (σελ. 230-231). 

Πνεύμα συντροφικότητας-Αλληλεγγύη: ‘’Ό,τι φαγώσιμο φέρναν στις ντόπιες οι δικοί τους 

το μοιράζονταν’’ στη φυλακή. (σελ. 231).  

Συνεργασία θεσμικών παραγόντων-κατακτητών: ‘’Όποτε λοιπόν συναντούσε τον πρόεδρο 

του τα ‘λεγε, για να τα ‘χει κείνος καλά με τους Ιταλούς έκαιγε τους συγχωριανούς του’’ (σελ. 

229). 

Μίση και πάθη του Εμφυλίου: ‘’Της είχε πει λοιπόν ο παππούς πως στο βουνό θα ‘ναι κι ο 

φονιάς και να μην κινήσει να τον βρει γιατί, άμα την τύχαινε, ο άλλος θα την χάλαγε […] Τις 

είχαν ήδη καταδώσει ότι τάιζαν τους αντάρτες […] Πήγε ο κουνιάδος τους να τις δει. Στη 

γιαγιά είπε πως τους κάρφωσε ένας απ’ το χωριό τους και αν έπαιρνε για γυναίκα την κόρη του 

θα τις άφηναν’’ (σελ. 229). Όταν οι ανάπηροι φυλακισμένοι στρατιώτες βρίζουν χυδαία τις 

πολιτικές κρατούμενες: ‘’Κι οι συγκρατούμενές τους, οι μορφωμένες: «Εμείς κρύβαμε κόσμο, 

εφημερίδες παράνομες μοιράζαμε και μας φυλάκισαν. Εσείς όμως τι κάνατε και βρίσκεστε 

εδώ;’’ (σελ. 231). 

Πολιτικά πρόσωπα της εποχής: ‘’έδωσε χάρη η βασίλισσα και βγήκαν’’ (σελ. 231). 

Στην υπερορία δεν ήταν όλα ρόδινα: Για τη ζωή στην Τασκένδη αναφέρεται: ‘’Μέναν σε 

κάτι χαμόσπιτα […] Κρέας μόνο με το δελτίο, εκεί έμαθε τι θα πει ουρά […] Το βράδυ που 

ξαπλώσανε, η συννυφάδα της της είπε πως πεινάει. «Κοιμήσου να το ξεχάσεις», της είπε […] 

πήραν κάτι πατάτες, τσουκάλι όμως για να τις βράσουν δεν είχανε […] Όταν βγάλαν τις πατά-

τες ήταν μαύρες σαν κατράμι και σκληρές σαν πέτρες, ρίξανε μπόλικο αλάτι για να σπάσει η 

χωματίλα και τις φάγανε. Για κρέας στήθηκε πολλές φορές στην ουρά, όλο τελείωνε, και 

ντρεπόταν να κοιτάξει στα μάτια τα παιδιά’’  (σελ. 232-233). 

Ανάμεσα στις δυο αντιμαχόμενες πλευρές: ‘’Τις είχαν ήδη καταδώσει ότι τάιζαν τους 

αντάρτες κι έτσι τις συνέλαβαν. Τις πήγανε στο φρουραρχείο για ανάκριση […] «Ταΐζατε τους 

συμμορίτες;» τη ρώτησαν. «Ψωμί τους δίναμε», απάντησε, «και στο στρατό δίναμε, όπλο 

βαστούσε κι ο ένας, όπλο βαστούσε κι ο άλλος, να μη δίναμε;» […] «Δίνατε και στους αντάρτες 

ψωμί;» […] «Όχι μόνο ψωμί, και πίτες!»’’ (σελ. 230). 

Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού εξόριστου/φυλακισμένου-πρόσφυγα: ‘’Η κόρη της 

ήταν έξι μηνών όταν την άφησε σε μια ξαδέρφη της να τη μεγαλώσει […] Όταν αποφυλα-

κίστηκε το κορίτσι είχε γίνει εφτά χρονών και για καιρό της έλεγε: «Δεν είσαι συ η μάνα μου, η 

μάνα μου είναι στη φυλακή». Της είπε η ξαδέρφη της ότι της έστελνε γράμματα η μικρή, πάνω 

σε μια μεγάλη πέτρα τα ‘γραφε’’ (σελ. 230). Για τη συνάντηση πατέρα-κόρης με την 
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επανένωση της οικογένειας στη Ρωσία αναφέρεται: ‘’Κλάμα που κάναν με τα παιδιά, ο 

παππούς τη μικρή πρώτη φορά την έβλεπε’’ (σελ. 232).  

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: Περιγράφεται ο κατατρεγμός της 

οικογένειας πριν την πολιτική προσφυγιά και μετά τον επαναπατρισμό: ‘’Και να πεις ότι 

ησύχασαν όταν αποφυλακίστηκαν […] Μόλις γύρισαν στο χωριό τους είπαν πως μια φορά τη 

βδομάδα έπρεπε να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα. Δεν έφτανε αυτό, οι αστυνομικοί 

τις ζήταγαν να καταδώσουν κι άλλους. [...] Κι όσο γύρισαν τους ξεσπίτωσε η δικτατορία,’’  

(σελ. 231-233). 

Πολιτικό μίσος: οι ανάπηροι, έγκλειστοι για αδικήματα μάλλον κατά τα Δεκεμβριανά, 

στρατιώτες επιτίθενται λεκτικά στις πολιτικές κρατούμενες: ‘’«Φίδια, που σας ταΐζουν 

κιόλας, ενώ σκότωμα θέλετε»’’ (σελ. 231), και στο χωριό: ‘’βγήκε απόφαση να ενωθεί το 

χωριό τους μαζί μ’ άλλα σ’ ένα συνοικισμό, ν’ αναμιχθούνε μ’ άλλους, να σβήσουν απ’ το 

χάρτη τα χωριά που γέννησαν μιάσματα’’ (σελ. 233).   

Συμβολοποίηση αγωνιστών: στη φυλακή γυναίκες χωρίς να λυγίσουν οδηγούνται προς 

εκτέλεση: ‘’Είδα τα κορμιά πέντε κοριτσιών απ’ τα μέση και κάτω, βάδιζαν η μια πίσω από 

την άλλη, και σαν έφτασαν σε μια φοινικιά πιάστηκαν χέρι χέρι κι αρχίσαν να χορεύουν και 

χαρούμενες πολύ να τραγουδούν το ‘’Έχε γεια, καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή!‘’ (σελ. 

234). 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: Η ηλικιωμένη πρώην φυλακισμένη 

πολιτική πρόσφυγας αφηγείται: ‘’«Ένα βράδυ στη φυλακή μας βάλαν μέσα πιο νωρίς απ’ το 

συνηθισμένο […] Ακούστηκαν κάτι φωνές απ’ την αυλή […] Τις πήραν έπειτα και δεν τις 

ξανάδαμε». Όταν  απόσωσε αυτά της τα λόγια, το κορμί της ρίγησε ολάκερο και τα μάτια της 

πνίχτηκαν στα δάκρυα και γίναν κόκκινα σαν πληγές’’ (σελ. 234).  

Ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη: ‘’Καθόταν εκείνος και κοίταζε αντίκρυ τα βουνά κι έλεγε 

για τότε που τον πήραν οι αντάρτες πεταλωτή για τα μουλάρια τους, και πως τους ακολούθησε, 

εξόριστος κι αυτός, στη Ρωσία, στην Τασκένδη […] Και χάιδευε με την πλατιά του χούφτα το 

φρυγμένο απ’ του ήλιου τις γητειές κεφάλι του σαν για να ησυχάσουν οι μνήμες. «Πάνε πια 

αυτά, περάσανε, μην τα μιλάς» της έλεγε εκείνος’’ (σελ. 237). 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: ‘’αυτή όμως του είπε να γυρίσουν 

στο χωριό, μη μείνει μόνη της η μάνα του. Η μάνα του δεν έζησε πολύ, λες και περίμενε μόνο 

για να τους δει να γυρίζουν […] κατάλαβαν πώς να ζήσουν μακριά απ’ το χωριό δεν μπορού-

σανε’’ (σελ. 233). Όταν τους απομάκρυναν απ’ το χωριό επί επταετίας: ‘’Πηγαίναν και το 

βλέπανε το σπίτι μαζί με τον παππού, πηγαίναν και στους γονιούς τους και ανάβανε κερί, και 
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μια φορά της είπε ο παππούς πως κάποια μέρα θα γυρίσουν πάλι στο χωριό. Όταν τον έθαψε, 

λύθηκε το αίνιγμα των λόγων του’’ (σελ. 239). 

 

Ατζακάς Γιάννης 

12. Από τη συλλογή Λίγη φλόγα, πολλή στάχτη (2015) το διήγημα Ο Οδυσσέας στη 

Μαύρη Θάλασσα που πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εντευκτήριο το 2009 

Το διήγημα έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, καθώς ο συγγραφέας είναι παιδί πολιτικού 

πρόσφυγα, ορφανός από μητέρα που μεγάλωσε σε παιδουπόλεις. Έχει θέμα την συνάντηση 

ενός γιου μετά από πολλά χρόνια με τον πολιτικό εξόριστο πατέρα, που ζει στη Βάρνα. 

Παρατηρούμε την εξομολόγηση-απολογία του πατέρα που δεν έζησε το μεγάλωμα του γιου. 

Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού πρόσφυγα: Για την πρώτη συνάντηση πατέρα- γιου 

λέει: "κι ας είχε να τον δει από παιδί [...] Τον είχε αναγνωρίσει αμέσως [...] Ο πατέρας 

περασμένα πια εξήντα, αυτός κλεισμένα τριαντατρία, κι ανάμεσά τους σχεδόν τριάντα χρόνια 

χωρισμού" (σελ 11). “Εκείνος που τώρα πήγαινε να συναντήσει δεν ήταν παρά ένα φάσμα, μια 

αναιμική σκιά σε δυο ξεθωριασμένες από καιρό φωτογραφίες: στη μια νέος, με τη στολή του 

Δημοκρατικού Στρατού, στην άλλη δέκα χρόνια αργότερα, με κοστούμι στο πάρκο της Βάρνας, 

όταν ήρθε το πρώτο γράμμα του [...] «Αυτός που κρατά το γαρίφαλο είναι ο γιος σου» [...] και 

τότε η καρδιά του ράγισε και, σαν μικρό παιδί, τον πήραν τα δάκρυα’’ (σελ 11-13). Ο 

πρόσφυγας αναφέρει στο γιο του για τα αισθήματα και τις ενοχές του: “εμάς τους πολιτικούς 

πρόσφυγες δεν μας άφηναν να βγούμε έξω [...] άρχισαν να πιάνουν λιμάνι εδώ και παιδιά δικά 

μας από το νησί. Τα έπαιρνα σπίτι, τα φίλευα, τα κοίμιζα και όλη η κουβέντα μας ήταν για σένα 

[...] αυτό το κρασί το φύλαγα μόνο για σένα, γιέ μου, για τη μέρα που θ’ ανταμώναμε [...] Το 

ξέρω παιδί μου, κι ας μη το λες, πως το έχεις παράπονο μέσα σου, που σ’ άφησα απροστάτευτο 

στη ζωή, χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα’’ (σελ 14-18). 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών: Ο πατέρας λέει: ‘’Έναν καιρό ζωστήκαμε 

τα φισεκλίκλια να πολεμήσουμε τον κατακτητή,’’ (σελ 15). 

Αίσθημα ματαίωσης για τους χαμένους αγώνες, τη χαμένη νιότη και τη ζωή τους: 

‘’Εμείς ρημάξαμε τη ζωή μας, όλα για μια ιδέα. Και τι βγήκε; [...] Έχετε χάρη που δε νικήσαμε 

[...] Έτσι είναι η πολιτική, παιδί μου. Σήμερα είσαι ήρωας κι αύριο προδότης, τα ζήσαμε στο 

πετσί μας, τα ξέρουμε’’ (σελ 15-16). 

Εσωκομματικά και λάθη του Κομμουνιστικού Κόμματος-Γεγονότα Τασκένδης: Ο 

πατέρας εκφράζει παράπονο για τα εσωκομματικά και τα λάθη του Κόμματος: ‘’Είχε πέσει 

και μεγάλη φαγωμάρα συναμεταξύ μας, άλλοι με τον Ζαχαριάδη, άλλοι με τον Κολιγιάννη. 

Στην Τασκένδη, μόνο που δεν σφαχτήκανε, μάθαμε. Το ζάχαρο γιατί θαρρείς πως το ‘παθα; 
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Από στεναχώρια, όταν οι Κολιγιαννικοί μας διέγραψαν από το Κόμμα [...] Τότες όμως το 

Κόμμα ήταν για μας το σπίτι, η πατρίδα, η θρησκεία μας [...] Εμείς, παιδί μου, είχαμε την 

εξουσία στα χέρια μας και την παραδώσαμε’’ (σελ 17-20). 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας/φίλων: Για τη νοσταλγία τόπου και 

ανθρώπων λέει ο πρόσφυγας: ‘’όποτε είχα καιρό φρόντιζα τα κλήματα, κι η σκέψη μου έτρεχε 

στο νησί, στ’ αμπέλι μας, στα περιβόλια μας, στον κάμπο με τις ελιές, στο γέρο πατέρα μου μια 

ζωή να παιδεύεται στα κτήματα [...] Το μόνο που εμένα τώρα λαχταράει η ψυχή μου είναι να 

κάνω ένα ταξίδι, να δω για τελευταία φορά τα μέρη μας, ν’ ανταμώσω με τους παλιούς 

φίλους’’ (σελ 17-18). 

Επιπτώσεις στη ζωή των οικείων των προσφύγων στην Ελλάδα: αν γύριζε ο πρόσφυγας 

ήθελε: ‘’να πετάξω τους γαμπρούς απ’ το μερτικό που μ’ άφησε ο πατέρας, που βρήκαν 

ευκαιρία αυτοί και μπήκαν μέσα κι αλωνίζουν [...] μου τα ‘γραψε χαρτί και καλαμάρι όλα η 

συχωρεμένη η μάνα μου’’ (σελ 18). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η σημαντικότερη επίπτωση 

ήταν η εγκατάλειψη του παιδιού που μεγάλωσε σε παιδουπόλεις. 

Μνημονική κοινότητα πολιτικών εξόριστων στην υπερορία: Για τη μνημονική κοινότητα 

της Βουλγαρίας λέει: ‘’Μπορεί να ήμασταν μπολσεβίκοι, αλλά οι Έλληνες κρατήσαμε πάντα 

τις μεγάλες γιορτές, για να μας θυμίζουν την πατρίδα και τα σπιτικά μας, που αφήσαμε πίσω 

[...] Κάποιος είπε λόγια για τους αγώνες, την ξενιτιά, την πατρίδα, που δεν αξιώθηκε να δει, 

και τον σήκωσαν’’ (σελ 21-22). 

Αίσθημα ξεριζωμού: Ο πολιτικός πρόσφυγας παραπονιέται για την ματαίωση και τις 

δυσκολίες του επαναπατρισμού: ‘’Καταπώς φαίνεται, εδώ πάνω στα ξένα χώματα, στη Μαύρη 

Θάλασσα, είναι γραφτό ν’ αφήσω τα κοκαλάκια μου’’ (σελ 17). 

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Όσοι δεν επέστρεψαν: ‘’Ο 

πατέρας του δεν πέρασε ποτέ τα Στενά που χωρίζουν την Άσπρη από τη Μαύρη Θάλασσα-τις 

φοβερές συμπληγάδες της γραφειοκρατίας, που έχουν συνθλίψει αμέτρητες ζωές. Έμεινε για 

πάντα εκεί, πίσω από την Προποντίδα, στον Άξεινο Πόντο,’’  (σελ 21-22). 

Αίσθημα ματαίωσης: ‘’Όμως θέλω να καταλάβεις πως αλλιώς εμείς τα είχαμε λογαριάσει, 

όταν βγήκαμε ξανά στο βουνό’’  λέει ο πατέρας (σελ. 18). Ο γιός του σκέφτεται για εκείνον 

ότι έμεινε:  ‘’στον ίσκιο του «κόκκινου άστρου» της χαμένης επανάστασης’’ (σελ. 22). 

 

Βενέτη Τασία 

13. Από τη συλλογή Του χιονιού (2013) το διήγημα Ένα αεροπλάνο  

Το σύντομο διήγημα περιδιαβαίνει ακροθιγώς το χρόνο, από τη εξαναγκαστική συμμετοχή 

μιας δεκαεξάχρονης στο αντάρτικο έως την εσαεί παραμονή της την Τασκένδη. 
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Υποχρεωτική στρατολόγηση-άλλοι λόγοι συμμετοχής στο αντάρτικο: ‘’Αποδεκατισμένοι 

οι αντάρτες, ένα μεσημέρι ξανάρθαν στην πόρτα τους
.
 με όπλα. «Επιστράτευση» […] έμεινε η 

μάνα της δέντρο […] Από το σάστισμα φάνηκε πως η κοπέλα τους ακολούθησε με τη θέλησή 

της, μέχρι που έφτασαν στο φράχτη κι αρπάχτηκε απ’ τα ξύλα. «Μάνα, μανούλα μου, δε θέλω… 

Σώσε με […] Αγριεύτηκαν κι αυτοί με τη δύναμή της και τράβα-τράβα την ξερίζωσαν μαζί με 

το ξύλο του φράχτη  και την πήρανε. Δεκάξι χρονώ – της έδωσαν όπλο, της φόρεσαν γυλιό και 

βγήκαν στο βουνό.’’(σελ 52). ‘’Για γινάτι του πατέρα του που είχε δώσει το άλογο για μια 

χαψιά ψωμί, είχε βγει κι αυτός στο αντάρτικο, εθελοντής’’ (σελ 53). 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: ‘’«Αχ», μόνο αυτό είπε η συντρόφισ-

σά της και λύθηκαν τα χεράκια τους […] το αίμα έτρεχε ποτάμι στο ποτάμι
.
 της το πήρε όλο. Τη 

φίλησαν, της στράγγιξαν τις μπούκλες, τη φίλησαν για γονείς κι αδέρφια’’ (σελ 52). 

Βιαιότητες στον Εμφύλιο: ‘’ Γύρω τα βουνά, ηφαίστεια θυμωμένα αμόλαγαν θανατικό κι 

απόγνωση […] Πολέμα, πολέμα… Αίμα… Αίμα… […] Ήρθε η άνοιξη μ’ έναν καιρό γλυκό, 

καλοκαιρινό, κι οι ζωντανοί δεν έβρισκαν πέτρα να πατήσουν από τα πτώματα που έλιωναν 

μαζί με τα χιόνια’’ (σελ 52-53). 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας-Αγωνία: Όταν της ζητά ο συναγω-

νιστής να παντρευτούν: ‘’γύρισε τα μάτια προς τα βουνά τα ελληνικά […] Που μάνα και 

πατέρας να πάρει την ευχή τους, κι αδέρφια…Έζησαν…Δεν έζησαν…’’ (σελ 53). 

Υποδοχή στην υπερορία: ‘’Από την Αλβανία τους αμπάριασαν στα πλοία. Τίποτα δεν είδαν 

μέχρι που – ούτε ήξεραν που έφτασαν-στη Ρωσία. Κι εκεί, πάλι, σα να μην τους ήθελε κανείς, 

τους τσουβάλιασαν στα τρένα. Μερόνυχτα ως την Τασκένδη. Στο μήνα τους έδωσαν ρούχα και 

δουλειά σ’ ένα εργοστάσιο’’ (σελ 54). 

Αγωνία δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Όσοι δεν επέστρεψαν: ‘’Να φανταστείς 

ότι το εργοστάσιο έφτιαχνε ένα αεροπλάνο την ημέρα, ολόκληρο […] Και τόσα χρόνια ένα 

αεροπλάνο δε φτιάχτηκε να τους γυρίσει πίσω. Λες και δεν τους περίμενε κανείς!’’ (σελ 54). 

 

14. Από την ίδια συλλογή το διήγημα Τι να πω  

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: ‘’Η οικογένεια κομματιάστηκε καλά 

με τον Εμφύλιο. Ο άντρας της Αγαθής με το γιο της, στην Ελλάδα. Η ίδια, με τρεις κόρες και 

τους γέρους γονείς της αρχικά βρέθηκαν στην Αλβανία κι από κει κατέληξαν στην Ουγγαρία 

μέχρι το 1954 που επέστρεψαν, εκτός του πατέρα της, ο οποίος είχε πεθάνει και ταφεί εκεί. Η 

άλλη κόρη της Αγαθής με τη μικρότερη αδερφή της Αγαθής βρέθηκαν στη Ρωσία, στην 

Τασκένδη.’’(σελ 105). 
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Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: ‘’ «Σεβαστή κι αγαπημένη μου μάνα 

κι αγαπημένη μου αδερφή σας φιλώ με πόνο»’’ (σελ 105). 

Τραύμα έλλειψης των πολιτικών προσφύγων στις οικογένειές τους: ‘’Όταν ερχόταν 

γράμμα από την κόρη της Αγαθής, διαβαζόταν από τη νύφη στο μεσημεριανό για να το ακού-

σουν όλοι μαζί-μάνα, πατέρας, αδερφός, γιαγιά, κι έπειτα το διάβαζαν όλοι με τη σειρά […] Η 

γριά […] ακίνητη και με το μαντήλι λυτό σε ένδειξη πένθους, κοιτούσε τον τοίχο.[…] Τα 

γράμματα δεν έρχονταν πυκνά. […] μετά τον απογευματινό καφέ έβγαζαν και ξαναδιάβαζαν τα 

παλιά’’ (σελ 105). Στέλνοντας το καθιερωμένο δέμα στην Τασκένδη οι γυναίκες τραγου-

δούν: ‘’Τι να στείλω, ξένε μου’’ (σελ 106). Ο αφηγητής λέει: ‘’Τα είκοσι χρόνια ανασκίρτησαν 

στα σπλάχνα όλων σα μυλόπετρες, δίνοντας για πρώτη φορά τις σωστές «διαστάσεις» του 

αλλόκοτου ξεχωρισμού τους.’’ (σελ 106). Η ηλικιωμένη αγόρασε δώρα, για κόρη και εγγονή 

στην Τασκένδη: ‘’με όσο μπορεί να υπολογίσει κανείς από μια παλιά φωτογραφία μπούστο. 

[…] Από κοπελίτσα που θυμόταν την εγγονιά της, κοίταζε τώρα μια μπλούζα για μεγάλη γυναί-

κα. […] έκανε πως τη μύρισε, τη φίλησε κρυφά […] ζακέτα, ολόμαλλη […] τη μάλαξε, την 

ξαναμάλαξε. […] Τα ρούχα έμειναν στοίβα να τα κοιτάζουν […] τα πότιζαν με πεθυμιές, να τα 

στείλουν χαϊδεμένα.’’ (σελ 106-107). ‘’Στο δέμα που έφτιαχναν […] έβαζαν και κανένα 

μοσχοσάπουνο, καρύδια […] μια φωτογραφία […] Και μια κασέτα που μαγνητοφωνούσαν σε 

οικογενειακή γιορτή […] Κι άρχιζαν εκείνα τα τραγούδια, που θέλουν πολύ κουράγιο να τα 

πεις σε τέτοιες περιπτώσεις, κι άλλο τόσο να τ’ ακούσεις. Τα βουνά γιόμισαν λύκους, […] Που 

είσαι, «γιε» μου; Στη Ρωσία, με τα χιόνια, με τα κρύα. Κι εγώ η μαύρη είμαι δω με τρώει το 

φίδι και τ’ οργιό […] Έπαιρναν κι άλλο τραγούδι, κι άλλο, πότε κλαίγοντας πότε πίνοντας και 

τσουγκρίζοντας μέχρι που τέλειωνε η κασέτα κι η γιορτή μαζί. Το 1972 η κόρη της Αγαθής με 

την οικογένειά της έφτασε στην Αμερική όπου κι έσμιξε με τα αδέρφια της. Εκείνη τη μέρα η 

οικογένεια στην Ελλάδα έψησαν αρνί, και με την ευκαιρία γράφτηκε κι άλλη κασέτα «προς 

Ρωσία»’’ (σελ 108-109). 

Αναστοχασμός για τον Εμφύλιο: Οι συγγενείς διαβάζοντας τα γράμματα ξανά και ξανά: 

‘’σαν να προσπαθούσαν από κοινού να καταλάβουν το νόημα εκείνου του πολέμου, δίχως να 

το καταφέρνουν’’ (σελ 106). Η γριά ετοιμάζοντας τα δώρα αναρωτιέται: ‘’«Τι τις χάλευαν, 

που πήραν τις δικές μας τις κοπέλες εκεί! […] είπε με θυμό’’ (σελ 107). 

Ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη: ‘’Την άλλη μέρα έβαλαν το χαρτοκούτι […] και τα 

απόθεσαν με σειρά, χωρίς αναφορές
.
 ούτε στον  Εμφύλιο ούτε στις συμφορές του.’’ (σελ 107). 

Όταν τηλεφωνούν στην Ελλάδα ότι η κόρη της ηλικιωμένης πέθανε: ‘’«Πέθανε μωρ’ μάνααα 

[…] Η γριά δε σάλεψε ούτε βλέφαρο. Ούτε τρίχα! […] Με την πλάτη κατάισια, το κεφάλι στητό 

και το μαντήλι να πέφτει λυτό σαν μαύρος ουρανός πάνω της και να μην τη νικάει […] μ’ 
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ανάσα ήρεμη και βλέμμα που ‘χε διαπεράσει τα ντουβάρια του σπιτιού, έφευγε…ταξίδευε… 

Ξανάρθε η αδερφή: «Κλάψε, μωρ’ μαυρομάνα!» φώναζε […] «Την έκλαψα από τότες…» 

μονολόγησε η γριά και συνέχισε να ταξιδεύει για καιρό, σα νύφη πεισμωμένη.’’ (σελ 110-111). 

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Όσοι δεν επέστρεψαν: ‘’Δε 

γνώριζαν αν ποτέ ξανάσμιγαν – έλπιζαν.’’ (σελ 108). Στη γιορτή για το ξανασμίξιμο μελών 

της οικογένειας στην Αμερική εύχονται στους συγγενείς στην Τασκένδη: ‘’Άιντε με το καλό 

να γενεί να φύγετε από κει, να ‘ρθετε και σεις, και καλή αντάμωση να ΄χουμε’’ (σελ 109). Προ-

σμονή της επιστροφής: ‘’Τα χρόνια αθροίστηκαν, στο σύνολό τους είκοσι εφτά. Όλοι περίμε-

ναν, κι η γριά, όλο σα να νοιάζονταν τη χαμένη της κόρη, με το κεφάλι σκυμμένο. […] «Θα 

‘ρθει, μάνα, θα ‘ρθει! Για σήμερα για αύριο, θα μας πάρουν τηλέφωνο!’’ (σελ 110). 

 

15. Από την ίδια συλλογή το διήγημα Στις χαραμάδες του χρόνου  

Μια ηλικιωμένη όταν δεν αντέχει την έλλειψη της κόρης της που έμεινε στη Ρωσία (μάλλον 

πέθανε), ανοίγει ένα σακούλι με πράγματα και μνήμες, καρτερώντας πια το θάνατο.  

Όσοι δεν επέστρεψαν: ‘’«παλιοκόπελη! […]Εγώ καρτέραγα όλα τα χρόνια να ‘ρθεις, κι εσύ 

απόμεικες εκεί […]  στη Ρωσία…»’’ (σελ 113). ‘’Είχε ένα σακούλι […] κι όταν όλα της γίνο-

νταν αβάσταχτα […] Έβγαζε το σακούλι, κάθονταν στην άκρη και άδειαζε τα πράματά της στη 

μέση στο κρεβάτι. […] Τα έπιανε, τα κρατούσε λίγο, τους άλλαζε θέση […] Το χτένι το άφηνε 

τελευταίο στο κρεβάτι και το κοιτούσε ώρα πολλή, μέχρι που αυτό σάλευε […]  Και σκάλωνε 

στα μαλλιά της κόρης της […] Και τη χτένιζε, την τραγούδαγε, […] Να την είχε! Να τη φίλαγε 

και να μην τη χόρταινε! Να την αγκάλιαζε, να την έπιανε με τα χέρια, να φώναζε και να 

‘κλαιγε, να τη μοιριολόγαγε […] να τη μάλωνε σιγά, μ’ αυτή τη λαχτάρα που σβήνει τα σώθια 

[…] Έβανε το χτένι ανάμεσα στις παλάμες και τις έκλεινε, τις άνοιγε, φίλαγε το χτένι, τις 

ξανάκλεινε, σα να την έχανε σ’ ένα μπουλούκι οπλοφόρων […] και ξανακάθονταν, καρτερώ-

ντας ένα θάνατο γλυκό.’’ (σελ 113). 

 

Ψύρρας Θωμάς 

16. Από τη συλλογή Θα βοσκήσω το μαύρο (2017) το διήγημα Υπόθεση Μεταγραφής  

Με αφορμή την μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή, παιδιού πολιτικού πρόσφυγα, ο συγγραφέας 

θα αφηγηθεί στιγμές από το «παιδοσώσιμο», την ιστορία της οικογένειας τη ζωή στην υπερο-

ρία, τις δυσκολίες και την κατάσταση μετά την πτώση του τείχους. Στη βαθύτερη ουσία του 

διηγήματος βρίσκεται το αίσθημα του ξεριζωμού και της χαμένης πατρίδας των παιδιών που 

απομακρύνθηκαν από τις εμπόλεμες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρεται ακροθιγώς 

η περίπτωση των προσφύγων που χάσανε την ιθαγένεια. 
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Μνημονική κοινότητα πολιτικών προσφύγων στην υπερορία: Η συγκρότηση της κοινότη-

τας των Ελλήνων βοηθήθηκε από την καθοδήγηση και εκπαίδευση που έλαβαν: ‘’Εδώ υπήρ-

χαν εγκαταστάσεις και μαζευτήκαμε πεντακόσια εξακόσια παιδιά από την Ελλάδα, τα περισσό-

τερα Θρακιώτες. Κάναμε μαθήματα στα ελληνικά, είχαμε πολιτική καθοδήγηση, κάθε μέρα μας 

βάζαν κι ακούγαμε στο ράδιο το δελτίο της ‘’Ελεύθερης Ελλάδας’’ και μετά ο καθοδηγητής μας 

έκανε πολιτική και ιδεολογική ενημέρωση από τον Αγωνιστή, τον Νέο Κόσμο και τον Επο-

νίτη.’’ (σελ 173). 

Στην υπερορία δεν ήταν όλα ρόδινα: ‘’Η μοναδική τους διασκέδαση ήταν να πηγαίνουν στο 

στάδιο Γιαν, λίγα μέτρα από το Τείχος, να παρακολουθούν ποδόσφαιρο και να κοιτάζουν από 

τις πάνω κερκίδες στην άλλη μεριά του κόσμου. Όταν βέβαια τους άφηναν, γιατί τις περισσό-

τερες φορές έβαζαν στις πάνω εξέδρες στρατιώτες, μη βρει κανένας την ευκαιρία και αποδρά-

σει.’’ (σελ 169). Μετά την πτώση του τείχους: ‘’η επιβίωση γινόταν δύσκολη. Όσοι είχαν 

συγγενείς στη Δύση είχαν ένα αποκούμπι. Ο Νίκος ήταν μόνος. Και στην Ελλάδα κανείς.’’ (σελ 

180). Ο πολιτικός πρόσφυγας θυμήθηκε: ‘’Έπρεπε να γράφουμε στους δικούς μας πόσο καλά 

περνούσαμε, να μη δίνουμε λαβές στους αντιδραστικούς στην Ελλάδα. Κάθε φορά που 

τελειώναμε το γράμμα μας έλεγαν: ‘’Μπρος γράψτε τώρα: Ζήτω οι Λαϊκές Δημοκρατίες που 

φιλοξενούν τα Ελληνόπαιδα. Ζήτω ο μεγάλος αρχηγός Νίκος Ζαχαριάδης. Ζήτω […] ΣΤΑΛΙΝ 

[…] Μας έβαζαν να βγάζουμε και ομιλίες […] και να λέμε στους Γερμανούς πόσο υποφέραμε 

από τον αγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό στην πατρίδα. Και στα μαθήματα οι δάσκαλοι ήταν 

σκληροί. Όλο τιμωρίες, κλείσιμο σε δωμάτιο μοναχός, ξύλο και κλοτσιές, και στέρηση φαγητού. 

[…] ανάμεσά μας άρχισαν να δημιουργούνται κλίκες που εκμεταλλεύονταν τους άλλους. Άσε τα 

λογής παρατράγουδα: μεθύσια, κλεψιές, ξενύχτια, ξυλοδαρμοί. […] Και είχαμε γεμίσει ρουφιά-

νους. Ήταν τέτοιο το σύστημα εκπαίδευσης που τη ρουφιανιά την ονόμαζαν «κομματικό 

καθήκον».’’ (σελ 174-175). Όταν έμπλεξε σε καυγά με Γερμανούς: ‘’άρχισε να μας βρίζει, 

κωλο-Έλληνες, βρομιάρηδες, γουρούνια […] δεν άντεξα. […] Του βούλωσα το μάτι να ‘χει να 

θυμάται ο Γερμαναράς. Θα του έτρωγα την καρδιά. Τέτοια λύσσα είχα.’’ (σελ 175), τότε  ο 

υπεύθυνος: ‘’Με έστησε απέναντι και με έλουσε ότι υστερώ σε αγωνιστικό ήθος και πειθαρχία 

[…] ότι δεν αναγνωρίζω την προσφορά του γερμανικού λαού […] Με κατέγραψαν ως ‘’αντι-

κοινωνικό στοιχείο’’. Στερήσεις συσσιτίου, στέρηση εξόδου, μου έκοψαν το χαρτζιλίκι […] 

έδωσαν εντολή στα παιδιά να με απομονώσουν. Κανένα δεν μου μιλούσε, μ’ απόφευγαν σαν να 

είχα λέπρα. […] Δεν άντεχα’’ (σελ 175). Μετά απ’ αυτό ζήτησε να τον στείλουν στην Ελλάδα 

και για να τους αναγκάσει είπε σε μια συγκέντρωση: ‘’η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 

ήταν σκατά δημοκρατία και ο κομμουνισμός είναι σκατά’’ (σελ 176). Οι κομματικοί 

πιστεύοντας ότι κάποιος τον καθοδηγεί: ‘’με παράτησαν στο πειθαρχείο. Κατάσχεσαν όλα μου 
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τα πράγματα κι επέβαλλαν στέρηση αλληλογραφίας. Τέρμα τα μαθήματα’’ (σελ 176). Τελικά 

τον βοήθησε ο Πέτρος Κόκκαλης, ως πρόεδρος της Επιτροπής ‘’Βοήθεια στο Παιδί’’ 

βρίσκοντάς του δουλειά στα απολεσθέντα των τρένων. Ο πρόσφυγας λέει: ‘’Και κατάλαβε ότι 

ένα σκιαγμένο παιδί ήμουν. Βοήθεια ήθελα κι όχι πειθαρχείο.’’ (σελ 178). Γι’ αυτό και αυτός: 

‘’Τότε πριν γίνει το Τείχος, περνούσες εύκολα απέναντι. […] Εγώ τον λόγο μου στον Κόκκαλη 

τον κράτησα. Και ξέρεις γιατί; Γιατί είχε εγγυηθεί για μένα, κι αν έφευγα θα την πλήρωνε κι 

εκείνος.’’ (σελ 178). ‘’»Μια φορά, θα ήταν το ’58, με φώναξε ο υπεύθυνος καθοδήγησης στον 

σιδηρόδρομο-της Στάζι ήτανε-και με είπε να πάω στην άλλη μεριά, στην Ελληνική Στρατιωτική 

Αποστολή, δήθεν για να υποβάλλω αίτηση για έκδοση διαβατηρίου και να γυρίσω να πω ποιους 

είδα […] και να πω όσα θα ακούσω να λένε. ‘’Δεν γίνεται’’ του είπα ‘’έδωσα λόγο τιμής’’. 

[…] Μάλλον νόμισε ότι δεν ήθελα να συνεργαστώ και να ρουφιανεύω. Κι αυτό γύρισε εις 

βάρος μου. Χαρακτηρισμένος ‘’μη συνεργάσιμος’’ και ‘’αντικοινωνικό στοιχείο’’.’’ (σελ 178). 

Όταν ο γιος του μπήκε σε ομάδα: ‘’κέρδισε αμέσως θέση στην ομάδα Νέων της Ντιναμό […] 

Κι όταν ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί αγώνας […] στην άλλη πλευρά του Βερολίνου […] αστυ-

νομικοί της Στάζι’’ (σελ 171), τον ανακρίνουν αν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα. Μετά 

την πτώση του τείχους καθώς δυσκολεύουν οι συνθήκες: ‘’ένας συμπαίκτης στη Γιούνιον, που 

πουλούσε κομματάκια του Τείχους στους τουρίστες, είπε να στήσουν «επιχείρηση» και να 

πουλούν σκυλιά. Ναι, τα παρατημένα λυκόσκυλα που φύλαγαν το Τείχος πουλιόνταν τριακόσια 

μάρκα’’ (σελ 180-181). 

Αίσθημα ξένου: ‘’Παρέες με Γερμανούς δεν είχαμε γιατί οι Γερμανοί δεν μας χώνευαν. Βλέ-

πεις οι πλούσιοι Έλληνες της Δρέσδης- οι περισσότεροι καστοριανοί γουναράδες-την είχαν 

κοπανήσει στην άλλη μεριά, και όσοι Έλληνες απόμειναν ήταν του σκοινιού και του παλουκιού, 

όλοι μαυραγορίτες, ζούσαν με απάτες και κλεψιές. Λούμπεν στοιχεία. Βγάλαμε κακό όνομα και 

μας στραβοκοιτούσαν.’’ (σελ 173-174). 

Ταξίδι των παιδιών προς την υπερορία: ‘’Όταν περάσαμε τα σύνορα, οι Αλβανοί μας 

προώθησαν στη Σκόδρα. Εδώ είπαν να βγάλουμε τα ρούχα και τα έβρασαν σε καζάνια με 

καυτό νερό. Κι έδωσαν σαπούνι να πλυθούμε στο νερό της λίμνης. Μας τάισαν και μας άφησαν 

στον ήλιο να ξεψειριστούμε. Κι αποκεί με το τρένο στη Βουδαπέστη. Στις 6 Αυγούστου φτάσαμε 

στη Γερμανία.’’ (σελ 172). 

Υποδοχή των παιδιών στην υπερορία: ‘’Μοιραστήκαμε σε διάφορες περιοχές. Εγώ μπήκα 

στο νοσοκομείο γιατί εντωμεταξύ είχα αρρωστήσει από τύφο. […] Λίγο και θα πέθαινα. […] 

Μ’ έστειλαν σε ένα σταθμό φιλοξενίας για τέσσερις μήνες […] Αλλά ήμαν πολύ αδύναμος. Δεν 

είχα ανάκαρα και εύκολα κουραζόμουν, έτρεμαν τα πόδια και λιγοθυμούσα. Πήραν απόφαση 

και μ’ έστειλαν στο Ράντεμπυλ. […] μαζευτήκαμε πεντακόσια εξακόσια παιδιά από την Ελλά-
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δα, τα περισσότερα Θρακιώτες. Κάναμε μαθήματα στα ελληνικά, είχαμε πολιτική καθοδήγηση, 

κάθε μέρα μας βάζαν κι ακούγαμε στο ράδιο το δελτίο της ‘’Ελεύθερης Ελλάδας […] Μας 

τάιζαν καλά, τέσσερα γεύματα την ημέρα, κρέας και βούτυρο, και μας έδιναν και χαρτζιλίκι για 

τα μικροέξοδα. Μια φορά τη βδομάδα βλέπαμε κινηματογράφο.’’ (σελ 173). 

Αίσθημα ξεριζωμού: ο νεαρός ποδοσφαιριστής λέει στους αστυνομικούς: ‘’Αν και είμαστε 

Έλληνες δεν σκεφτόμαστε Ausreiseantrag, γιατί εδώ είναι η ζωή μας και δεν έχουμε συγγενείς 

στην Ελλάδα».’’ (σελ 171). ‘’Με την πτώση […] η επιβίωση γινόταν δύσκολη. Όσοι είχαν 

συγγενείς στη δύση είχαν ένα αποκούμπι. Ο Νίκος ήταν μόνος. Και στην Ελλάδα κανείς.’’ (σελ 

180). 

Πολιτικά πρόσωπα της εποχής: Για τον Κόκκαλη λέει ο πρόσφυγας: ‘’Με κουβέντιασε 

ώρα. […] Ήταν ευγενικός άνθρωπος. Καμία σχέση με τα στελέχη που ήξερα. […] με είπε πως 

όταν με είδε στο Ράντεμπυλ πόνεσε η ψυχή του. Τέτοια χάλια είχα. […] τελευταία συμβουλή 

του: ‘’Κράτα τη γλώσσα μας. Να μάθεις στα παιδιά σου ελληνικά.’’ (σελ 177-178). 

Αποξένωση παιδιού πολιτικού εξόριστου-γονιού: ‘’»Το ’55 έμαθα πως πέθανε η μάνα 

μου’’, λέει ο πρόσφυγας (σελ 177). 

Παιδοσώσιμο: ‘’«Δεν είχα κλείσει τα δεκάξι, ορφανός από πατέρα και με μάνα άρρωστη. Στο 

χωριό, στη δυτική Μακεδονία, τα πράματα ήταν πολύ δύσκολα. Το καλοκαίρι του ’49 με άλλα 

παιδιά μας πήραν από τη ζώνη των επιχειρήσεων. Να περπατάμε μέρες ξυπόλυτα και νηστικά 

στα βουνά, γιομάτα ψείρα, ψύλλους και τσιμπούρια.’’ (σελ 172). 

Κατάσταση των παιδιών του Εμφυλίου: ‘’»Κι εμείς ήμασταν απ΄ τον Εμφύλιο παιδιά 

ξαγριεμένα. Μαθημένα σαν τα αγριόσκυλα, έτοιμα να δαγκώσει ο ένας τον άλλο. Αλλά στο 

Ράντεμπυλ βρήκαμε φωλιά και φαΐ.’’ (σελ 174). 

Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Όσοι δεν επέστρεψαν: ‘’»Από-

μεινα εδώ. Μια ζωή στα απολεσθέντα αντικείμενα, ένας Heimatlos που δούλευε στα τρένα 

αλλά δεν πήρε ποτέ ένα τρένο για την πατρίδα. Απολεσθείς άνθρωπος». Ο Τάκης Χατζής ήπιε 

την τελευταία σταγόνα βότκα κι έβαλε τα κλάματα. Την άλλη χρονιά πέθανε από ανακοπή’’ 

(σελ 178-179).  

Διαμεσολαβημένο διαγενεακά τραύμα: στο τέλος ο γιος του πεθαμένου πολιτικού πρόσφυ-

γα σκέφτεται: ‘’«Θα κατέβω στην Ελλάδα» είπε. «Θα πάρω το τρένο, αυτό που δεν πήρε ο 

πατέρας μου».’’ (σελ 186). 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας: ο πρόσφυγας λέει: ‘’»Μου έλειπαν η 

μάνα και το χωριό μου. Έκλαιγα τα βράδια κάτω από την κουβέρτα.’’ (σελ 174).  

Ελπίδες για το μέλλον: Μια κοπέλα αφιερώνει ένα ποίημα στον ποδοσφαιριστή σε ένα 

μπαρ: ‘’άγρυπνοι-ακοίμητοι φρουροί- […] και ηττηθούμε. Το πήρε για σημάδι. «Να μην ηττη-
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θούμε». […] Σε μια πλατεία ο Μαρξ και ο Ένγκελς εξακολουθούσαν σκαλισμένοι στην πέτρα: 

[…] «Την επόμενη φορά το πράγμα θα δουλέψει καλύτερα» είχε γράψει κάποιος στο μπροστινό 

μέρος του αγάλματος.’’ (σελ 186). 

 

Παππάς Γιάννης 

17. Από τη συλλογή Θαμπές Ζωές (2018) το διήγημα Το χιτώνιο ή «Ποιος θα μου δώσει 

πίσω τα παιδικά μου χρόνια;»  

Το διήγημα βασίζεται στη ομιλία-μαρτυρία της Αρετής Μπακιρτζή-Σκεύη, μιας από τις 

«μάνες» όπως αποκαλούνταν οι γυναίκες που συνόδεψαν τα παιδιά και τα φρόντισαν στις 

χώρες όπου εγκαταστάθηκαν, στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Τα παιδιά-πρόσφυγες από την 

Ελλάδα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο" στην 

Ουγγαρία το 2003 (Μπακιρτζή-Σκεύη, Α., 2012). Ο αφηγητής σε εκδήλωση για τον Χατζή 

συναντά την Αρετή στην Ουγγαρία, «μάνα» και δασκάλα παιδιών του παιδοσώσιμου, η 

οποία του αφηγείται την ιστορία των παιδιών που φτάσανε στην Ουγγαρία από τα χωριά της 

Μουργκάνας. 

Αποξένωση παιδιού πολιτικού εξόριστου–γονιού: Για τον πατέρα της λέει η Αρετή: ‘’Τον 

είδα όταν ήμουνα δεκατέσσερα και τον ξαναείδα όταν έγινα σαράντα έξι, το 1977. Μετά από 

ένα χρόνο πέθανε.’’ (σελ 168).  

Κατοχή: ‘’Και το 1940, στον πόλεμο, ήταν πια… ο πόλεμος… γνώρισα τους Τουρκαρβανίτες, 

γνώρισα τους Ιταλούς, γνώρισα τους Γερμανούς, γνώρισα τους Εγγλέζους,’’ (σελ. 169). 

Ρόλος ταγματασφαλιτών: ‘’γνώρισα τους ταγματασφαλίτες Έλληνες, που ήταν οι ίδιοι και 

στους Ιταλούς και στους Γερμανούς και στους Εγγλέζους. Κατά παράξενο τρόπο ήτανε οι ίδιοι 

και στα αποσπάσματα που ερχόντανε στα δυο χρόνια που μεσολάβησαν, 1945-46. Δεν υπήρχε 

βδομάδα να μην κάνουνε έρευνα. Δεν υπήρχε βδομάδα να μη μας χτυπάνε. Δεν υπήρχε 

βδομάδα να μη μας τυραννάνε. Γιατί: ‘’Που είναι οι μπαμπάδες σας; Που είναι οι δικοί σας;’’ 

(σελ. 169-170). 

Μνημονική κοινότητα πολιτικών προσφύγων στην υπερορία: ‘’Είχαν μαζευτεί επίσημοι, 

πολιτικοί πρόσφυγες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους’’ (σελ. 166). ‘’Εμείς δεν ήμασταν 

ειδικευμένοι δάσκαλοι. Αλλά είχαμε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο αριστερό κίνημα, 

μορφωμένοι άνθρωποι που μας εμπνεύσανε να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά μας. Βουίζει η 

φωνή της Αλεξίου: να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά μας. »Και μπορέσαμε και κρατήσαμε τα ήθη 

και έθιμά μας, την ελληνικότητά μας και την ταυτότητά μας. Το χρωστάμε σ’ αυτούς τους 

ανθρώπους. Και στη δύναμη τη δικιά μας, που μπορέσαμε και βοηθήσαμε να μείνει αυτός ο 

ελληνισμός.’’ (σελ. 176-177). 
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Διαμεσολαβημένο διαγενεακά τραύμα: Ο αφηγητής λέει: ‘’βλέπω έναν άντρα, πενήντα 

περίπου χρόνων, με γένια. Φορούσε ένα στρατιωτικό χιτώνιο, στο κεφάλι είχε το δίκοχο […] Ο 

παππούς μου ήτα στο αντάρτικο και σκοτώθηκε στον Γράμμο το 1948. Ο πατέρας μου είναι 

Έλληνας, ένα από τα παιδιά που ήρθανε εδώ μετά τον εμφύλιο’’ (σελ. 166). ‘’Αυτό το παιδί 

[…] με το στρατιωτικό χιτώνιο και το δίκοχο, δεν έζησε τα γεγονότα εκείνα. Έχασε όμως τον 

παππού του και το θείο του εκεί πάνω στο Γράμμο. Όλοι λένε γιατί κυκλοφορεί φορώντας το 

χιτώνιο. Τη βλέπεις αυτή την τρύπα; Από κει πέρασε η σφαίρα που σκότωσε τον παππού του. 

Καταλαβαίνεις τώρα γιατί το φοράει;»’’ (σελ. 177). 

Πολιτικά γεγονότα της εποχής: ‘’Χάλασαν οι σχέσεις Ρωσίας με Αλβανία […] Έπρεπε να 

φύγουμε από την Αλβανία […] Τέλη 1948’’ (σελ. 171). 

Τραύμα αποχωρισμού: Η Αρετή περιγράφει την ιστορία του βρέφους που αναγκάστηκε να 

αφήσει η μάνα: ‘‘Από το μυαλό μου δεν μπορεί να μου φύγει, μετά από τόσα χρόνια μια 

φοβερή εικόνα. Ήμασταν γύρω στις πενήντα οικογένειες, απ’ το Πωγώνι, […] Μια μάνα άφησε 

το παιδάκι της τον Σπύρο, που ήταν βρέφος-ενάμισι μηνών, […] κι έγραψε μόνο ‘’Σπύρος’’, μ’ 

ένα μολύβι, στα ρουχαλάκια του. Γιατί είχε άλλα τέσσερα […] Και βρέθηκε ο Σπύρος στην Τσε-

χοσλοβακία, και μετά από το 1954 βρέθηκε στην Ουγγαρία. »Ο αποχωρισμός σκληρό πράγμα. 

Είναι εύκολο να χωρίζει το παιδί από τη μάνα και τον πατέρα; Αλλά τι να κάναμε; Αν μέναμε 

εκεί, ή θα σκοτωνόμασταν ή θα πεθαίναμε από την πείνα και τις αρρώστιες. […] »Συγκε-

ντρωθήκαμε λοιπόν όλοι στην αυλή της εκκλησίας, έτοιμοι για αναχώρηση. […] Κι από την 

άλλη γονείς και συγγενείς να προσπαθούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.’’ (σελ. 168-169). 

Αναστοχασμός για τον Εμφύλιο: Η Αρετή επιμένει: ‘’»Ποιος μου δίνει εμένα πίσω τα παιδι-

κά μου χρόνια; »Ποιος μου δίνει εμένα πίσω την εφηβική μου ηλικία; »Όχι μόνο εμένα. Όλων 

των παιδιών που βρέθηκαν στην πορεία αυτής της χώρας. Ποιος; Κανένας. Μόνο η Ιστορία. 

[…] «Ποιος όμως θα μου δώσει εμένα πίσω τα παιδικά μου χρόνια;» Ποιος;’’ (σελ. 172-177). 

Ο συγγραφέας απαντά: ‘’Κανένας, Αρετή. Μονάχα η Ιστορία, Αρετή, μονάχα η Ιστορία.’’ (σελ. 

177). 

Παιδοσώσιμο-Ταξίδι των παιδιών προς την υπερορία: Η Αρετή διηγείται: ‘’ Τα παιδιά 

είναι παιδιά. Δεν καταλάβαιναν. Πολλά το έβλεπαν και ως περιπέτεια. Να πάνε αλλού να γλι-

τώσουν από την πείνα, την ψείρα και το θάνατο. […] Στη Σκόδρα […] σ΄ ένα σχολείο που ήταν 

πάρα πολλά παιδιά, που ήρθαν μαζί στην Ουγγαρία, […] Ήμασταν και ‘’μάνες’’, ήμασταν και 

δασκάλες, ήμασταν και αδερφές, ήμασταν και οικογένεια, ήμασταν όλα. […] »Ξεκινώ με τα 

παιδάκια αυτά μας βάζουν σ’ ένα φορτηγό […] Με τα σαράντα δύο παιδάκια μου. […] »Φτά-

σαμε στη Γιουγκοσλαβία. […] Μας ανέβασαν στο τρένο. […] καθάριζα πορτοκάλια, τα τάιζα, 

και προσπαθούσα να παίξω, να γελάσω, να φτάσουμε στον προορισμό μας.’’ (σελ. 169-173). 
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Μυθοποίηση της υποδοχής των παιδιών στην υπερορία: Ο αφηγητής λέει: ‘’Η εκδήλωση 

θα γινόταν στο ανάκτορο «Γιόζεφ Καρόϊ», [...] Στο ανάκτορο αυτό είχα διαβάσει ότι πήγαν τα 

προσφυγόπουλα από την Ελλάδα, όταν φύγανε για να γλιτώσουν από το θάνατο και τη 

φτώχεια.’’ (σελ. 165-166). Λέει η Αρετή: ‘’βρεθήκαμε στο Πρενιές. Από το Πρενιές πήγαμε 

στη Σκόδρα. […] για τους Αλβανούς έχω τα πιο καλά λόγια να πω, γιατί μας φέρθηκαν καλά, 

μοιράστηκαν και την μπουκιά τους, την μπομπότα που είχανε. Το βράδυ μας τάισαν ψάρια, τα 

καθάριζαν και τάιζαν τα παιδάκια. […] Μου δώσανε εφτά τσουβάλια πορτοκάλια και μ’ 

ανέβασαν σ’ ένα φορτηγό’’ (σελ. 169-172). ‘’Φτάνουμε στα σύνορα. Μπαίνει μέσα ένας ψη-

λός, γελαστός […] ο Μιχάλης ο Οικονόμου. Και μπαίνει μια ωραία κυρία, που ήταν η Όλτνη, η 

γυναίκα του τότε Υπουργού Υγείας. […] Και μου λέει: ‘’Πού είναι η δασκάλα και πού είναι η 

μάνα;’’. Λέω: ‘’Εγώ’’. […] ο Μπάμπας […] με αγκαλιάζει, στάζουν τα δάκρυά του, και μου 

λέει: «Νιάνιαρο, από δω και πέρα εσύ θα είσαι το νιανιαράκι μου, θα είσαι το μωράκι μου, 

[…] όταν ήρθαμε πρώτη φορά εδώ στο Τσούργκο, […] ξανά γιατρούς κλπ. Και μερικά παιδιά, 

κι εμένα μαζί, μας καλούσαν στην κουζίνα, που ήταν εδώ κάτω, και μας δίναν χτυπητά αυγά με 

ζάχαρη, για να δυναμώσουμε. Και μετά μας δίνανε μουρουνέλαιο. […] Ένα χρόνο μετά […] τα 

κουρελιάρικα παιδιά, τα παιδιά που ήταν γεμάτα από διάφορες δερματικές παθήσεις έγιναν 

χαριτωμένα, πεντακάθαρα παιδιά, που στα ροδοκόκκινα προσωπάκια τους άνθισε το γέλιο. 

[…] Μας κάνανε ειδικά μαθήματα οι πάντα καλοσυνάτες ασπροντυμένες Ρουμάνες και 

Ουγγαρέζες νοσοκόμες […] Το κτήριο ήταν παραμυθένιο για μας. Από τα κακοτράχαλα βουνά 

και τα σπίτια με τις πλίθες και τους τσατμάδες, βρεθήκαμε στα μέγαρα. […] νόμιζα ότι ζούσα 

σ’ ένα όνειρο. […] τα παιδιά αισθάνθηκαν πάρα μα πάρα πολύ ωραία.  Πέντε φορές την ημέρα 

τρώγαμε.’’(σελ. 173-176). 

Κατάσταση των παιδιών του Εμφυλίου: ‘’Αυτό θυμάμαι, ότι είχαμε τριχοφάγο, ότι είχαμε 

τράχωμα, ότι είχαμε ψώρα, ότι είχαμε κασίδα, ότι είχαμε φυματίωση, προφυματίωση. Κι εγώ 

δεν ξέρω τι αρρώστιες δεν είχαμε. […] Τα περισσότερα παιδιά με κουρελιασμένα ρούχα, με 

πληγές στα χέρια και στα πρόσωπα, να ξύνονται συνεχώς. Το κάθε παιδί αποτελούσε ζωντανά 

τη φριχτή εικόνα του πολέμου. Όλα χωρίς εξαίρεση είχαν ψείρες’’ (σελ. 174-175). 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας: Ο γιος του πρόσφυγα που φορά το 

χιτώνιο λέει: ‘’Ο παππούς μου ήταν στο αντάρτικο και σκοτώθηκε στον Γράμμο το 1948.’’ 

(σελ. 167). 

Επιθέσεις στον Εμφύλιο: ‘’Ήταν 1
η
 του Απρίλη του 1948. Ωραία ανοιξιάτικη μέρα. […] 

Όμως στο χωριό μας και στη γύρω περιοχή γινόταν χαμός. […] ένα μικρό χωριό ψηλά στη 

Μουργκάνα […] Τρομεροί βομβαρδισμοί από τα αεροπλάνα που χτύπαγαν τους αντάρτες. 

Έτρεμε ο τόπος. […] είχα βγάλει τα πρόβατά μου πάνω σ’ ένα σιάδι. […] ήρθε ο ‘’γαλατάς’’. 
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Μετά το ‘’γαλατά’’ ήρθαν τρία αεροπλάνα, βομβαρδιστικά. Πρόλαβα και μπήκα κάτω από μια 

γράβα. […] Σκοτωθήκαν πάνω από δεκαπέντε ζώα. Σκοτώθηκε το σκυλάκι μου […] έσπρωξα 

τις προβατίνες τις ψόφιες, βγήκα έξω, πήρα το σκυλί στην αγκαλιά μου κι άρχισα να 

μοιρολογάω, όπως μοιρολογάνε οι γυναίκες στην Ήπειρο.’’ (σελ. 167).  

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια: ‘’»Ο πατέρας μου, ΕΛΛΣίτης από το 1945 ως το 1960, ήταν 

σε καταδίωξη, ήτανε σε εξορία.’’ (σελ. 168). 

Ρόλος αστυνομίας: Η Αρετή λέει για τον πατέρα της: ‘’Συνέχεια τον παρακολουθούσε η 

αστυνομία’’ (σελ. 168). 

Συμβολοποίηση αγωνιστών: ‘’Ο πάππους μου ήταν ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων και 

πέθανε στο Κρνοβ, στην Τσεχία, το 1954’’ (σελ. 168), λέει η Αρετή. 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών: Η Αρετή άκουσε κάποιον να της 

φωνάζει: ‘’γρήγορα, πρέπει να φύγετε. Το χωριό θα πέσει στο στρατό και αλίμονο στις αρι-

στερές οικογένειες’’. (σελ. 167). 

 

5. Μοτίβα ανά κατηγορία στα διηγήματα για την πολιτική εξορία και 

φυλακή  

 

Αντίσταση-Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 

 

Οι αριστεροί πατριώτες πήραν μέρος στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα όπου πολέμησαν με 

γενναιότητα και αυταπάρνηση τους κατακτητές. Πρωτοστάτησαν στην Αντίσταση και στις 

αντικατοχικές διαδηλώσεις, πολέμησαν στο μέτωπο, έχασαν ανθρώπους τους στην Κατοχή, 

βασανίστηκαν. Στο μοτίβο εμπεριέχεται μηχανισμός ίασης, αφού «η υπεράσπιση της Αντίστα-

σης αποσκοπούσε στον αποστιγματισμό των Ελλήνων κομμουνιστών και αριστερών εν γένει ως 

προδοτών και εθνικών αποστατών, ενώ την ίδια στιγμή λειτούργησε ως συμβολικό μέσο 

μετατροπής του τραύματος της ταπείνωσης που υπέστησαν μετά την ήττα σε μια αξιωμένη 

υπερηφάνεια» (Δεμερτζής, 2013β:78). Ακυρώνεται ο στιγματισμός τους από τη δεξιά 

παράταξη, ο οποίος επιτεύχθηκε μέσω του αφηγήματος περί εθνικής προδοσίας που 

βασίστηκε στην κομμουνιστική απειλή. Αποδεικνύεται μάλιστα το αντίθετο, με τις αναφορές 

στους αγώνες τους στην Αντίσταση για την απελευθέρωση της χώρας και τη ζημιά που 

έκαναν ταγματασφαλίτες και δοσίλογοι. Το μοτίβο παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα στα 

παλιότερα διηγήματα, και επιβεβαιώνει την παρατήρηση του Ελεφάντη ότι η μνημονική 
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κοινότητα της Αριστεράς συγκροτήθηκε περισσότερο γύρω από την Αντίσταση παρά τον 

Εμφύλιο (2002). 

 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον 

 

1
ο
 μοτίβο: η ηρωική στάση κι οι απώλειες συντρόφων τους στην Αντίσταση λειτουργούν 

συνδυαστικά με μοτίβα όπου παρουσιάζονται οι διωγμοί, οι βασανισμοί κι οι βασανιστές των 

εξόριστων/φυλακισμένων, οπότε τονίζεται η αντίθεση κι η κατάφωρη αδικία σε βάρος των 

αγωνιστών που πολέμησαν για την πατρίδα. Μεταξύ των διωκτών τους βρίσκονται πρώην 

συνεργάτες των κατακτητών. Είναι ένας τρόπος δημιουργίας του αφηγήματος του μαρτυρο-

λογίου, που λειτουργεί ως μηχανισμός επούλωσης. Ο αποστιγματισμός επιτυγχάνεται μέσω 

του νομιμοποιητικού «μαρτυριολογικού αγωνιστικού ζήλου» (Παναγιωτόπουλος, 1994, όπ. 

αναφ. Δεμερτζής, 2013β:78). 

2
ο
 μοτίβο: ταύτιση των αγώνων και ιδανικών της Αντίστασης με το διακύβευμα του Εμφυ-

λίου. Οι αγώνες παρουσιάζονται ως συνέχεια, κάποιες φορές από την δικτατορία του 

Μεταξά, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο, τα Δεκεμβριανά, την εποχή της λευκής τρομοκρατίας 

και ενίοτε ως τη χούντα. Προτάσσεται η φιλοπατρία, η ανιδιοτέλεια ο αλτρουισμός κι ο 

ηρωισμός των αριστερών αγωνιστών, και τονίζεται πως οι αγώνες τους γίνονται για δημο-

κρατία, ειρήνη, δικαιοσύνη και προκοπή του λαού. 

3
ο
 μοτίβο: φτωχός κόσμος της εργατιάς και της αγροτιάς, πολέμησε/θυσιάστηκε για το 

μέλλον του τόπου απέναντι σε ξένα και εγχώρια συμφέροντα.  

4
ο
 μοτίβο: οι αγωνιστές της αριστεράς πλήγηκαν ανεπανόρθωτα. Αριστεροί πατριώτες, 

ανάμεσά τους έφηβοι, θυσιάστηκαν στην αντίσταση, έπεσαν ηρωικά ή κυνηγήθηκαν ανελέ-

ητα, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν ή δολοφονήθηκαν στα εμφυλιακά και μετεμφυλιακά χρόνια 

από χωροφυλακή, χαφιέδες και παρακρατικούς.  

5
ο
 μοτίβο: οι αγωνιστές παραμένουν περήφανοι και δεν λυγίζουν, παρά τον κατατρεγμό, τα 

βασανιστήρια, τις διώξεις των οικείων τους και τις κακουχίες. Όταν τους πάνε για εκτέλεση 

βαδίζουν προς το θάνατο με παρρησία. Προβάλλονται τα υψηλά ιδεώδη, το φρόνημα και οι 

ελπίδες τους για το μέλλον του τόπου και των κατοπινών γενιών, για το οποίο πολέμησαν. 

6
ο
 μοτίβο: οι εξόριστοι όταν αναλογίζονται το μέλλον και τη νέα γενιά, όπως άλλωστε 

επισήμανε ο Βόγλης (2002), νιώθουν πως οι θυσίες τους δεν πήγαν χαμένες. Το μοτίβο 

αποτελεί και μηχανισμό ίασης του τραύματος. 

Ο Δεμερτζής περιγράφει τη χρήση του όρου  «γολγοθάς», μιας θρησκευτικής μεταφοράς, από 

Έλληνες κομμουνιστές-υποκείμενα της έρευνάς του, για την εμπειρία τους ως θύματα 



 

111 
 

πολέμου. Μέσω του «μαρτυρολογικού αγωνιστικού ζήλου» που έχουμε αναφέρει, 

δημιουργείται μηχανισμός επούλωσης, με την ανάδειξη της καρτερία τους στα όσα 

υπέμειναν, «ως μάρτυρες της πατρίδας κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αρχικά, και ως αθώα 

θύματα μιας εκδικητικής πολιτείας κατόπιν» (2013β:78). Παρατηρούμε όμοια λειτουργία των 

μοτίβων του θεματικού άξονα με αυτόν που αφορά την Αντίσταση ως προς τους 

μηχανισμούς ίασης. 

 

Φυλακή-Εξορία-Βασανιστήρια 

 

1
ο
 μοτίβο: περιγραφή ακραίων βασανισμών, ξυλοδαρμών, εικονικών και πραγματικών 

εκτελέσεων, στέρησης νερού-μαρτυρίου δίψας, μεταφοράς βράχων, ψυχολογικοί εκβιασμοί, 

επίκληση θυμικού σε σχέση με την οικογένεια και γενικά καταπάτηση θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εξόριστων. Παράνομες εκτελέσεις, εκβιασμοί και βασανισμοί 

αναφέρονται τόσο στην εξορία όσο και στις φυλακές. Είναι το πιο ισχυρό μοτίβο με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. 

2
ο
 μοτίβο: όσα υφίστανται κατά τον εγκλεισμό οι εξόριστοι/φυλακισμένοι έχουν έναν σκοπό, 

την δήλωση μετανοίας και την απόρριψη των κομμουνιστικών ιδεών τους. 

3
ο
 μοτίβο: η εξόριση ανηλίκων έχει ως στόχο να πάψουν να αποτελούν απειλή, αφού υπάρχει 

η αντίληψη ότι «μολύνθηκαν» με επικίνδυνες κομμουνιστικές ιδέες. Οι μέθοδοι που εφαρμό-

ζονται στην υποτιθέμενη αναμόρφωση είναι ξύλο, πείνα και βασανιστήρια. 

4
ο
 μοτίβο: πολυετής εγκλεισμός με συχνά αβάσιμες κατηγορίες και μετακινήσεις σε διάφορες 

φυλακές και στρατόπεδα-κέντρα αναμόρφωσης. Άδικες φυλακίσεις συγγενών ανταρτών. 

Πείνα, δίψα, εξευτελισμοί, ξυλοδαρμοί, και γενικά σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια όπου 

δοκιμάζονται οι αντοχές των εξόριστων/κρατούμενων. Πολλοί αποκτούν ψυχικές ασθένειες 

από όσα υπέστησαν, ενώ το μόνιμο άγχος της πλειοψηφίας είναι να μην λυγίσουν, ώστε να 

μην υπογράψουν. Το αίσθημα υπερηφάνειας για το ότι άντεξαν και η προβολή των υψηλών 

ιδανικών για τα οποία διώχθηκαν, λειτουργούν ως μηχανισμοί για την ίαση του τραύματος.  

 

Δεσμώτες-Βασανιστές 

 

1
ο
 μοτίβο: οι Αλφαμίτες, και γενικά όσοι είναι χαμηλά στην ιεραρχία, παρουσιάζονται με 

χαμηλό επίπεδο, ανελέητοι, σαδιστές, αποκτηνωμένοι, μέθυσοι, χασισοπότες και πρώην 

κατάδικοι, που εφαρμόζουν βασανιστήρια πέρα από τη λογική. Οι κρατούμενοι είναι συχνά 

έρμαια στις σαδιστικές διαθέσεις τους. Όσοι είναι «ανανήψαντες» φαίνεται πως φοβούνται. 
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Θα δώσουμε κι άλλη ερμηνεία για τους τελευταίους, ότι υποκινούνται από την ενδόμυχη 

επιθυμία τους να αναγκάσουν κι άλλους να υπογράψουν, ώστε να μη νιώθουν μόνο αυτοί 

προδότες και ταπεινωμένοι λόγω υποβολής δήλωσης μετανοίας. Οι βασανισμοί αφορούν 

περισσότερο εξόριστους παρά φυλακισμένους. 

2
ο
 μοτίβο: οι υψηλά ιστάμενοι είναι πιο εκλεπτυσμένοι. Αυτοί, στο δίπολο καλός-κακός 

δεσμώτης που χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης, είναι οι καλοί. Προσπαθούν υποτίθεται να 

βοηθήσουν τους βασανιζόμενους, προσπαθώντας να τους πείσουν με το καλό και την 

επιχειρηματολογία τους για όσα διακυβεύονται από την δήλωση. Εμφανίζονται πιο 

επικίνδυνοι καθώς σχεδιάζουν και απολαμβάνουν τους βασανισμούς. Η κακότητα που 

κρύβουν αποκαλύπτεται συνήθως στο βλέμμα τους όπως προκύπτει από τα χωρία. 

3
ο
 μοτίβο: Οι βασανιστές/δεσμώτες παρομοιάζονται συχνά με φίδια, λύκους, κουνάβια και 

τσακάλια. Το ψυχολογικό τραύμα των βασανιστηρίων και η σκληρότητα των βασανιστών 

είναι σε αντιπαραβολή με το δίκαιο του αγώνα των έγκλειστων και τα υψηλά ιδεώδη για τα 

οποία πολέμησαν. Εδώ εντοπίζουμε έναν μηχανισμό ίασης του τραύματος. Τονίζεται η 

αποκτηνωμένη συμπεριφορά των βασανιστών κι η έλλειψη οίκτου και ηθικών φραγμών. 

Παρουσιάζονται συνήθως ως πρώην συνεργάτες των Γερμανών, πότες, πρώην κατάδικοι, 

ενίοτε βιαστές ανηλίκων εξόριστων, με χαμηλό επίπεδο και γενικά κοινωνικά αποβράσματα. 

Μερίδα τους είναι «ανανήψαντες». Οι ανώτεροι αξιωματικοί παρουσιάζονται ευρηματικοί 

και δόλιοι, προκειμένου να κάμψουν το ηθικό των εξόριστων και να αποσπάσουν δήλωση. 

Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι κτηνωδίες των βασανιστών. Συνήθως προβάλλεται σύγκριση 

του ανώτερου ήθους των εξόριστων-φυλακισμένων με αυτό των αμοραλιστών βασανιστών, 

που παρουσιάζονται απάνθρωποι και αποκτηνωμένοι. Η σύγκριση αυτή θεωρούμε ότι 

λειτουργεί ως μηχανισμός ίασης, αφού οι βασανιζόμενοι δικαιώνονται μέσω της ηθικής 

υπεροχής τους.  

 

Ψυχικές διαταραχές λόγω βασανιστηρίων-Φόβος για το λογισμό 

 

1
ο
 μοτίβο: περιγράφονται άνθρωποι με ταραγμένο μυαλό ως συνέπεια βασανιστηρίων. Η 

περιγραφή των συνθηκών βασανισμού τους βοηθά στη δημιουργία του μαρτυρολογίου των 

εξόριστων, μέσω του οποίου κατασκευάζεται μηχανισμός επούλωσης. 

2
ο
 μοτίβο: φόβος των εξόριστων να μη χάσουν το λογισμό τους, συνδυασμένος συχνά με τον 

φόβο υπογραφής δήλωσης.  

3
ο
 μοτίβο: όσοι έχασαν τα λογικά τους δεν έχουν αναστολές, και ορισμένες φορές χλευάζουν 

την «αναμόρφωση» και τους δεσμώτες-βασανιστές με συχνό τίμημα τη ζωή τους. 
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Ο φόβος μήπως «σπάσουν» από τα βασανιστήρια και υπογράψουν οδήγησε αρκετούς σε 

αγχώδεις διαταραχές ή ψυχικές νόσους. Η παρουσίαση των ιστοριών όσων έχασαν τα λογικά 

τους από βασανιστήρια εμπεριέχει διάθεση ηρωοποίησής τους. 

 

Νόστος εξόριστων/φυλακισμένων-Έλλειψη οικογένειας/φίλων 

 

Έλλειψη της οικογένειας, ιδίως των γονιών, των παιδιών και των συζύγων-συντρόφων, των 

συναγωνιστών και του κοινωνικού τους περίγυρου.  Το μοτίβο συνδυάζεται όπως θα δούμε 

παρακάτω με την έλλειψη του οικείου τόπου. 

 

Πνεύμα συντροφικότητας-Αλληλεγγύη 

 

1
ο
 μοτίβο: συμπαράσταση και φροντίδα σε όσους υπόκεινται σε βασανισμούς και στους 

άρρωστους. Αλληλοϋποστήριξη όταν υποβάλλονται σε ομαδικά καψόνια στην εξορία. 

2
ο
 μοτίβο: ομαδικό πνεύμα που συμπεριλαμβάνει ενδυνάμωση της ομάδας, υπενθύμιση των 

ιδανικών τους για να μη λυγίσουν, παρέα τα βράδια, μοίρασμα υλικών αγαθών. Στην εξορία 

οργανώνουν μαθήματα, θέατρο, πολιτική συζήτηση και άλλες ομαδικές ασχολίες.  

Για να ανταπεξέλθουν στις κακουχίες αυτοοργανώνονται και λειτουργούν στα πλαίσια 

συλλογικότητας. Το πνεύμα αλληλεγγύης που τους διέπνεε λειτούργησε παρηγορητικά κατά 

τη διάρκεια του εγκλεισμού, κι η ανάμνησή του αποτελεί μηχανισμό ίασης του τραύματος, 

καθώς αναδεικνύει τον αλτρουισμό τους κάνοντάς τους να νιώθουν περήφανοι. Η συλλογική 

αντιμετώπιση δεινών κι η ενδυνάμωση της ομάδας έχει παρηγορητικό χαρακτήρα. 

Ταυτόχρονα τα άτομα εκτός από παρηγοριά νιώθουν καταξίωση για όσα αντέχουν για χάρη 

των κοινών ιδανικών. Την αίσθηση καταξίωσης την αναμεταφράζουν σε  συλλογικό επίπεδο 

ως επιτυχία της ομάδας που τους ενέπνευσε και τους έκανε να αντέξουν.  

Όπως αναφέρει ο Βόγλης για τις δραστηριότητες στη φυλακή «τα μαθήματα και η οργάνωση 

των καθημερινών υπηρεσιών […] συνιστούσαν τον πυρήνα της καθημερινότητάς τους» 

(2002:247). Περιγράφει μαθήματα φυσικών επιστημών, μαθηματικών, ξένων γλωσσών, 

χορού, τεχνών, συλλογική οργάνωση σε μαγείρεμα, καθαριότητα, επισκευές, καλλιτεχνικές-

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και γιορτές και κοινό ταμείο, και ανάθεση υπηρεσιών από την 

κολεκτίβα στα μέλη της σε φυλακές και εξορία, πρότυπα που όπως λέει έχουν ρίζες στην 

ομαδική ζωή σε αντίστοιχες συνθήκες στα χρόνια του Μεσοπολέμου. 
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Μίση και πάθη του Εμφυλίου- Αναστοχασμός για τον Εμφύλιο και τη διαιώνιση του 

πολιτικού μίσους 

 

1
ο
 μοτίβο: παρακρατικοί-μέλη της δεξιάς παράταξης κυνηγούν, δολοφονούν, ξεσπιτώνουν, 

ατιμάζουν μέλη της αριστερής παράταξης με την κάλυψη του κράτους και αναγκάζουν αρι-

στερούς να καταφύγουν στα βουνά κατά τα εμφυλιακά και μετεμφυλιακά χρόνια, ιδίως την 

περίοδο της λευκής τρομοκρατίας. Περιγράφεται κλίμα πόλωσης και εκδικητικής μανίας με 

την ευθύνη να αποδίδεται στη δεξιά παράταξη και στο κράτος. 

2
ο
 μοτίβο: άσβεστο πολιτικό μίσος των εθνικοφρόνων προς τους αριστερούς και προς όσους 

συντάχθηκαν μαζί τους. Το μίσος καταγράφεται κατά τον εμφύλιο, στα χρόνια της λευκής 

τρομοκρατίας, επί  δικτατορίας, τη δεκαετία του ’80 και έπειτα,  μειούμενο σε ένταση και 

εύρος ομάδων που αφορά με το πέρασμα του χρόνου. 

3
ο
 μοτίβο: Καταγραφή της κατάστασης όπου η αριστερή παράταξη ήταν με «το όπλο παρά 

πόδα» και ερωτηματικών για την σωστή ή μη επιλογή πορείας του αγώνα. Εμφανίζεται στα 

διηγήματα μετά τη δεκαετία του ’90.  

4
ο
 μοτίβο: Το άδικο γεννά άδικο, ο εμφύλιος είναι χαμένος για νικητές και ηττημένους κι η 

βία ρίζωσε εντός των Ελλήνων. Το μοτίβο εμφανίζεται στα σύγχρονα κείμενα. 

 

Αφιλόξενος τόπος-Περιβάλλον φυλακής –Καιρός- Καιρικά φαινόμενα – Στοιχεία φύσης 

 

1
ο
 μοτίβο: ο τόπος εξορίας περιγράφεται άγριος, ξερός και αφιλόξενος. Σε αντίθεση οι πατρί-

δες των εξόριστων έρχονται στη θύμηση τις δύσκολες στιγμές με όμορφες όψεις, σε 

αντιστοίχιση με τα ιδανικά τους. Τους λείπει το οικείο -και πράσινο στην περίπτωση της 

επαρχίας- περιβάλλον του τόπου τους, συνδυασμένο με την ανθρωπογεωγραφία του, τους 

συντοπίτες και τους φίλους. Χρησιμοποιείται σε δίπολο, σε αντιπαραβολή με το αφιλόξενο 

περιβάλλον της εξορίας/φυλακής και τους δεσμώτες. 

2
ο
 μοτίβο: τα καιρικά φαινόμενα και τα στοιχεία της φύσης στα παλιότερα κείμενα -όπου 

παρατηρείται υπερβολικός λυρισμός λόγω αυτοαναφορικότητας και πρόσφατου τραύματος- 

εναρμονίζονται με την ψυχολογία και το δράμα των εγκλείστων. 

3
ο
 μοτίβο: για τη φυλακή περιγράφονται οι ψηλοί τοίχοι και τα σκοτεινά μπουντρούμια των 

βασανισμών που παρομοιάζονται με τάφους.  

Οι τόποι παρουσιάζονται με μορφή δίπολων. Για τα ξερονήσια περιγράφονται η θάλασσα 

που «δέρνεται», ο δυνατός αέρας, τα βράχια, η ξεραΐλα, τα καιρικά φαινόμενα (περισσότερο 

η ζέστη το καλοκαίρι που συνδυάζεται με το μαρτύριο της δίψας), που εντείνουν την απόδο-
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ση της ψυχικής κατάστασης και των βασανισμών. Συνήθως αντιπαραβάλλονται πράσινοι το-

ποι με άφθονα ρυάκια, δέντρα, πουλιά και νερά. Στην εξορία είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες και στη φυλακή στριμωγμένοι σε βρώμικα κελιά ή βασανίζονται σε 

μπουντρούμια. 

 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν -Τραύμα απώλειας 

 

1
ο
 μοτίβο: μνημόνευση των πεσόντων, για να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη και τα ιδανικά 

τους στα πλαίσια του συντροφικού καθήκοντος. Ταυτόχρονα αναφέρονται συνήθως οι συν-

θήκες θανάτου τους. Το μοτίβο λειτουργεί συνδυαστικά με άλλα, όπου αναφέρεται η προδο-

σία της άλλης πλευράς, ο δοσιλογισμός κι η συμμετοχή στα τάγματα ασφαλείας. 

2
ο
 μοτίβο: ανοιχτό πένθος για όσους χάθηκαν στα βουνά, στις εξορίες και στις φυλακές και 

όσους τρελάθηκαν απ’ το ξύλο και τα βασανιστήρια, με έμφαση στη συμμετοχή τους στην 

αντίσταση, έτσι ώστε ο χαμός τους να φαίνεται ακόμη πιο άδικος. 

 

Ρόλος οργάνων της τάξης και εκπροσώπων του νόμου (Χωροφυλάκων-Δικαστών) 

 

1
ο
 μοτίβο: στα δικαστήρια και στα στρατοδικεία μετά τα Δεκεμβριανά, δικαστές και 

στρατοδίκες μεροληπτούν σε βάρος των κατηγορούμενων της αριστερής παράταξης, επειδή 

είναι προκατειλημμένοι. Προσπαθούν να τους καταδικάσουν με ανυπόστατες κατηγορίες. Σε 

πολλές περιπτώσεις τους στέλνουν στο εκτελεστικό απόσπασμα ως προδότες της πατρίδας.  

2
ο
 μοτίβο: οι χωροφύλακες στο μετεμφυλιακό κράτος των εθνικοφρόνων καταδιώκουν αρι-

στερούς και γενικότερα δημοκράτες και δεν τους αφήνουν να βρουν δουλειά όταν αποφυλα-

κίζονται, ενόσω χαφιέδες τους παρακολουθούν σε εντεταλμένη υπηρεσία.  

3
ο
 μοτίβο: δίκαιοι-τίμιοι δεξιοί πατριώτες συμπαραστέκονται σε αριστερούς ή αρνούνται να 

τους καταδώσουν, με αποτέλεσμα ορισμένοι να υποστούν συνέπειες. Μειοψηφία φυλάκων-

δεσμωτών προσπαθεί να βοηθήσει, γιατί είναι αντίθετη με την βία και τον παραλογισμό της 

στοχοποίησης των αριστερών από το εμφυλιακό/μετεμφυλιακό κράτος. Σπάνια παρουσιάζο-

νται διοικητές φυλακών, δικαστές και εισαγγελείς με ανθρωπιά, που βοηθούν φυλακισμέ-

νους. Ανάλογα με την περίπτωση, εκλαμβάνουμε το μοτίβο είτε ως προσέγγιση του τραύμα-

τος του Άλλου, που στην προκειμένη περίπτωση συμπάσχει με τους διωκόμενους, είτε ως 

όψη του ίδιου του τραύματος, που το μέγεθός του αλλάζει τον φαινομενικά Άλλο, τον ωθεί 

να συνταχθεί με τον αδικημένο, και κατ’ επέκταση γκρεμίζει τα τείχη ανάμεσα σε δεσμώτη 



 

116 
 

και δέσμιο, διώκτη και διωκώμενο, μετατρέποντας το Εμείς κι οι Άλλοι, σε Εμείς απέναντι 

στο άδικο. 

 

Ρόλος χαφιεδισμού και παρακρατισμού στο εμφυλιακό-μετεμφυλιακό κράτος 

 

1
ο
 μοτίβο: Οι προδότες που τάχθηκαν στο πλευρό των Γερμανών (χίτες, ταγματασφαλίτες, 

δοσίλογοι) βαφτίστηκαν αργότερα πατριώτες και διώκουν/δολοφονούν τους πραγματικούς 

πατριώτες στον Εμφύλιο. Οι παρακρατικοί πρώην ταγματασφαλίτες σκοτώνουν αριστερές 

οικογένειες. Οι ευρείας κλίμακας διώξεις λαμβάνουν χώρα σε συνεργασία με τους χωρο-

φύλακες που κυνηγούν τους αριστερούς. Ιδίως την εποχή της λευκής τρομοκρατίας ήταν ο 

φόβος και ο τρόμος στις αγροτικές περιοχές, κι έμπαιναν ανενόχλητοι στις φυλακές όπου 

εκτελούσαν παράνομα πολιτικούς κρατούμενους. 

2
ο
 μοτίβο: οι χαφιέδες ήταν εθνικόφρονες που δούλευαν για λογαριασμό των χωροφυλάκων, 

παρακολουθούσαν και «κάρφωναν» τους αριστερούς και δημοκρατικούς πολίτες. Από 

κοινού με τα όργανα της τάξης κατέτρεχαν τους αριστερούς έως και τη χούντα.  

Τα μοτίβα που αφορούν τους παρακρατικούς και χαφιέδες λειτουργούν συνδυαστικά με αυτά 

που αναφέρονται στους εκπροσώπους της τάξης. Κοινός παράγοντας όλων είναι ο αντικομ-

μουνισμός και η εθνικοφροσύνη. 

 

Στάση θεσμικών εκπροσώπων της Εκκλησίας 

 

Δεσπότης αισχροκερδεί στην Κατοχή σε συναλλαγές με το λαό που πεινά και Αρχιμαν-

δρίτης που ανήκει το προσωπικό των αναμορφωτών βιάζει και καρφώνει ανήλικους εξόρι-

στους. Δεσπότης και αρχιμανδρίτης καταριούνται τους κουμουνιστές γιατί δήθεν βάλλονται 

κατά της θρησκείας και της οικογένειας. Παρατηρούμε συχνό αντικομμουνιστικό μένος από 

κληρικούς με αξιώματα. 

 

Αίσθημα ματαίωσης για τους χαμένους αγώνες, τη χαμένη νιότη και τη ζωή τους-

ακύρωσή του από τις ελπίδες για το μέλλον (αντιθετικό δίπολο) 

 

1
ο
 μοτίβο: οι μάνες έχασαν το μεγάλωμα των παιδιών τους, κάποιες γυναίκες δεν πρόλαβαν 

να κάνουν παιδιά, νέοι εκτελέστηκαν πριν χαρούν τη ζωή. Πολλές εξόριστες /φυλακισμένες 

επλήγησαν όσον αφορά τη μητρότητα και τη γονική ιδιότητα εξαιτίας των πολλών χρόνων 

εγκλεισμού. 
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2
ο
 μοτίβο: οι διωκόμενοι θυσίασαν τα νιάτα τους στους αγώνες της αντίστασης, έπειτα στις 

μάχες στα βουνά, στην παρανομία και κατόπιν σε φυλακές και εξορίες.  

3
ο
 μοτίβο: αίσθημα ματαίωσης και παράπονου καθώς μετά την απελευθέρωση άρχισαν οι 

διωγμοί των αριστερών ενώ ήταν ήρωες της Αντίστασης. Προβάλλεται ως διωγμός του λαού 

και βάσανα του τόπου που διψάει για ειρήνη. 

4
ο
 μοτίβο: αίσθηση ότι τίποτα δεν πήγε χαμένο όταν αναλογίζονται τη νέα γενιά και το 

μέλλον της.  Είναι μηχανισμός επούλωσης, αφού ακυρώνει το αίσθημα ματαίωσης που 

νιώθουν. Ο μηχανισμός ίασης λειτουργεί όμοια με αυτόν που εντοπίστηκε στην συμβο-

λοποίηση των αγώνων και των αγωνιστών. 

 

Επιπτώσεις του Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών-Τύψεις 

 

1
ο
 μοτίβο: κατατρεγμός από παρακρατικούς και χωροφύλακες. Φυσική και ηθική εξόντωση 

οικογενειών ανταρτών. Δολοφονίες ακόμη και παιδιών από παρακρατικούς. Οι διώξεις 

κορυφώνονται την εποχή της λευκής τρομοκρατίας με δολοφονίες και απομάκρυνση 

πληθυσμών από τις εστίες τους. Ελάχιστοι δεξιοί προσπαθούν να τους προστατεύσουν με 

κίνδυνο της ζωής τους, ενόσω οι περισσότεροι πολίτες φοβούνται να αναμιχθούν.  

2
ο
 μοτίβο: χρόνιοι εγκλεισμοί και εξορίσεις πρώην ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων 

ανηλίκων, για να μη «μολύνουν» με κομμουνιστικές ιδέες την κοινωνία. Όσοι «απολύονται» 

δεν βρίσκουν δουλειά λόγω φρονημάτων και συνεχών διώξεων. Οι οικογένειές τους υπομέ-

νουν στερήσεις, στιγματισμό και διακρίσεις. 

3
ο
 μοτίβο: πολλοί οδηγούνται σε δίκες-παρωδίες με αβάσιμες συνήθως κατηγορίες με σκοπό 

τον εκφοβισμό. 

4
ο
 μοτίβο: τύψεις εξόριστων στις περιπτώσεις που διώχθηκαν μέλη των οικογενειών τους για 

την προσωπική τους δράση. 

 

Δήλωση μετανοίας 

 

1
ο
 μοτίβο: γίνονται ακραίοι βασανισμοί κι εκβιασμοί με σκοπό τη δήλωση μετανοίας, καθώς 

οι ιδέες των εξόριστων-εγκλείστων είναι υπό διωγμό και ως εκ τούτου κι οι ίδιοι. Ο σκοπός 

είναι να «αναμορφωθούν» σε εθνικόφρονες πολίτες (Voglis, 2000), και αν επιτευχθεί παύουν 

οι διώξεις. Αναφέρονται περιπτώσεις εξόριστων όπου επαναλαμβάνεται η εξορία ή φυλάκιση 

επί δικτατορίας. 
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2
ο
 μοτίβο: ο μεγαλύτερος φόβος των εξόριστων είναι ότι μπορεί να λυγίσουν και να υπογρά-

ψουν. Ταυτόχρονα η μη δήλωση αποτελεί λόγω περηφάνιας μηχανισμό ίασης του τραύματος, 

για όσους άντεξαν και δεν πρόδωσαν τα πιστεύω τους, παρ’ όλα όσα υπέστησαν.  

3
ο
 μοτίβο: όσοι υπέγραψαν και δεν άλλαξαν στρατόπεδο αισθάνονται ντροπή και ταπείνωση, 

ενώ όσοι άλλαξαν συμμετέχουν σε βασανισμούς από φόβο αλλά και πιθανή επιδίωξη 

ταπείνωσης των υπολοίπων. Όπως παρατηρεί ο Ελεφάντης σχετικά, «εκατοντάδες χιλιάδες οι 

μάρτυρες, οι μαρτυρήσαντες και τα μαρτυρήματα, μια απέραντη αλυσίδα ενοχής και συνενοχής 

που έδεσε ασφυκτικά τον κόσμο, τον έπνιξε στην ντροπή, πάνω στην οποία χτίστηκε το κράτος 

των νικητών» (2002: 118).  

4
ο
 μοτίβο: όσοι υπέγραψαν αλλά δεν άλλαξαν ιδεολογία απομονώνονται από τους υπόλοι-

πους και το κόμμα, ακούσια ή εκούσια, και τους στοιχειώνουν ο κομματικός-συντροφικός 

αποκλεισμός κι οι τύψεις. Όπως παρατηρεί η Λαμπροπούλου αυτή η κατηγορία δηλωσιών 

στιγματίζεται από τις αρχές και το ΚΚΕ (1999, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 2013β). Το κόμμα 

τους αντιμετώπιζε όχι ως ηττημένους σωματικά και πολιτικά, αλλά ως αμαρτωλούς και 

συμβιβασμένους μικροαστούς που λιποψύχησαν (Κοταρίδης & Σιδέρης, 2002, όπ. αναφ. στο 

Δεμερτζής 2013β). Η ρετσινιά του δηλωσία αφορά όλους όσοι υπέγραψαν, ανεξάρτητα από 

τις συνθήκες, και «τους συνόδευε για πάντα» (Δεμερτζής, 2013β:60). Γίνεται αναφορά σε 

όσους υπέγραψαν αλλά δεν άλλαξαν πολιτική στάση, σε όσους υπέγραψαν γιατί χάσανε τον 

λογισμό τους και τους «ανανήψαντες». Οι δυο πρώτες κατηγορίες εμφανίζονται ως δικαιολο-

γημένες στα κείμενα που μελετήσαμε. Διαφοροποιώντας τη στάση τους με την επίσημη 

άποψη του ΚΚΕ που περιγράφεται στη βιβλιογραφία, οι συγγραφείς παρουσιάζουν τους 

δηλωσίες που δεν άλλαξαν ιδέες ως ηττημένους αλλά δεν προχωρούν σε ηθική αποκαθή-

λωσή τους. Το γεγονός είναι αξιοσημείωτο, καθώς πρόκειται για συγγραφείς που είναι στο 

ΚΚΕ όπως ο Φυτσίλης κι ο Γαζής. Όσοι ανήκουν στην τρίτη κατηγορία δηλωσιών κατακρί-

νονται και θεωρείται ότι ανήκουν στους «Άλλους». Το ψυχολογικό βάρος των δηλωσιών 

μπορεί να κατανοηθεί μέσω της πολιτικής κουλτούρας του κομουνισμού και του «αριστερού 

συναισθηματικού habitus» της εποχής (Δεμερτζής, 2013β:61). 

 

Ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη 

 

1
ο
 μοτίβο: οι πρώην εξόριστοι-έγκλειστοι επιθυμούν να κρατήσουν ζωντανή την μνήμη των 

γεγονότων, ταυτόχρονα όμως σε μια αντίφαση επιθυμούν να ξεχάσουν για να συνεχίσουν τη 

ζωή τους. Στο θεωρητικό μέρος αναλύθηκε πως το αντιθετικό αυτό δίπολο επιβλήθηκε στην 

ανεπίσημη συλλογική μνήμη.  Το δίπολο εξυπηρετεί την συμφιλίωση, μέσω του παράδοξου 
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σχήματος «Να θυμάται κανείς να ξεχνά» (Bhabha, 1991:93, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής 

2013β:69), για να επιτευχθεί η άρση του διαχωρισμού σε πολίτες πρώτης (δεξιούς) και 

δεύτερης  (αριστερούς)  κατηγορίας. Θα συμπληρώσουμε ότι εκτός του ότι επιβλήθηκε, το 

δίπολο συντηρείται από την ανάγκη των ανθρώπων να θυμούνται όψεις του ζωντανού 

τραύματος και αναπόσπαστου στοιχείου της ύπαρξής τους όπως καθορίζεται από τη 

συλλογική μνήμη σε συνδυασμό με την πρόθεση να ξεχάσουν και να αφήσουν πίσω τα 

περασμένα για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Το αυτοεκπληρούμενο αίτημα για λήθη 

πηγάζει και από υποσυνείδητες διεργασίες του μυαλού που «θάβει» τα τραυματογενή 

συμβάντα ακριβώς για να μην υπάρχει ο μηρυκασμός και η ψυχοφθόρα αέναη επαναβίωση.  

 

Πολιτικά πρόσωπα-γεγονότα 

 

1
ο
 μοτίβο: αναφορές στις επισκέψεις της Φρειδερίκης στα κέντρα αναμόρφωσης και στην 

απόδοση χάρης. 

2
ο
 μοτίβο: αναφορές στο Μεταξά, τα αντιλαϊκά μέτρα και τη νομοθεσία που επέβαλλε, και 

τις διώξεις από το καθεστώς του ως αρχή των κατοπινών διώξεων. 

3
ο
 μοτίβο: αναφορές στο Ζαχαριάδη σε συνδυασμό με τα λάθη και τις επιλογές του ΚΚΕ. 

4
ο
 μοτίβο: αναφορές στη χούντα και στις νέες διώξεις των εξόριστων το ’67. 

5
ο
 μοτίβο: αναφορές στην συνθήκη της Βάρκιζας, στην παράδοση των όπλων και στην 

στάση με «τα όπλα παρά πόδα», κάποιες φορές με αιχμές για την απόφαση κατά της ηγεσίας 

της αριστερής παράταξης και αμφισβήτηση του κράτους ως προς την δίκαιη εφαρμογή της.  

6
ο
 μοτίβο: περιγραφές των μαχών στα Δεκεμβριανά, αναφορές στις ευθύνες των Άγγλων και 

παρουσίαση των στρατοδικείων αριστερών για συμμετοχή στα Δεκεμβριανά. 

 

Ευθύνες των ξένων δυνάμεων 

 

1
ο
 μοτίβο: ευθύνες στους Αμερικανούς για τον Εμφύλιο και στους Άγγλους για τα 

Δεκεμβριανά. Η τακτική αυτή είναι χαρακτηριστική περίπτωση «της συνωμοσιολογικής 

εξήγησης της ιστορίας, πολύ διαδεδομένης στο λαϊκίστικο πολιτικό λόγο της Ελλάδας, είτε 

αριστερό είτε δεξιό» (Δεμερτζής, 2013β:76). Κατά το Δεμερτζή αυτή η αντίληψη οδηγεί σε 

αποτυχημένο πένθος, και ενώ είναι βαθιά πολιτική, «αποπολιτικοποιεί» τον Εμφύλιο.   

2
ο
 μοτίβο: οι ξένοι έβαλαν τους Έλληνες να αλληλοσκοτωθούν. Ο απεχθής αδελφοκτόνος 

πόλεμος είναι έργο τρίτων κι έτσι οι ευθύνες μεταφέρονται σε άλλους, ώστε να μην 

προκαλείται ντροπή στους εμπλεκομένους Έλληνες.  
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3
ο
 μοτίβο: οι χίτες, δοσίλογοι και λοιποί φασίστες που διώκουν τους αριστερούς είναι 

ξενόδουλοι. 

 

6. Μοτίβα ανά κατηγορία στα διηγήματα για την πολιτική προσφυγιά 

 

Ταξίδι προς την υπερορία-Υποδοχή-Μυθοποίηση της υποδοχής 

 

1
ο
 μοτίβο: θερμή υποδοχή των ξεπατρισμένων, περίθαλψη των τραυματιών, φροντίδα των 

ασυνόδευτων παιδιών. Τονίζεται η διαφορά των συνθηκών στην ταραγμένη Ελλάδα σε 

σχέση με τις καλές συνθήκες στην  υπερορία την εποχή του εκπατρισμού. 

2
ο
 μοτίβο: νέοι αγωνιστές και παιδιά σπούδασαν με κρατική μέριμνα, τα παιδιά λάβανε 

μαθήματα της μητρικής τους γλώσσας κι οι πρόσφυγες βρήκαν δουλειές. Αυτές οι δυνατό-

τητες δύσκολα θα τους δίνονταν στην μετεμφυλιακή Ελλάδα όπως τονίζεται.  

3
ο
 μοτίβο: το ταξίδι ήταν κουραστικό ιδίως για τα παιδιά και τους πληγωμένους. Ενδιάμεσος 

σταθμός υπήρξε κυρίως η Αλβανία, όπου αναφέρεται ότι τους προσφέρθηκε βοήθεια στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων της χώρας. 

 

Στην υπερορία δεν ήταν όλα ρόδινα 

 

1
ο
 μοτίβο: περιορισμοί και δελτία στα αγαθά, ουρές στη διανομή τροφίμων, έλεγχος της 

αλληλογραφίας των ασυνόδευτων παιδιών, αστυνόμευση, δυσκολία των Ελλήνων προσφύ-

γων να προσαρμοστούν στις κοινωνικές συνθήκες και στην εργασία στις βιομηχανοποιη-

μένες σοσιαλιστικές χώρες. Το μοτίβο εμφανίζεται στα πρόσφατα διηγήματα. Όπως παρατη-

ρεί η Αποστολίδου η εμπειρία «από την προσφυγικής ζωή στις ανατολικές χώρες ήταν οδυνη-

ρή και αντιφατική» (Αποστολίδου, 2010:78). 

 

Νόστος πολιτικών προσφύγων-Έλλειψη οικογένειας/φίλων-Όσοι δεν επέστρεψαν 

 

1
ο
 μοτίβο: νόστος της πατρίδας, ως γενέθλιου και γνώριμου τόπου και των ανθρώπων. Τους 

λείπουν η πόλη ή το χωριό τους, οι συγγενείς, ο κοινωνικός περίγυρος (γνωστοί, γείτονες 

συναγωνιστές), ο ήπιος καιρός και γενικά κάθε τι ελληνικό. Καθώς οι περισσότεροι πρόσφυ-

γες ήταν από μη αστικές-αγροτικές περιοχές τους λείπει η γη τους κι η φύση. Η νοσταλγία 
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συχνά εμφανίζεται συνδυαστικά με τη διαφορά κουλτούρας, τη μη πολιτιστική ενσωμάτωση 

στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τις κλιματολογικές συνθήκες. 

2
ο
 μοτίβο: μαζί με τη νοσταλγία εμφανίζεται το πλήγμα των προσφύγων που δεν πρόλαβαν 

εν ζωή τους γονείς τους και δεν παραβρέθηκαν στις κηδείες τους. Το μοτίβο εμφανίζεται και 

αντεστραμμένο, καθώς γονείς ή παιδιά στην Ελλάδα δεν ξαναείδαν ζωντανούς τους δικούς 

τους που πέθαναν στην υπερορία και αποτυπώνει το πιο βαθύ από τα τραύματα των 

πολιτικών προσφύγων. Το τραύμα αφορά εκτός από τους ίδιους τους πρόσφυγες ένα μεγάλο 

κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τις οικογένειές που άφησαν πίσω και τους γονείς που 

πέθαναν χωρίς να τους ξαναδούν (Αποστολίδου, 2010). Ως ισχυρότερο περιγράφεται το 

πλήγμα των γονιών που τα παιδιά τους πέθαναν στην υπερορία.  

3
ο
 μοτίβο: επικοινωνία με γράμματα, τα οποία είναι πολύτιμα και προκαλούν μεγάλη 

συγκίνηση, καθώς φέρνουν τους αγαπημένους κοντά εκατέρωθεν, αποστολή φωτογραφιών 

και ηχογραφημένων κασετών που υποκαθιστούν τη φυσική παρουσία των ανθρώπων. 

Ο γενέθλιος τόπος είναι γεμάτος ομορφιές, ζεστός, οικείος με άφθονο πράσινο όταν αφορά 

την επαρχία, έναντι του ξένου-διαφορετικού, κρύου, αφιλόξενου τοπίου της υπερορίας. Όταν 

πρόκειται για μεγάλη πόλη τονίζεται ότι είναι αχανής, ενώ δίνεται έμφαση στο διαφορετικό 

κλίμα για να αποδοθεί η αίσθηση της ξενιτιάς πέρα από τον ανοίκειο τόπο.  

 

Μνημονική κοινότητα πολιτικών προσφύγων στην υπερορία 

 

1
ο
 μοτίβο: οργανωμένη κοινότητα που κρατά ζωντανή τη μνήμη των πεσόντων, των αγώνων, 

και την εθνική συνείδηση και τη γλώσσα, με συναντήσεις σε εθνικές γιορτές, εκδηλώσεις 

μνήμης, ελληνική μουσική και τήρηση εθίμων. 

2
ο
 μοτίβο: η οργανωμένη κοινότητα κρατά στα μέλη της ζωντανή την επιθυμία για επιστρο-

φή στην πατρίδα. 

 

Η περίπτωση των διπλών οικογενειών-Επιπτώσεις στις ζωές τους-Διχασμός και τύψεις 

 

1
ο
 μοτίβο: ύπαρξη διπλών οικογενειών για άνδρες πρόσφυγες που είναι μοιρασμένοι 

ανάμεσα στην παλιά και νέα οικογένεια. Οι άνθρωποι αυτοί απομακρύνθηκαν από την 

οικογένειά τους στην Ελλάδα εξαιτίας της απόστασης και των χρόνων που λείπουν. Έτσι 

έφτιαξαν νέα οικογένεια στην υπερορία, αλλά παραμένουν διχασμένοι ανάμεσα στην αγάπη 

τους γι’ αυτήν που συνδυάζεται με τη ζωή στην υπερορία και την πρώτη οικογένεια που 

συνδέεται με τη ζωή στην Ελλάδα. Οι τύψεις αφορούν και τις δυο συζύγους-συντρόφους, μα 
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πιο πολύ αυτές στην πατρίδα, που ζήσανε τα χρόνια της προσμονής, τον εργασιακό 

αποκλεισμό λόγω στιγματισμού και τις δυσκολίες της ανατροφής των παιδιών. Σκέφτονται 

τις οικογενειακές ευθύνες που τους αναλογούσαν αλλά δεν μπόρεσαν να επωμιστούν. Στην 

υπερορία τους λείπει η πρώτη οικογένεια, ενώ όσοι επαναπατρίζονται τους λείπει η δεύτερη. 

Γι’ αυτούς το τραύμα του αποχωρισμού κι οι τύψεις βιώνονται δυο φορές, ενώ οι δυο 

οικογένειες ζουν μια πραγματικότητα  δύσκολη και σύνθετη που δημιουργεί αμηχανία. 

2
ο
 μοτίβο: τραύμα των γυναικών που έμειναν πίσω, προσμένοντας για δεκαετίες τον επανα-

πατρισμό των συζύγων τους, μένοντας σε κάποιες περιπτώσεις άτεκνες, περιμένοντας 

καρτερικά, οι οποίες καταθέτουν το παράπονό τους για τα χαμένα χρόνια. Το μοτίβο 

παρουσιάζει ομοιότητες με τις περιπτώσεις όσων διαλύθηκε η οικογένειά τους με 

υπαιτιότητα του/της άλλου/ης συζύγου στη μια χώρα ή στην άλλη. 

3
ο
 μοτίβο: έλλειψη των επαναπατρισθέντων στις οικογένειες που δημιούργησαν στην υπερο-

ρία μετά τον επαναπατρισμό.  

 

Διάλυση οικογενειών πολιτικών προσφύγων λόγω απόστασης 

 

1
ο
 μοτίβο: σύζυγοι που μη αντέχοντας τον χρόνιο αποχωρισμό από τον/την σύζυγο που 

βρίσκεται στην άλλη χώρα χώρισαν και ξαναπαντρεύτηκαν, είτε στην Ελλάδα είτε στην 

υπερορία. Στη συνέχεια όμως δεν ξεχνούν τον/την πρώτο/η σύζυγο, τη ζωή και τους αγώνες 

που μοιράστηκαν μαζί του/της και εκφράζουν παράπονο για τις συνθήκες της αναγκαστικής 

προσφυγιάς που οδήγησαν στο χωρισμό. 

 

Αποξένωση παιδιού-γονιού πολιτικού πρόσφυγα και παιδιού πολιτικού πρόσφυγα-

γονιού  

 

1
ο
 μοτίβο: τραύμα των πολιτικών προσφύγων από την έλλειψη των παιδιών τους, από το 

γεγονός ότι δεν τα είδαν να μεγαλώνουν, τύψεις για ότι υπέφεραν τα παιδιά και για την μη 

συμμετοχή στην ανατροφή τους.  

2
ο
 μοτίβο: τραύμα των παιδιών που στερήθηκαν τον ένα ή τους δυο γονείς  και μεγάλωσαν 

με συγγενείς ή σε παιδουπόλεις. Το τραύμα καταγράφεται και για τα παιδιά που στάλθηκαν 

από τις εμπόλεμες ζώνες στην υπερορία, ενώ οι γονείς τους έμειναν στην Ελλάδα. 

3
ο
 μοτίβο: αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ παιδιών και γονιών και αποξένωση ως αποτέλεσμα των 

δεκαετιών που έζησαν χώρια.  
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Όνειρα, αγωνία, δυσκολίες, ματαίωση επαναπατρισμού-Μυθοποίηση επιστροφής-Όσοι 

δεν επέστρεψαν 

 

1
ο
 μοτίβο: ο επαναπατρισμός είναι το όνειρο των πολιτικών προσφύγων και πολλοί έχουν 

στο μυαλό τους μια μυθοποιημένη εκδοχή του. Τον μελετούν στις συναντήσεις τους ζώντας 

με τη σκέψη του, αλλά αργεί πολλές δεκαετίες, εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών στην 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα για τους μεγαλύτερους να μην πραγματοποιηθεί. Αναφέρονται οι 

προσπάθειες των προσφύγων με έγγραφα και αιτήσεις, η γραφειοκρατία ως σημαντικό εμπό-

διο κι η απογοήτευση των ηλικιωμένων που συνειδητοποιούν ότι δεν θα προλάβουν να 

επαναπατριστούν. Το μοτίβο παρουσιάζει πολλές επαναλήψεις. 

2
ο
 μοτίβο: ανεπούλωτο τραύμα των οικογενειών για όσους έμειναν για πάντα στην υπερορία, 

ιδίως στην περίπτωση που πέθαναν εκεί, που αφορά κυρίως τους γονείς και τα παιδιά τους 

στην Ελλάδα. Η αποτύπωση του πλήγματος καταγράφηκε και σε άλλη κατηγορία παραπάνω. 

 

Απομυθοποίηση επιστροφής-Δυσκολίες, απογοήτευση και αίσθημα ματαίωσης μετά τον 

επαναπατρισμό- Γονείς που δεν πρόλαβαν ζωντανούς-Αντιμετώπιση από μέρος της 

κοινωνίας 

 

1
ο
 μοτίβο: επιστρέφουν σε μια άλλη πατρίδα άγνωστη και ξένη. Επαναπατρίσθηκαν από τις 

χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού όπου ένιωθαν ξένοι λόγω διαφοράς κουλτούρας και εθνι-

κότητας, μα επιστρέφοντας έχουν το ίδιο αίσθημα του ξένου. Έτσι το τραύμα μετατρέπεται 

σε διαρκές, βαθαίνοντας, αφού ενισχύεται με νέο. 

2
ο
 μοτίβο: όταν άρχισαν να επιστρέφουν, μετά το ’74, οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν 

επιφυλακτικά, συχνά καχύποπτα και εχθρικά από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, εξαιτίας της 

εμπλοκής τους στον Εμφύλιο και της «κομμουνιστικής απειλής» με την οποία είχαν ταυτι-

στεί. Ήταν θύματα της εχθρότητας για τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού, έκδηλης σε 

μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού λόγω της αντικομουνιστικής προπαγάνδας δεκαε-

τιών. Η απογοήτευση εξαιτίας της αντιμετώπισης αυτής ήταν μεγάλη για τους επαναπα-

τρισθέντες. Πολλά έργα, όπως διαπίστωσε η Αποστολίδου, μιλούν ταυτόχρονα για την 

προσφυγιά και τον επαναπατρισμό, αφού δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι δυο καταστάσεις, 

κυρίως επειδή οι επαναπατρισθέντες διατηρούν την ιδιότητα του πρόσφυγα και μετά τον 

επαναπατρισμό  (Ugarte, 1989:6-7). 

3
ο
 μοτίβο: σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας μετά τον 

επαναπατρισμό, του κοινωνικού αποκλεισμού και της γενικότερης απογοήτευσης, λαμβά-
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νεται η δύσκολη απόφαση της επιστροφής στην υπερορία όπου οι συνθήκες ζωής είναι 

οικείες. 

4
ο
 μοτίβο: το γεγονός ότι οι γονείς πολλών προσφύγων πέθαναν όσο οι ίδιοι ήταν στην 

υπερορία δημιουργεί ένα ακόμη τραύμα, είτε γιατί δεν παρευρέθηκαν στην κηδεία όπως ήδη 

αναφέρθηκε, είτε γιατί επιστρέφοντας στην πατρίδα αισθάνονται εντονότερη την απώλεια 

που επιδεινώνει το αίσθημα του ξεριζωμού. 

Οι όψεις του τόπου που έχουν κρατήσει οι πολιτικοί πρόσφυγες αφορούν την περίοδο  έως το 

’48-’49, όταν φύγανε. Οι αναμνήσεις κρατούν ζωντανή στη μνήμη τους την Ελλάδα της 

Κατοχής και του Εμφυλίου. Όσοι θα επιστρέψουν θα γνωρίσουν μιαν άλλη πατρίδα, έναν 

τόπο διαφορετικό, όπου θα ξανανιώσουν ξένοι, όπως ένιωθαν στην υπερορία. Η ματαίωση κι 

η πικρία αυτήν την φορά θα αθροιστούν μ’ αυτές του παρελθόντος – όταν εξαναγκάστηκαν 

να εγκαταλείψουν την πατρίδα – και το τραύμα που είναι πάντα παρών θα βαθύνει αντί να 

επουλωθεί. Το τραύμα του Ου-τόπου είναι από τα πιο μεγάλα και ανεπούλωτα. 

 

Επαναπατρισμός-Διχασμός ανάμεσα στις δυο πατρίδες των πολιτικών προσφύγων- 

Αίσθημα ξένου και ξεριζωμού 

 

1
ο
 μοτίβο: όσο παραμένουν στην υπερορία τους λείπει η Ελλάδα ή μια μυθοποιημένη εκδοχή 

της, που άφησαν πίσω τους στα τέλη της δεκαετίας του ‘40. Είναι διχασμένοι ανάμεσα στη 

χώρα όπου ζουν και στην πατρίδα τους. 

2
ο
 μοτίβο: κατά τον επαναπατρισμό η συγκίνηση είναι μεγάλη για τους πρόσφυγες αλλά όχι 

τόσο για τα παιδιά τους, που έχουν ανάμικτα συναισθήματα για την άγνωστη πατρίδα. Όσοι 

επαναπατρίζονται αναπολούν τη χώρα που τους φιλοξένησε δεκαετίες, για την οποία νιώ-

θουν ευγνωμοσύνη. 

3
ο
 μοτίβο: απογοήτευση, αίσθημα ξένου, ανοίκειου. Η πατρίδα της δεκαετίας του ‘40 που 

είχαν στη μνήμη δεν υπάρχει, ενώ αυτή που συναντούν τους είναι ξένη όπως αναφέρθηκε. Η 

ανθρωπογεωγραφία του τόπου τους δεν είναι αυτή που ήξεραν. 

4
ο
 μοτίβο: οι πρόσφυγες που καταλαβαίνουν ότι θα πεθάνουν στην υπερορία νιώθουν 

ξεριζωμένοι. Το ίδιο αίσθημα έχουν τα παιδιά προσφύγων που επαναπατρίζονται σε μια 

πατρίδα άγνωστη, την οποία γνωρίζουν μόνο από αφηγήσεις, αφήνοντας πίσω την πατρίδα 

όπου μεγάλωσαν (ιδίως τα παιδιά που προέρχονται από μικτούς γάμους), κι οι επαναπατρι-

σθέντες των οποίων οι άμεσοι συγγενείς δεν ζουν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να φαντάζει 

ξένη γι’ αυτούς. 
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Εσωκομματικά και λάθη του Κομμουνιστικού Κόμματος-Συμπεριφορά προς τους 

πολιτικούς πρόσφυγες 

 

1
ο
 μοτίβο: αναφορά στον Ζαχαριάδη και στα γεγονότα της Τασκένδης ως τραυματικά και 

στον φόβο να εκφραστούν ανοιχτά στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Το μοτίβο παρου-

σιάζεται στα πρόσφατα διηγήματα.  

2
ο
 μοτίβο: όσοι διαφωνούν με το κόμμα τοποθετούνται στο περιθώριο, με πρωτοβουλία είτε 

δική τους είτε του κόμματος. Θα θυμίσουμε τις μαζικές διαγραφές μετά τα γεγονότα της 

Τασκένδης και την απομόνωση του Ζαχαριάδη. 

 

Συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-Ελπίδες για το μέλλον 

 

Αναφορές στη συμμετοχή των πολιτικών προσφύγων στην Αντίσταση, στον Εμφύλιο (ανα-

φέρεται συνήθως ως αντάρτικο), στις θυσίες και τις απώλειες του λαού. Το μοτίβο είναι συν-

δεδεμένο με το αίσθημα ματαίωσης για την ήττα στον Εμφύλιο. 

 

Ζωντανή η μνήμη όσων χάθηκαν-Τραύμα απώλειας-Βιαιότητες και επιθέσεις στον 

Εμφύλιο  

 

1
ο
 μοτίβο: η μνήμη των πεσόντων στις φυλακές και στα βουνά παραμένει ζωντανή σε 

οικείους και συντρόφους. 

2
ο
 μοτίβο:  πολλοί πρόσφυγες υποφέρουν από την απώλεια δικών τους  και συναγωνιστών, 

σε συνδυασμό με τις σκληρές συνθήκες θανάτου των χαμένων και την υπερέκθεση στη βία 

του Εμφύλιου, που τους κληροδότησε βασανιστικές μνήμες. Περιγράφονται επιθέσεις με 

βόμβες ναπάλμ στις εμπόλεμες ζώνες, βίαιες σκηνές εχθροπραξιών και τα αποτελέσματά 

τους. 

 

Διαμεσολαβημένο διαγενεακά τραύμα 

 

1
ο
 μοτίβο: διαμεσολαβούν το τραύμα στις επόμενες γενιές. Το τραύμα αφορά γεγονότα του 

Εμφυλίου, ηρωοποίηση των χαμένων, έλλειψη της πατρίδας και το όνειρο της επιστροφής σ’ 

αυτήν. Ως εκ τούτου παιδιά πολιτικών προσφύγων που δεν επισκέφθηκαν ποτέ την Ελλάδα 

διατηρούν ελληνική συνείδηση, ενώ τα γεγονότα του Εμφυλίου είναι μέρος της ταυτότητάς 

τους.  
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Επιπτώσεις στη ζωή των οικείων των προσφύγων στην Ελλάδα-Τραύμα έλλειψής τους 

 

1
ο
 μοτίβο: διαλυμένες οικογένειες, σύζυγοι προσφύγων στην Ελλάδα που δε βρίσκουν δου-

λειά λόγω στιγματισμού και παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς τον έναν ή και τους δυο γονείς 

στην πατρίδα (η έλλειψη του ενός γονέα είναι η πιο κοινή περίπτωση). Γονείς που γερνάνε 

πρόωρα από τον καημό και πεθαίνουν δίχως να δουν τα παιδιά τους. Συνδέεται με μοτίβα 

που περιγράφτηκαν σε άλλες κατηγορίες. 

2
ο
 μοτίβο: στιγματισμός των οικογενειών που είχαν συγγενείς στην υπερορία από εθνικόφρο-

νες, στις συνθήκες πόλωσης και αντικομουνιστικού κλίματος του μετεμφυλιακού κράτους. 

 

Παιδοσώσιμο-Τραύμα αποχωρισμού-Κατάσταση των παιδιών του Εμφυλίου-Ταξίδι και  

υποδοχή των παιδιών στην υπερορία-Μυθοποίηση υποδοχής 

 

1
ο
 μοτίβο: κατά τον αποχωρισμό οι συγγενείς των παιδιών που φεύγουν για την υπερορία  

υποφέρουν. Τα ίδια δεν αντιλαμβάνονται ως πλήγμα τον αποχωρισμό, γιατί εστιάζουν στην 

ευκαιρία που τους δίνεται να ξεφύγουν από τα δεινά του πολέμου. 

2
ο
 μοτίβο: παιδιά που σώθηκαν από την πρώτη γραμμή του πυρός έφτασαν στις ανατολικές 

χώρες εκπατρισμένα, ορφανά, υποσιτισμένα, άρρωστα και ταλαιπωρημένα. Περιγράφονται 

οι δύσκολες συνθήκες στα μέρη απ’ όπου τα πήρανε λόγω του Εμφυλίου, η κακή ψυχολογική 

και σωματική τους κατάσταση και το δύσκολο ταξίδι.  

3
ο
 μοτίβο: στα κράτη υποδοχής τα περιέθαλψαν, τους δώσανε ευκαιρίες σπουδών και εργα-

σίας και φρόντισαν για την ελληνική τους παιδεία. Οι συγγραφείς πρόσφυγες είτε από 

κομματικό καθήκον είτε επειδή νιώθουν «ευγνωμοσύνη για τους τόπους οι οποίοι τους φιλοξε-

νούσαν (παρέχοντάς τους δυνατότητες εργασίας και μόρφωσης)» (Αποστολίδου, 2010:78), 

παρουσιάζουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες που τους δόθηκαν. 

Για την απομάκρυνση παιδιών από χωριά της Βόρειας Ελλάδας (κυρίως της Δυτικής Μακε-

δονίας) όπου μαίνονταν οι μάχες και την αποστολή τους σε ανατολικές χώρες οι γνώμες 

διαφέρουν και διχάζουν, με αναφορές από τους δεξιούς σε παιδομάζωμα και από τους 

αριστερούς σε παιδοσώσιμο. Πρόκειται για παιδιά ανταρτών, γι’ αυτό και την κατατάσσουμε 

στις επιπτώσεις σε αριστερές οικογένειες. Από τα κείμενα προκύπτει ότι πρόκειται για 

παιδοσώσιμο και όχι για παιδομάζωμα. Η εμπλοκή της Δυτικής Μακεδονίας λόγω 

γεωγραφικής θέσης στον Εμφύλιο οδήγησε στο ακριβό τίμημα για μερίδα Σλαβόφωνων. 
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Πολλοί (δεν υπάρχουν ακριβείς καταγραφές για τον αριθμό τους) έχασαν την ελληνική 

ιθαγένεια και δεν την απόκτησαν έκτοτε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιστρέψουν.  

 

Αναστοχασμός 

 

Στα πιο σύγχρονα κείμενα οι ήρωες αναρωτιούνται για τα αίτια και το νόημα του εμφύλιου 

πολέμου. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κομματικές αγκυλώσεις ευθύνες 

αναζητούνται και στις δυο μεριές. Η Αποστολίδου σημειώνει ότι «καθώς τα χρόνια περνούν 

παρατηρείται μια γνωσιακή και συναισθηματική αποστασιοποίηση από τη συλλογική καταστρο-

φή, η οποία συμβαδίζει με το ωρίμασμα μιας αμφίθυμης εικόνας για τα γεγονότα και με ένα 

βαθύτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση των πραγματικών αιτιών» (2010:65).  

 

7. Μηχανισμοί επούλωσης του τραύματος 

 

1
ος

 μηχανισμός: αναφορά των ανώτερων σκοπών και ιδανικών για τα οποία κυνηγήθηκαν, με 

σκοπό την ακύρωση της ματαίωσης που αισθάνονται λόγω ήττας. Η ακύρωση αυτή επιτυγ-

χάνεται με την αναφορά της στάσης και της αυτοθυσίας τους στον εθνικοαπελευθερωτικό 

αγώνα σε αντίθεση με την προδοσία των συνεργατών των κατακτητών, που στον Εμφύλιο 

διώκουν τους τίμιους αριστερούς πατριώτες. Η δικαίωση που αισθάνονται ως πιστοί 

πατριώτες τους βοηθά ηθικά και συναισθηματικά να αντιμετωπίσουν τις άδικες κατηγορίες 

περί προδοσίας των πραγματικών προδοτών που συμπεριλαμβάνονται στους διώκτες τους. 

Αποζητούν την αναγνώριση των αγώνων και θυσιών τους στην Αντίσταση για την απελευ-

θέρωση της Ελλάδας, που σε συνδυασμό με το αφήγημα του μαρτυρολογίου τους 

καταξιώνει, και άρει το τραύμα από τη ρετσινιά του εθνικού προδότη που τους προσδόθηκε 

από την άλλη πλευρά. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται το αφήγημα του μετεμφυλιακού 

κράτους εθνικοφρόνων και της δεξιάς παράταξης περί εθνικής προδοσίας των αριστερών. Το 

αφήγημα στηρίχθηκε στην προβολή των υποθετικών δεινών που θα έβρισκαν τη χώρα αν 

έπεφτε στα χέρια των κομμουνιστών. Η μυθοποίηση της συμμετοχής τους στην Αντίσταση 

μετατρέπει το τραύμα της ταπείνωσης της ήττας σε εθνική υπερηφάνεια. Μέσω του 

«μαρτυριολογικού αγωνιστικού ζήλου» (Παναγιωτόπουλος, 1994), που επέδειξαν οι 

κομμουνιστές στην Κατοχή και στον Εμφύλιο επιτυγχάνεται η «αποστιγματιστική συναι-

σθηματική ανακλαστικότητα» (Δεμερτζής, 2011:99). 
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2
ος

 μηχανισμός: εγκιβωτισμένες ιστορίες με ανάκληση μνημών από τις φυλακές, την εξορία 

και τα βασανιστήρια. Το βιωμένο τραύμα -στις αυτοβιογραφικές περιπτώσεις - όταν περνά 

στο συλλογικό ασυνείδητο μέσω της τέχνης βοηθά στην επούλωσή του. Στην προκειμένη 

περίπτωση η  επούλωση επιτυγχάνεται μέσα από δύο διαδικασίες. Τα άτομα που επλήγησαν, 

με την επαναβίωση των τραυματικών γεγονότων οδηγούνται στην επούλωση α. μέσω 

ψυχαναλυτικών διαδικασιών, και β. μέσω της διαδικασίας μοιράσματος των τραυματογενών 

εμπειριών με μέλη της μνημονικής και της ευρύτερης κοινότητας, που οδηγεί στην δημόσια 

αναγνώριση των πληγμάτων τους. Το τραύμα, όταν το κοινωνούν, μέσω της επαναβίωσης 

απαλύνεται, αρκεί να μην πρόκειται για αέναο μηρυκασμό. Επιπρόσθετα, η ενθύμηση της 

αυταπάρνησης και της περηφάνιας με τις οποίες αντιμετώπισαν όσα υπέστησαν σε εξορία 

και φυλακές και η γνωστοποίηση της στάσης αυτής μέσω της αφήγησης στον κόσμο της 

Αριστεράς και σε μεγαλύτερα ακροατήρια λειτουργούν ως μηχανισμός επούλωσης, λόγω του 

αυτοθαυμασμού και του θαυμασμού που προκαλεί σε μέρος της κοινωνίας. 

3
ος

 μηχανισμός: αναφορά στην μεταξύ τους αλληλεγγύη και στην οργάνωση της καθημε-

ρινότητας στον τόπο εγκλεισμού (θέατρο, μαθήματα, μοίρασμα αγαθών, συμπαράσταση, 

περίθαλψη βασανιζόμενων), που παραπέμπει στις αρχές της ιδεολογίας για την οποία 

πολέμησαν και βοηθά στην επούλωση του τραύματος αλλά και τους απάλυνε το αίσθημα της 

έλλειψης της πατρίδας και των ανθρώπων όσο το βίωναν.  

4
ος

 μηχανισμός: Η αναφορά των βασανιστηρίων με εστίαση στην ηρωική αντοχή τους και 

στην ανωτερότητα που έδειξαν στους ηθικά κατώτερους βασανιστές/δεσμώτες  τους είναι 

ακόμη ένας μηχανισμός για να ξεπεράσουν το τραύμα. Η διάθεση ηρωοποίησης και 

προβολής της ηθικής ανωτερότητας αφορά ενιαία τη στάση τους από την κατοχή έως τη 

λευκή τρομοκρατία και το μετεμφυλιακό κράτος και εμπεριέχει διαδικασία αποστιγματισμού 

από την ρετσινιά της εθνικής προδοσίας. Η δεξιά παράταξη όπως ήδη αναφέρθηκε τους είχε 

χαρακτηρίσει προδότες λόγω της «κομμουνιστικής απειλής» με την οποία τους συνέδεσε.   

5
ος

 μηχανισμός: η αναφορά στη δήλωση μετάνοιας γίνεται συνήθως με δικαιολόγηση αυτών 

που αναγκάστηκαν να υπογράψουν, κυρίως για οικογενειακούς λόγους ή εξαιτίας 

βασανισμού, κι έτσι οδηγούμαστε στην άρση της ντροπής για τις δηλώσεις μετανοίας. 

Εξιστορείται το πώς οδηγούνταν στην δήλωση με ακραία βασανιστήρια, εκβιασμούς, ή 

ψυχολογικό πόλεμο. Για όσους δεν υπέγραψαν προβάλλονται τα υψηλά ιδεώδη τους για τα 

οποία διώχθηκαν κι η παρρησία με την οποία αντιμετώπισαν τα βασανιστήρια. Η προβολή 

της περηφάνιας αποτελεί μηχανισμό ίασης του τραύματος. 

6
ος

 μηχανισμός: η αναφορά στο νόστο, στον πόνο της έλλειψης των δικών τους, στο ζήτημα 

των διπλών οικογενειών, στις κακουχίες και τα βασανιστήρια της εξορίας και φυλακής και 
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στα τραύματα που δημιουργήθηκαν βοηθά στην ίασή τους, αφού ο πόνος που εξομολογείται 

δημόσια βοηθά στην επούλωση μέσω της διαδικασίας του μοιράσματος. 

7
ος

 μηχανισμός: αναφορά στις μνημονικές κοινότητες που δημιουργήθηκαν και στις 

προσκυνηματικές δράσεις στους τόπους εξορίας. Η συγκρότηση των μνημονικών κοινο-

τήτων έγινε όχι μόνο για να κρατηθούν ζωντανές οι μνήμες αλλά και για τη συλλογική 

αντιμετώπιση του τραύματος των εξόριστων/φυλακισμένων και προσφύγων αντίστοιχα. 

8
ος

 μηχανισμός: αναφορά στα κοινωνικά αιτήματα, στη χειραφέτηση των εξόριστων μέσα 

από τις ιδέες της αριστεράς, και στη χειραφέτηση των γυναικών. Και με αυτόν τον τρόπο 

συνάγεται ότι ο αγώνας τους ήταν δίκαιος δημιουργώντας τους αίσθημα δικαίωσης και 

αυτοθαυμασμού που βοηθά στην επούλωση. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι στην 

αντίσταση και στον εμφύλιο υπήρξαν κοινωνικές διεργασίες γυναικείας χειραφέτησης για τις 

αριστερές. Η συμμετοχή τους στον αγώνα, ως μαχήτριες και όχι μόνο ως νοσοκόμες ή 

βοηθοί, καταγράφεται ως ουσιαστική χειραφέτηση. Ως εξόριστες-φυλακισμένες στη 

συνέχεια θα υποστούν τιμωρίες και περιορισμούς που επιβάλλονταν στους αριστερούς, χωρίς 

διάκριση ως προς το φύλο τους. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η μη εξαίρεση αποτελεί 

μέρος μιας επώδυνης χειραφετητικής διαδικασίας. 

9
ος

 μηχανισμός: δημόσια έκφραση της χρόνιας καταπιεσμένης αγανάκτησης για τις αδικίες 

και διώξεις που υπέστησαν για δεκαετίες με ταυτόχρονη προβολή της συμβολής των 

αριστερών στην Αντίσταση και της συνεργασίας της άρχουσας τάξης, η οποία υποκινεί το 

κυνήγι των ηττημένων αριστερών, με τους κατακτητές. Η έκφραση της αγανάκτησης 

συνδυάζεται με την αναφορά στην «λευκή τρομοκρατία» του κράτους της Δεξιάς και στις 

διώξεις από τον Εμφύλιο κι έπειτα που έχουμε αναφέρει.  

10
ος

 μηχανισμός: δημιουργία ενός μύθου όπου οι Έλληνες υπήρξαν θύματα των ξένων 

δυνάμεων που σε συνδυασμό με τη δόξα της αντίστασης άρει την αίσθηση της ηθικής ήττας 

των θυμάτων του εμφυλιακού-μετεμφυλιακού κλίματος διώξεων και οδηγεί στον αποστι-

γματισμό των αριστερών από εθνικών προδοτών.  

11
ος

 μηχανισμός: μέσω της διαγενεακής επικοινωνίας περιήλθε η αντίληψη του παρελθόντος 

στις επόμενες γενιές. Οι σύγχρονοι συγγραφείς χωρίς να έχουν το ψυχολογικό βάρος της 

προσωπικής εμπλοκής στα γεγονότα και με την αποστασιοποίηση του χρόνου που 

μεσολάβησε μπορούν να διαπραγματευτούν αναστοχαστικά το τραύμα και να ξεκινήσουν πιο 

εύκολα τη συζήτηση για τη δύσκολη συγχώρεση που θα βοηθήσει στην επούλωση με την 

εξέλιξη του πένθους. Η συγνώμη όμως δεν έχει δόθηκε, παρά μόνο τέθηκε το ερώτημα για το 

ποιοι φταίνε και ποιοι θα πρέπει να απολογηθούν. 
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12
ος

 μηχανισμός: θυμούνται και ξεχνούν. Μέσα από το αντιφατικό δίπολο των 

εναλλασσόμενων συμπεριφορών, όπως έχει ήδη αναλυθεί, οι μνημονικές κοινότητες έχουν 

την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης των γεγονότων, παράλληλα με την 

επουλωτική λήθη των τραυματικών εμπειριών, όταν η ανάμνησή τους γίνεται βασανιστική 

για τα μέλη της κοινότητας και τα εμποδίζει να προχωρήσουν. 

 

8. Κοινά μοτίβα και μηχανισμοί επούλωσης στις δυο κατηγορίες 

 

Εντοπίσαμε κοινά μοτίβα και μηχανισμούς επούλωσης στις εξής κατηγορίες: Αντίσταση-

εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, συμβολοποίηση αγώνων/αγωνιστών/ιδανικών-ελπίδες για 

το μέλλον, φυλακή-εξορία-βασανιστήρια, δεσμώτες-βασανιστές, νόστος εξόριστων/ φυλα-

κισμένων-έλλειψη οικογένειας/φίλων, πνεύμα συντροφικότητας-αλληλεγγύη, μίση και πάθη 

του Εμφυλίου-διαιώνιση του πολιτικού μίσους, αφιλόξενος τόπος-περιβάλλον φυλακής –

καιρός-καιρικά φαινόμενα–στοιχεία φύσης, ζωντανή μνήμη όσων χάθηκαν-τραύμα απώ-

λειας, ρόλος οργάνων της τάξης και εκπροσώπων του νόμου, ρόλος χαφιεδισμού και παρα-

κρατισμού στο εμφυλιακό-μετεμφυλιακό κράτος, αίσθημα ματαίωσης για τους χαμένους 

αγώνες, τη χαμένη νιότη και ζωή-ακύρωσή του από τις ελπίδες για το μέλλον, επιπτώσεις του 

Εμφυλίου σε οικογένειες αριστερών-τύψεις, δήλωση μετανοίας, ανάμεσα στη μνήμη και στη 

λήθη, ευθύνες ξένων δυνάμεων, μνημονικές κοινότητες, διαμεσολαβημένο διαγενεακά 

τραύμα, αναστοχαστική διάθεση. Στις περισσότερες κατηγορίες ο εντοπισμός των κοινών 

μοτίβων και μηχανισμών δικαιολογείται από: α. τους κοινούς αγώνες σε Αντίσταση και 

Εμφύλιο για εξόριστους/φυλακισμένους και πρόσφυγες, β. τις όμοιες επιδράσεις του 

τραύματος εφόσον μοιράζονται τα ίδια πολιτικά πιστεύω και γ. τις κοινές εμπειρίες 

φυλάκισης/εξορίας για μερίδα προσφύγων που είχε και τέτοιου είδους «εμπειρίες» πριν 

καταφύγει στην υπερορία. 

 

Παρατηρήσαμε όμοιες αναφορές στις επιπτώσεις στις ζωές των οικείων, στην 

προσμονή της επιστροφής συγγενών και εξόριστων/προσφύγων, στον πόνο της έλλειψης των 

αγαπημένων εκατέρωθεν, στο ανοίκειο περιβάλλον της εξορίας και της υπερορίας, στο νόστο 

για την ιδιαίτερη πατρίδα, στην ανθρωπογεωγραφία του γενέθλιου τόπου, στις τύψεις για την 

τύχη των παιδιών τους. Παρατηρούμε κοινό πλήγμα που αφορά τους πεσόντες σε Αντίσταση 

και Εμφύλιο και τη χαμένη νιότη στους αγώνες, ίδιο αίσθημα ματαίωσης λόγω ήττας, 

αναφορά στις ιδέες, στους αγώνες, και στη συνεργασία μεγάλου μέρους των διωκτών τους με 
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τους κατακτητές. Παρουσιάζεται πως πρωτοστάτησαν στην Αντίσταση, όπου πολέμησαν 

γενναία, έχασαν μέλη των οικογενειών τους και συναγωνιστές, βασανίστηκαν από 

Γερμανούς και ντόπιους συνεργάτες τους. Οι συγκεκριμένες αναφορές αναπτύσσουν 

συλλογικό αίσθημα αυτοθαυμασμού στο χώρο της αριστεράς. 

 

Εντοπίσαμε ομοιότητες στην λειτουργία των περιγραφών του άγριου-αφιλόξενου 

τόπου ξερονησιών της εξορίας, και του καιρού-τοπίου-τόπου στην υπερορία. Γίνεται έντονη 

η σύγκριση του τόπου καταγωγής, που προσδιορίζεται ως πατρίδα, με τους ξερότοπους 

εξορίας στην Ελλάδα και τις παγωμένες χώρες της προσφυγιάς. Με όμοιο τρόπο 

παρουσιάζονται επίσης τα βασανιστήρια κι η καταστολή από τους φύλακες, όπου καταγρά-

φεται η βιαιότητα των δεσμωτών. Διαπιστώσαμε ανάδειξη κοινού αισθήματος αλληλεγγύης, 

ουμανισμού, αδελφοσύνης, κοινής αντιμετώπισης των δεσμωτών και στήριξης βασανισμέ-

νων-αρρώστων. Καταγράψαμε την εξιδανίκευση της οργανωμένης συλλογικότητας με την 

οποία ξεπερνούν τις δυσκολίες του αφιλόξενου περιβάλλοντος, όμοιες περιγραφές για 

συλλογική προετοιμασία και μοίρασμα φαγητού (αναφορά στα συσσίτια του ΕΛΑΣ και της 

ΕΠΟΝ το ‘40-’44 και στο μοίρασμα αγαθών στις φυλακές) που βοηθούσε τότε στην ίαση 

του τραύματος, αλλά κι έπειτα, ως ανάμνηση της συλλογικής αντιμετώπισης, που 

καλλιέργησε τον αυτοθαυμασμό της μνημονικής κοινότητας. Παρατηρούμε τον ίδιο τρόπο 

καταγραφής του ρόλου των δοσίλογων και ταγματασφαλιτών που υπήρξαν διώκτες των 

αριστερών με την ένταξή τους στον εθνικό στρατό και στον κρατικό μηχανισμό. Ένας κοινός 

μηχανισμός ίασης του τραύματος λειτουργεί μέσω της ακύρωσης της εθνικής προδοσίας με 

την οποία στιγματίστηκαν από τους διώκτες, εξαιτίας της εμπλοκής τους στον Εμφύλιο. Η 

ακύρωση όπως αναφέρθηκε επιτυγχάνεται μέσω της ηρωοποίησης των αριστερών 

αγωνιστών της εθνικής αντίστασης και αναφορά των θυσιών τους σ’ αυτήν, με σκοπό την 

ανατροπή του αφηγήματος περί εθνικής προδοσίας της αριστερής παράταξης. Οι κοινές 

αναφορές στην Αντίσταση και τον Εμφύλιο και ο εντοπισμός των ίδιων μοτίβων και 

μηχανισμών  οφείλονται στην κοινή πορεία εξόριστων-έγκλειστων και προσφύγων έως τον 

εκπατρισμό των δεύτερων, οπότε η αλληλουχία γεγονότων κι οι συνθήκες τους χώρισαν.  

 

9. Διαφορές στα μοτίβα και τους μηχανισμούς επούλωσης στις δυο 

κατηγορίες 
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Βασική διαφορά τους είναι ότι οι πολιτικοί εξόριστοι απομακρύνθηκαν από την πατρίδα για 

περίπου τρεις δεκαετίες ενώ οι εξόριστοι-έγκλειστοι για μικρότερα διαστήματα, που για 

κάποιους έφτασαν στο μισό σε σχέση με τη διάρκεια της προσφυγιάς. Οι πρόσφυγες έχουν 

να διαπραγματευτούν και τον πόνο του Ου-τόπου όσο είναι στην ξενιτιά. Όταν επιστρέφουν 

αντιμετωπίζονται ως ξένοι, σε αντίθεση με τους εξόριστους/κρατούμενους που όταν γύρισαν 

ήταν μόνο στιγματισμένοι ως εθνικοί προδότες λόγω των κομμουνιστικών ιδεών τους. 

Ορισμένοι πρόσφυγες δεν ενσωματώθηκαν στην ελληνική κοινωνία μετά τον  επαναπα-

τρισμό με αποτέλεσμα να ξαναφύγουν στην υπερορία. Οι πρώην εξόριστοι-έγκλειστοι 

βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εχθρική στάση του κράτους και μέρους της κοινωνίας που 

ήταν εθνικόφρονες, ζούσαν όμως στον τόπο τους κι ενσωματώθηκαν στην κοινωνία, ενώ οι 

πολιτικοί πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν συχνά ως ξένοι σε Ελλάδα και υπερορία. Σημαντική 

διαφορά αποτελεί κι η απομυθοποίηση της ζωής στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού από 

μεριάς των προσφύγων, αφού έζησαν τα καθεστώτα των χωρών, και είχαν να διαπραγμα-

τευτούν συχνά και το γκρέμισμα των σχετικών ψευδαισθήσεων, με οδυνηρό τρόπο. Για τους 

εξόριστους /φυλακισμένους η απομυθοποίηση συνέβη αργότερα, με την πτώση του υπαρ-

κτού σοσιαλισμού. Από την άλλη καταγράφονται η στήριξη, η αποδοχή, η αντιμετώπιση κι 

οι ευκαιρίες για σπουδές και εργασία που τους δόθηκαν από τα κράτη που τους φιλοξένησαν 

ως ήρωες, σε αντίθεση με τους εξόριστους/φυλακισμένους, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

κυνηγήθηκαν και μετά την ελευθέρωσή τους. 

 

Για ζευγάρια που έμεινε στην Ελλάδα ο ένας σύντροφος παρατηρούμε μοτίβο όπου 

παρουσιάζεται η απομάκρυνση εξαιτίας της απόστασης, κι ο αναπόφευκτος χωρισμός. Ο 

πόνος του νόστου συναθροίζεται με τη μακροχρόνια έλλειψη των αγαπημένων. Στην 

περίπτωση των πολιτικών προσφύγων επαναλαμβάνεται ότι δεν πρόλαβαν ζωντανούς τους 

γονείς τους και ότι ως εκ τούτου ο τόπος φαντάζει ακόμη πιο ξένος όταν επαναπατρίζονται. 

Βιώνουν εκ νέου μια ξενιτιά. Άλλη διαφορά που εντοπίζουμε στην περίπτωση των προσφύ-

γων είναι ότι η αρνητική επίδραση στην οικογενειακή συνοχή είναι πιο έντονη, επειδή 

λείπουν για πολύ περισσότερο διάστημα. Πολλές οικογένειες προσφύγων διαλύθηκαν και σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα μέλη τους δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ. Η αποξένωση με τα παιδιά 

τους είναι σαφώς μεγαλύτερη και συχνά αγεφύρωτη σε σχέση με αυτή των εξόριστων-

έγκλειστων. Όσοι άφησαν πίσω οικογένειες και δημιούργησαν νέες στην υπερορία στις 

αφηγήσεις φαίνονται να παραμένουν διχασμένοι μεταξύ των δυο οικογενειών. Έχουν τύψεις 

για τις επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών και παιδιών που άφησαν απροστάτευτους στην 

Ελλάδα, με τους οποίους επήλθε η αποξένωση λόγω της απόστασης και των χρόνων που 
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μεσολάβησαν. Τύψεις και νέο τραύμα απώλειας βιώνουν ξανά όταν επαναπατρίζονται, αυτή 

τη φορά για τις οικογένειες που δημιούργησαν στην υπερορία και αφήνουν πίσω. Γονείς 

πρόσφυγες με παιδιά στην Ελλάδα ή το αντίθετο περιμένουν την αντάμωση για δεκαετίες, 

που για πολλούς δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω θανάτου. Ενόσω ζουν στην ξενιτιά, οι  

εκπατρισμένοι περιγράφουν τον τόπο στις χώρες όπου ζουν ως ξένο-διαφορετικό από ότι 

προσδιορίζεται ως ελληνικό (τοπίο, κουλτούρα κλπ). Οι πρόσφυγες ανήκουν σε δυο 

κόσμους, έχουν δυο πατρίδες (αυτή που τους γέννησε κι αυτή που τους υποδέχτηκε 

κυνηγημένους), αλλά νιώθουν ξένοι και στις δυο, υφίστανται επαναλαμβανόμενο, χρονικά 

εκτεταμένο πλήγμα ξεριζωμού και βιώνουν δεύτερο αίσθημα απώλειας όταν επαναπα-

τρίζονται, που αφορά την σοσιαλιστική χώρα που αφήνουν πίσω. Συμπεραίνουμε ότι πατρίδα 

τους είναι η Ελλάδα του ‘48-’49, που έχασαν ανεπιστρεπτί όταν εκπατρίστηκαν. Γενικότερα 

οι επιπτώσεις της πολιτικής προσφυγιάς έχουν μεγαλύτερο χρονικό εύρος και δημιούργησαν 

πολλαπλά διχαστικά συναισθήματα σε σχέση με αυτές της εξορίας και της φυλακής, με 

αποτέλεσμα στην περίπτωσή της να βαθαίνει το συλλογικό τραύμα και αρκετά συχνά να 

γίνεται ανεπούλωτο το ατομικό. 

 

10. Εξέλιξη της αποτύπωσης του τραύματος στην διήγηση. Από το ζωντανό τραύμα 

στην ανάμνησή του 

 

Στα παλιότερα έργα παρατηρούμε καταγγελτική διάθεση με την καταγραφή των ακραίων 

βασανισμών και δημιουργία του μαρτυρολογίου των αγωνιστών της αριστεράς. Στα διη-

γήματα της τελευταίας εικοσαετίας περνάμε από την μυθοποίηση στην αναστοχαστική διάθε-

ση για το εμφύλιο τραύμα. Οι μετα-υλιστές, στους οποίους κληρονομείται διαγενεακά το 

πλήγμα με τη διαμεσολάβηση μαρτυριών, εστιάζουν στον ιστορικό αναθεωρητισμό και στον 

αναστοχασμό για τα λάθη αμφότερων των παρατάξεων. Στα πιο πρόσφατα διηγήματα παρα-

κολουθούμε καταγραφή ευθυνών και στην αριστερή παράταξη και απομυθοποίηση της ζωής 

στις Ανατολικές χώρες, με παρουσίαση αρνητικών όψεων των καθεστώτων στα διηγήματα 

για την πολιτική προσφυγιά. Στα σύγχρονα κείμενα η μυθοπλασία εμπνέεται από διαμεσο-

λαβημένες μαρτυρίες, όπου με την απόσταση του χρόνου αποδίδονται με περισσότερη 

αντικειμενικότητα οι ευθύνες στους υπαίτιους, ενώ σε κάποια γίνεται αναφορά στο τραύμα 

του Άλλου. Το τραύμα του Άλλου, όπως παρουσιάζεται, αφορά όσους ανήκουν πολιτικά 

στην αντίθετη παράταξη, αλλά συμπάσχουν με τους διωκόμενους, τους υποστηρίζουν και σε 

ορισμένες περιπτώσεις διώκονται εξ’ αιτίας αυτού. Συνεπώς αφορά το πλήγμα του έτερου 

πολιτικά για το τραύμα του πολιτικού αντιπάλου του. 
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Ο Εμφύλιος είναι ένα παροντικό παρελθόν. Η λήθη που επιβλήθηκε στο παρελθόν 

υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της σε προβληματισμούς για τα λάθη των δύο πλευρών (αριστε-

ρής και δεξιάς παράταξης), του κράτους της εθνικοφροσύνης και του ΚΚΕ. Υπάρχει 

αυτοκριτική διάθεση και αναλογισμός για την υποθετική διαφορετική εξέλιξη των ιστορικών 

γεγονότων. Επιχειρείται αξιολόγηση και εκ νέου επανανοηματοδότηση του τραύματος. Δεν 

αποσιωπούνται τα ιστορικά γεγονότα και γίνεται προσπάθεια να ξεκινήσει διάλογος για τη 

συγχώρεση -όταν ήρωες των διηγημάτων αναρωτιούνται ποιος φταίει και ποιος πρέπει να 

ζητήσει συγνώμη από ποιον- που  ενδεχομένως κάποτε να οδηγήσει στο επιτυχημένο πένθος. 

Για να δοθεί η δύσκολη συγχώρεση πρέπει να προηγηθεί η συγνώμη από την άλλη πλευρά. Η 

σύνθετη και επίπονη αυτή διαδικασία αν πραγματωθεί ποτέ θα βοηθήσει στην εξέλιξη του 

πένθους και στην επούλωση του τραύματος, το οποίο διαμεσολαβήσανε οι άμεσα πληγέντες 

με μαρτυρίες στις επόμενες γενιές και βρίσκεται σε ληθαργική κατάσταση. Προκύπτουν 

ερωτήματα σχετικά με το ποιοι οφείλουν συγνώμη και ποιοι θα δώσουν συγχώρεση. Όπως 

αναλύθηκε πρόκειται για συλλογικό τραύμα, όπου εμπλέκονται μνημονικές κοινότητες, 

κόμματα, συλλογικότητες κ.ά., ενώ ταυτόχρονα οι περισσότεροι άμεσα πληγέντες δεν ζουν 

πια. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα αν είναι δυνατή η συγχώρεση για το τραύμα που παραμένει 

ανοιχτό και υπό ποιες προϋποθέσεις. Οι μνήμες των διαμεσολαβημένων μαρτυριών μετα-

πλάθονται την τελευταία εικοσαετία στην αφήγηση με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσα από 

πολύπλοκες κοινωνικές και ψυχολογικές διαδικασίες η επεξεργασία του τραύματος να βοηθά 

περαιτέρω την εξέλιξη της επούλωσης. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε αποτελέσματα, προς επίρρωση των οποίων 

παρατέθηκαν χωρία των κειμένων ανά θεματικό άξονα. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

των κειμένων συγκλίνουν με διαπιστώσεις σε προϋπάρχουσες μελέτες, πλην αυτών που 

αναφέρονται στη δύσκολη συγχώρεση. Στα κείμενα εντοπίζονται μοτίβα ανά θεματικό άξονα 

που εμπεριέχουν μηχανισμούς ίασης, τα οποία θα ερμηνεύσουμε στη συνέχεια. Παρατη-

ρήσαμε συμβολοποίηση των αγώνων, αγωνιστών και ιδανικών για τα οποία πολέμησαν σε 

Αντίσταση και Εμφύλιο τα μέλη της αριστερής παράταξης, με συνυπάρχουσα αναφορά στις 

ελπίδες για το μέλλον του τόπου και συνηθέστερη παρουσίαση των αγώνων ως ενιαίων από 

την Κατοχή έως τον Εμφύλιο. Η ενθύμηση της ηρωικής στάσης κι η δημιουργία του αφηγή-

ματος του μαρτυρολογίου των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης γεννά αίσθημα υπερη-

φάνειας που λειτουργεί ως μηχανισμός επούλωσης, ιδίως επειδή μεταξύ των διωκτών 

βρίσκονται συνεργάτες των κατακτητών. Ως αποτέλεσμα αναδύεται η αλήθεια, πως δηλαδή 

οι ήρωες της αντίστασης διώχθηκαν ως εθνικοί προδότες από τη δεξιά παράταξη, μέλη της 

οποίας είναι και οι πραγματικοί προδότες. Η αναφορά στο μέλλον της χώρας κι η προβολή 

του σκοπού των αγώνων για ειρήνη του τόπου και προκοπή του λαού δημιουργεί αίσθηση 
πως οι θυσίες δεν πήγανε χαμένες και έτσι απαλύνεται το τραύμα των πληγέντων. Για τη 

φυλακή και την εξορία γίνονται εκτενείς αναφορές στα ακραία βασανιστήρια, στις κακου-

χίες που υπέστησαν οι εξόριστοι/φυλακισμένοι και στην αντοχή τους, με ταυτόχρονη 

προβολή των ιδεών για τα οποίες διώχθηκαν, που παρουσιάζονται ως ανώτερες. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο οι αναφορές δεν λειτουργούν ως αέναη επαναβίωση και μηρυκασμός, αλλά 

βοηθούν στην επούλωση, μέσω του αισθήματος περηφάνιας και αυτοθαυμασμού που ανα-

πτύσσεται στην κοινότητα για τον ηρωισμό των μελών της. Με την αντιπαραβολή του ήθους 

των δεσμωτών/βασανιστών με αυτό των διωκόμενων, όπου απόκτηνωμένοι «αναμορφωτές» 

(στην πλειοψηφία τους χαμηλού επιπέδου, πρώην κατάδικοι, ύπουλοι, χωρίς ηθικούς 

φραγμούς) βασανίζουν εξόριστους/έγκλειστους για τα ιδανικά τους, αναδεικνύεται η ηθική 

υπεροχή των δεύτερων. Έτσι δημιουργείται μηχανισμός ίασης που βοηθά να ξεπεράσουν το 

τραύμα οι πληγέντες. Η υπογραφή δήλωσης μετανοίας κι η αποκήρυξη των κομμουνιστικών 

ιδεών ήταν λόγοι βασανισμών, παράνομων εκτελέσεων και επιβολής εξορίας. Η άρνηση 

δήλωσης, παρ’ όλα όσα υπέφεραν οι εξόριστοι-έγκλειστοι, τους δημιουργεί αίσθημα υπερη-

φάνειας λειτουργώντας ως μηχανισμός επούλωσης. Παράλληλα καταγράφεται στην αφήγηση 
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το τραύμα των δηλωσιών. Παρουσιάζεται η ανεπίσημη στάση κατανόησης κι αιτιολόγησης 

της πράξης από μέλη της ευρύτερης αριστεράς και του ΚΚΕ, για περιπτώσεις ακραίων 

βασανισμών ή σοβαρών οικογενειακών ή ψυχολογικών λόγων. Αντίθετα, επίσημα η υπογρα-

φή δήλωσης δεν συγχωρήθηκε, αποτελώντας λόγο μόνιμης ρετσινιάς, συμπεριφορά που 

καταγράφεται στα κείμενα μαζί με το τραύμα της περιθωριοποίησης των δηλωσιών από την 

αριστερή κοινότητα και το ΚΚΕ. Παρουσιάζεται το άσβεστο πολιτικό μίσος κι η εκδικητική 

μανία που ανατροφοδοτήθηκαν από τα πάθη του Εμφυλίου κι η διαιώνισή τους, η οποία 

οδήγησε σε διώξεις, παράνομες εκτελέσεις και φυλακίσεις που επαναλήφθηκαν επί επταε-

τίας. Στα διηγήματα των δύο τελευταίων δεκαετιών παρατηρούμε αναστοχασμό για το μίσος 

μεταξύ των δύο παρατάξεων και την προέλευσή του, όπου πληθαίνουν οι αναφορές στο 

μίσος της αριστερής πλευράς που στα παλιότερα κείμενα αποσιωπάται.  Θα πρέπει εδώ να 

διευκρινίσουμε ότι από την Αριστερά εκφράζεται περισσότερο μνησικακία παρά μίσος, που 

οφείλεται στην χρόνια αγανάκτηση για τις αδικοπραξίες σε βάρος των μελών της και την 

ταυτόχρονη αδυναμία έκφρασης της αγανάκτησης για δεκαετίες λόγω των πολιτικών 

συνθηκών, που κράτησε μέχρι και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. 

 

Η ανάμνηση του τόπου και των οικείων κράτησε δυνατούς τους εξόριστους και τους 

πρόσφυγες. Το πνεύμα συντροφικότητας-αλληλεγγύης τους στήριξε κι η επίκλησή του βοηθά 

στο ξεπέρασμα των δύσκολων μνημών. Παρουσιάζεται ο ρόλος οργάνων της τάξης και 

εκπροσώπων του νόμου, και του χαφιεδισμού-παρακρατισμού στο εμφυλιακό-μετεμφυλιακό 

κράτος, με περιγραφές διώξεων από χαφιέδες, κράτος και παρακράτος, παράνομων εγκλει-

σμών, εχθρικής στάσης από δικαστές-στρατοδίκες και εκτελέσεων την εποχή της λευκής 

τρομοκρατίας, που όχι μόνο δεν κάμπτουν το ηθικό των διωκόμενων, αλλά τους πεισμώνουν 

και τους ενισχύουν ώστε να αντέξουν. Περιγράφονται ο κατατρεγμός κι οι αποκλεισμοί των 

οικογενειών εξόριστων-προσφύγων, συχνά παράλληλα με τις τύψεις που νιώθουν οι ίδιοι ως 

υπαίτιοι. Στο εμφυλιακό-μετεμφυλιακό κράτος στιγματίστηκαν, αποκλείστηκαν από το 

δημόσιο και ξεκληρίστηκαν οι οικογένειές τους, εξαιτίας των κομμουνιστικών ιδεών και της 

συμμετοχής τους στον Εμφύλιο που παρουσιάζεται ως αγώνας για ένα καλύτερο αύριο. 

Προβάλλονται οι αγώνες τους για κοινωνική δικαιοσύνη, η βοήθεια που προσέφεραν οι 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς στην αντίσταση με συσσίτια, και τα υψηλά 

ιδεώδη, που δημιουργούν αίσθηση δικαίωσης αλλά και ματαίωσης ταυτόχρονα, λόγω της 

ήττας. Συντηρείται ζωντανή η μνήμη των χαμένων και παρουσιάζεται το τραύμα της 

απώλειάς τους, συσχετισμένα με το αίσθημα ματαίωσης για τη χαμένη νιότη και τους 

χαμένους αγώνες όλων των πληγέντων. Με τη χρήση δίπολου αντιπαραβάλλονται οι χαμένοι 
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αγώνες και τα πλήγματα με τις ελπίδες για το μέλλον των κατοπινών γενιών που ακυρώνουν 

τη ματαίωση. Κοινοί βασικοί άξονες στα διηγήματα των εξόριστων-έγκλειστων και προσφύ-

γων είναι η Αντίσταση, η εμφύλια διαμάχη κι η εξιδανίκευση του αγώνα μέσα από την 

προβολή των αξιών και των ανώτερων ιδανικών για τα οποία πολέμησαν. Αναφέρονται τα 

ίδια αισθήματα νόστου του γενέθλιου τόπου και αντιπαραβάλλονται καιρικά φαινόμε-

να/τοπίο σε δίπολα όπως: αφιλόξενοι ξερότοποι ή κρύος καιρός στην υπερορία έναντι του 

οικείου φυσικού περιβάλλοντος του τόπου τους. Κοινό θέμα η νοσταλγία της ιδιαίτερης 

πατρίδας, των ανθρώπων που άφησαν πίσω κι οι τύψεις για τις επιπτώσεις στις οικογένειές 

τους, με εστίαση στα παιδιά τους που τους στερήθηκαν και προβολή σχετικών ενοχών. 

Επίσης κοινές είναι οι αναφορές στη νιότη που πέρασε στους αγώνες, και στους διωγμούς 

των οικογενειών τους λόγω των αριστερών ιδεών και της εμπλοκής τους στον εμφύλιο. Η 

εναλλαγή ανάμεσα σε μνήμη και λήθη, που επιβλήθηκε στην ανεπίσημη συλλογική μνήμη 

είτε από πολιτική σκοπιμότητα μέσω κοινωνικών διεργασιών είτε μέσω συλλογικών ψυχο-

λογικών διαδικασιών, κι οι ευθύνες των ξένων δυνάμεων που παρουσιάζονται να έβαλαν 

τους έλληνες να αλληλοσπαραχθούν παρατηρούνται και στις δυο περιπτώσεις κειμένων.  

 

Στα πρώιμα διηγήματα, όπου υπάρχει προσωπική εμπλοκή του συγγραφέα, παρατη-

ρούμε έντονο λυρισμό και αυτοβιογραφικά στοιχεία, καθώς συμπλέκονται το ατομικό και το 

συλλογικό τραύμα. Όπου υπάρχουν αυτοβιογραφικές αναφορές τα κείμενα είναι φορτισμένα 

εξαιτίας του προσωπικού τραύματος αλλά είναι πρόδηλο ότι η εστίαση αφορά το συλλογικό. 

Οι ήρωες στη μυθοπλασία προσπαθούν να ακυρώσουν το αίσθημα της ματαίωσης που 

αισθάνονται εξαιτίας της ήττας. Τα πρώτα έργα μένουν στο στάδιο του μηρυκασμού και των 

επαναβιώσεων συχνά, με αποτέλεσμα η μνημονική κοινότητα να παραμένει εγκλωβισμένη 

σε αρχικό στάδιο πένθους και να μην είναι δυνατή η ίαση του τραύματος. Σε αυτά λειτουργεί 

επουλωτικά μόνο η ικανοποίηση της κοινότητας από τον αυτοθαυμασμό, τη συμβολοποίηση 

των αγώνων και τις ελπίδες για το μέλλον. Περνούν από τη λήθη στη μνήμη και ανάποδα, 

ενώ οι μνήμες των τραυματικών γεγονότων κι η ενθύμηση των θυσιών και των νεκρών 

συναγωνιστών τους, όταν δεν οδηγούν σε μηρυκασμό, ενισχύουν το αίσθημα της υπερη-

φάνειας τους λόγω της πρωταγωνιστικής συμμετοχής τους στην Αντίσταση, που λειτουργεί 

ως κύριος μηχανισμός ίασης. Μέσα από την υπόμνηση των αγώνων και θυσιών επιθυμούν 

την αναγνώριση της προσφοράς τους και την άρση του στιγματισμού τους και του 

χαρακτηρισμού ως εθνικών προδοτών, που τους προσδόθηκε από το μετεμφυλιακό κράτος 

των εθνικοφρόνων έως και τη χούντα. Η αναφορά των αγώνων κατά την φάση αυτή 

επικεντρώνεται στην Αντίσταση, με αποσιώπηση των γεγονότων του Εμφυλίου, για να μην 
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βλαφθεί η εθνική συμφιλίωση που επιδίωκε και η αριστερή παράταξη. Ο λόγος στα πρώιμα 

κείμενα είναι καταγγελτικός, για να κοινωνήσουν τα πλήγματα στην υπόλοιπη κοινωνία. Το 

τραύμα είναι βαθύ και νωπό για να αρχίσει να το επεξεργάζεται η μνημονική κοινότητα,
.
 

κυρίως επειδή η οδύνη και το βάρος του είναι δυσβάσταχτα, κι η αναμόχλευση των 

συναισθημάτων εμποδίζει τα μέλη της κοινότητας να ξαναστήσουν τη ζωή τους υπό 

καθεστώς συνεχιζόμενων διώξεων. Ορισμένοι συγγραφείς αναλαμβάνουν παρ’ όλα αυτά την 

υποχρέωση της καταγγελίας των τραυματικών γεγονότων, με ταυτόχρονη δικαιολόγηση της 

βίας της πλευράς τους ως αμυντικής, τη στιγμή που οι περισσότεροι λογοτέχνες αποδέχτηκαν 

την επιβεβλημένη σύμφωνα με απόψεις -ή επιβαλλόμενη κατ’ άλλες- από το ΚΚΕ λήθη κατά 

την πρώτη δεκαετία.  

Μετά την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, κατά τη δεκαετία του ’80, αλλάζει η 

πολιτική της μνήμης: από τη φάσης της λήθης περνάμε στη φάση της επιλεκτικής 

κατασκευής του τραύματος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συγγραφική παραγωγή. Η 

θεσμική αναγνώριση της εθνικής αντίστασης ήταν καθοριστική, αφού η αλλοτινή ντροπή 

μετατράπηκε σε εθνική περηφάνια. Όσοι συγγραφείς πέρασαν στον αναθεωρητικό τρόπο 

σκέψης (Χάκκας, Αλεξίου, Ζέη κ.ά.) εκφράζουν βέβαια από νωρίς αναστοχαστική διάθεση. 

Όσοι ανήκουν ιδεολογικά στο ΚΚΕ, λόγω αυτολογοκρισίας ή λογοκρισίας του κόμματος, 

που σχετίζεται με την επίσημη πολιτική της λήθης στα πλαίσια της «εθνικής συμφιλίωσης» 

με σκοπό τον αποστιγματισμό των αριστερών από την κατηγορία της εθνικής προδοσίας, θα 

παραμείνουν στο αφήγημα του μαρτυρολογίου. Στα πρώιμα έργα των προσφύγων επιδρά 

τόσο η αυτολογοκρισία όσο και η λογοκρισία του Λογοτεχνικού κύκλου στις σοσιαλιστικές 

χώρες, που αποσκοπεί στην επιδιωκόμενη επίδραση των κειμένων, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει αμφισβήτηση του κόμματος και της ζωής στην υπερορία στη συγγραφική παραγωγή. 

Τα έργα τις πρώτες δεκαετίες επηρεάστηκαν σε Ελλάδα και υπερορία από την επιδίωξη του 

κομμουνιστικού κόμματος για συγκρότηση συγκεκριμένης συλλογικής μνήμης για τον 

Εμφύλιο. Δημιουργούν τον μύθο του αγωνιστή που πολέμησε στην Κατοχή τους κατακτητές, 

σε αντίθεση με τους βασανιστές-φύλακες που συνεργάστηκαν μ’ αυτούς, και θυσιάζουν τη 

λογοτεχνικότητα του κειμένου με σκοπό να εξυπηρετηθεί η καταγγελτική πρόθεση. Έτσι 

διακρίνεται σ’ αυτά υπερβολική στράτευση σε βάρος της λογοτεχνικής τους αξίας, που 

εκφράζεται συχνά μέσα από δίπολα όπως: διωκόμενος αριστερός αγωνιστής, τίμιος, καλός 

άνθρωπος και πατριώτης vs δεσμώτη ή διώκτη ανέντιμου, πρώην κατάδικου, παλιάνθρωπου, 

άκαρδου, μέθυσου. Στα πρώιμα διηγήματα δεν υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση από τα 

τραυματογενή γεγονότα που θα εξασφάλιζε μερική συναισθηματική αποστασιοποίηση, με 

αποτέλεσμα να είναι αδύνατες σκέψεις συγχώρεσης ή αναστοχασμού, καθώς τα τραύματα 
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είναι πρόσφατα και ανοικτά κι η διαδικασία του πένθους δεν εξελίσσεται. Στα πρώιμα 

κείμενα για την προσφυγιά παρατηρούμε ωραιοποίηση των καθεστώτων των ανατολικών 

χωρών. Εξιδανικεύεται η υποδοχή στην υπερορία, η περίθαλψη των τραυματιών, η περι-

ποίηση των παιδιών που φυγαδεύτηκαν απ’ την Ελλάδα κατά το παιδοσώσιμο, η παρεχόμενη 

σίτιση-στέγαση στους εκπατρισμένους που τονίζεται ότι έφυγαν κυνηγημένοι από κατε-

στραμμένες περιοχές και σε άθλιες συνθήκες, οι ευκαιρίες σπουδών, εργασίας και εκμάθησης 

της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά. Υπάρχουν περιγραφές για την άφιξη ξυπόλητων υποσι-

τισμένων παιδιών στα σοσιαλιστικά κράτη, με ψείρες και δερματικές ασθένειες, σε 

αντιπαραβολή με τις μετέπειτα συνθήκες περίθαλψης, φροντίδας, ευκαιριών μόρφωσης και 

καλής τους κατάστασής. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση με κρατική μέριμνα στα σοσιαλι-

στικά κράτη τονίζεται, σε αντίθεση με την αντίστοιχη στην Ελλάδα, όπου είτε λόγω πολέμου 

είτε λόγω φτώχειας ή αποκλεισμού ήταν μειωμένη, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στα πιο όψιμα κείμενα πληθαίνουν η κριτική για τα καθεστώτα κι οι αρνητικές όψεις της 

ζωής στις ανατολικές χώρες.  

 

Η μνημονική κοινότητα των προσφύγων συγκροτήθηκε ήδη από τη δεκαετία του ’50. 

Έτσι η συλλογική επεξεργασία του τραύματος ήταν απρόσκοπτη. Στην Ελλάδα εντός της 

Αριστεράς είχαμε την αντίστοιχη συγκρότηση με χρονική καθυστέρηση, που όμως δεν 

μπορούσε να απευθυνθεί στο σύνολο της κοινωνίας, λόγω του ταραγμένου μετεμφυλιακού 

κλίματος, της πόλωσης και της ήττας, αφού το επίσημο κράτος κι οι νικητές έριχναν τις 

ευθύνες για την εμφύλια διαμάχη στην αριστερή παράταξη. Η εγγύτητα του χρόνου τις 

πρώτες δεκαετίες δεν επέτρεπε την επεξεργασία του τραύματος, με αποτέλεσμα τα έργα να 

παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στον μηρυκασμό των βασανιστικών μνημών, ενώ τα όψιμα 

κείμενα προχωρούν στη διεργασία του πένθους για τα πλήγματα που βοηθά στην αποτραυ-

ματοποίηση. Η διαφορά στην παρουσίαση του τραύματος από τους νεότερους συγγραφείς 

αποδίδεται στη διαφοροποιημένη εικόνα του παρελθόντος από τις επόμενες γενιές, λόγω 

χρονικής και συναισθηματικής απόστασης από τα γεγονότα που το προκάλεσαν, αλλά και 

εξαιτίας των αλλοιώσεων των αφηγήσεων από γενιά σε γενιά (Eyerman, 2011). Κατά τον 

Eyerman, το τραύμα χρειάζεται χρόνο, διαμεσολάβηση και κοινωνική αναπαράσταση για να 

σχηματιστεί και να αναγνωριστεί. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει άμεση εμπειρία του 

τραυματικού γεγονότος από την κοινωνία ή τις επόμενες γενιές. Ως αποτέλεσμα 

παρατηρούμε σύγχρονοι συγγραφείς να ασχολούνται με το πολιτισμικό τραύμα του εμφυλίου 

που αποτελεί ανοιχτό ζήτημα διαπραγμάτευσης. Στις νεότερες γενιές συγγραφέων και σε 

όσους υιοθέτησαν τον αναθεωρητικό τρόπο σκέψης εντοπίζουμε έντονη αναστοχαστική 
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διάθεση για τα αίτια της εμφύλιας λαίλαπας, με αναζήτηση λαθών και ευθυνών και στους 

κόλπους της αριστερής παράταξης. «Καθώς η αμεσότητα του γεγονότος φθίνει στη μνήμη, η 

φυσική διαδικασία του αναστοχασμού αρχίζει στο μυαλό του επιζώντα» παρατηρεί ο Tal 

(1991:236, όπ. αναφ. στο Αποστολίδου, 2010:70-71), και στο μυαλό των κατοπινών γενιών, 

θα προσθέσουμε εμείς. 

 

Επίλογος 

 

Ο χρόνος στα διηγήματα που μελετήσαμε γίνεται ρευστός, καθώς το παρελθόν εισβάλλει στο 

παρόν με αναδρομές και εγκιβωτισμένες ιστορίες και στις δυο περιπτώσεις. Μέσα από ένα 

παιχνίδι μνήμης-λήθης αναμιγνύονται οι ιστορίες της Ελλάδας και της υπερορίας με τον ίδιο 

τρόπο που αναμιγνύονται οι ιστορίες των στρατοπέδων με τη ζωή στις ιδιαίτερες πατρίδες 

των εξόριστων/φυλακισμένων. Ιδιαίτερα τις στιγμές που υποφέρουν στην υπερορία λόγω 

νόστου και όταν τα βασανιστήρια οδηγούν σε οριακές καταστάσεις ή στον αφανισμό της 

ύπαρξης σε φυλακή και εξορία. Τα πιο ισχυρά μοτίβα στην περίπτωση της πολιτικής 

εξορίας-φυλακής είναι αυτά που αφορούν τον εγκλεισμό, τα βασανιστήρια, τη δήλωση 

μετανοίας, τις ιδέες για τις οποίες αγωνίστηκαν και την συμβολή τους στην Αντίσταση, ενώ 

στην περίπτωση των προσφύγων αυτά που αναφέρονται στο νόστο, την έλλειψη ανθρώπων 

και τόπου και την δημιουργία πολλαπλών πληγμάτων στην υπερορία αλλά και κατά τον 

επαναπατρισμό.  

 

Το τραύμα των εξόριστων/εγκλείστων είναι οξύ, δημιουργήθηκαν όμως οι συνθήκες 

για την περαιτέρω επούλωσή του και όχι μόνο την μετάπτωση σε ληθαργική κατάσταση. 

Στην περίπτωση των προσφύγων είναι ένα διαρκές τραύμα, που μετά τον επαναπατρισμό 

(από το ’74 κι έπειτα) ενισχύθηκε από νέα τραυματικά γεγονότα που αφορούν τις δυσκολίες 

και την απογοήτευση μετά τον επαναπατρισμό, με πτυχές όπως το ζήτημα της αφαίρεσης της 

ιθαγένειας, την παραμονή μέρους των προσφύγων στην υπερορία κ.ά.. Το τραύμα τους είναι 

πιο βαθύ και πολυδιάστατο από αυτό των εξόριστων-φυλακισμένων. Η μακρόχρονη σιωπή 

για το θέμα δείχνει κατά την Αποστολίδου ότι «το τραύμα της πολιτικής προσφυγιάς είναι από 

τα πιο βαθιά που άφησε ο Εμφύλιος» (Αποστολίδου, 2010:110).  

 

Το θέμα της δύσκολης συγχώρεσης παραμένει ανοιχτό, κυρίως γιατί μια τέτοια 

διαδικασία ξεκινά από τη συγνώμη που δεν ζητήθηκε. Ούτως ή άλλως η συγχώρεση στη 
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συγκεκριμένη περίπτωση είναι σύνθετο ζήτημα. Τίθεται το ερώτημα ποιοι θα ζητήσουν 

συγνώμη και ποιοι θα συγχωρέσουν. Οφείλεται συγνώμη σε επίπεδο πολιτικών παρατάξεων, 

μερίδας εμπλεκομένων ή και τα δύο; Η δύσκολη συγχώρεση θα δοθεί από τη συλλογική 

μνημονική κοινότητα ή/και από άλλους φορείς ή κόμματα της αριστεράς; Και ποια είναι 

πλέον η αξία της; Να σημειώσουμε ότι στην πλειονότητά τους τα άτομα που υπέστησαν 

άμεσα το πλήγμα δεν ζουν, ιδίως στην περίπτωση των εξόριστων/φυλακισμένων. Συνεπώς, 

αν ανοίξει κάποτε η συζήτηση περί συγνώμης και συγχώρεσης, στη συλλογική αυτή 

διαδικασία δεν θα είναι παρόντες οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τη συμβολή των οποίων έγινε η 

αναγωγή του ατομικού τραύματος σε οδύνη ολόκληρης της ελληνικής αριστεράς. Όσο δεν 

εξελίσσεται η διαδικασία του αναστοχασμού σε σχέση με την ιστορική μνήμη η 

εκδικητικότητα θα διαιωνίζεται, το αίμα των προγόνων θα ζητά δικαίωση κι η κρυμμένη 

ντροπή θα γίνεται θυμός και μίσος για τον  Άλλο (Scheff, 2000, όπ. αναφ. στο Δεμερτζής 

κ.α., 2011). Το πολιτισμικό τραύμα μπορεί να επουλωθεί –όχι πλήρως βέβαια, για τους 

λόγους που αναλύσαμε- ή να οδηγήσει σε παράδοση μίσους ή εμπάθειας για τον Άλλο κατά 

τους Δεμερτζή και Ρουδομέτωφ (2011). Κλείνουμε με την ευχή το τραύμα των ηττημένων 

του Εμφύλιου, όψεις του οποίου μελετήθηκαν στην εργασία, να επουλωθεί στο βαθμό που 

είναι δυνατό, ώστε να πάψει να ρίχνει τη σκιά του στην πολιτική ζωή του τόπου μας.  

  



 

142 
 

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1.  Πηγές 

Νόμος 1863/1989-ΦΕΚ 204/Α/18-11-1989 

 

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 

 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου  

 

Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου   

 

Βιογραφικό Βασίλη Φυτσίλη. (2002, Ιανουάριος 2002). Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου, 2018, από 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=1097907. 

 

Αδάμου, Τ.  (1981).  Για μια άσπρη μέρα.  Αθήνα:  Καστανιώτης. 

 

Αλεξίου Ε. (1978).  Έλλης Αλέξιου άπαντα. Προσοχή συνάνθρωποι.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Καστανιώτης. 

 

Αξιώτη, Μ (1983).  Μια καταγραφή  στην περιοχή της λογοτεχνίας, ΠΛΕ, 1955. Τώρα στα 

Άπαντα, επιμ. Μ.Δούκα, Β.Λαμπρόπουλος, τ. ΣΤ’, Αθήνα: Κέδρος. 

 

Ατζακάς, Γ (2015).  Λίγη φλόγα, πολλή στάχτη. Αθήνα:  Εκδόσεις Άγρα. 

 

Βενέτη, Τ. (2013).  Του χιονιού.  Χ.τ.: Το ροδακιό. 

 

Γαζής, Κ. (1982).  Τότε που σκάβαμε το σκοτάδι.  Αθήνα: Δωρικός. 

 

Γκανάς, Μ. (2007).  Μητριά πατρίδα.  Αθήνα: Μελάνι. 

 

Δημητρίου, Σ. (1990).  Ντιαλίθ’ ιμ, Χριστάκη.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

Ζέη, Α. (1991).  Αρβυλάκια και γόβες.  Αθήνα: Κέδρος. 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=1097907


 

143 
 

Κεντερίογλου, Χ. (2015).   Εποποιία της Λίλας Κονομάρα.   Ανακτήθηκε 5 Απριλίου, 2019, 

από https://stagona4u.gr/index.php/2013-05-13-07-19-26/aldemparan-menu/item/3144-

heroic-acts-lila-konomara . 

 

Λουντέμης, Μ. (1984).  Βουρκωμένες μέρες.  Αθήνα: Δωρικός. 

 

Μίγγας, Δ. (1999).  Των κεκοιμημένων.  Αθήνα: Πόλις. 

 

Νόλλας, Δ. (2016).  Οι ιστορίες είναι πάντα ξένες.  Αθήνα: Ίκαρος. 

 

Παπαμόσχος, Η. (2004).  Του χρόνου κυνήγια.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

Παπαμόσχος, Η. (2009).  Λειψή αριθμητική.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

Παππάς, Γ. (2017).  Θαμπές ζωές.  Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

 

Πετσετίδης, Δ. (2007).  Λυσσασμένες αλεπούδες.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

Σκάρος, Ζ. (1981).  Ψηφίδες.  Αθήνα: Ζαχαρόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ. 

 

Σωτηρίου, Δ. (2004).  Τυχαίο Συναπάντημα.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

Τσίρκας Σ. (1978).  Τα διηγήματα.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

Φυτστίλης, Β. (2001, 4 Νοεμβρίου). Στο τρελάδικο του «Αβέρωφ». Το τέλος του Γιάννη 

Σταράκη. Ριζοσπάστης, σελ. 8. Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου, 2018, από 

 https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=4/11/2001&pageNo=8&id=2130 . 

 

Φυτστίλης, Β. (2004, 2 Μάιου). Ο «ανανήψας». Ριζοσπάστης, σελ. 8. Ανακτήθηκε 10 

Ιουλίου, 2018, από 

https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=2/5/2004&pageNo=8&id=4482 . 

 

Χάκκας, Μ. (1984).  Το κοινόβιο.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

https://stagona4u.gr/index.php/2013-05-13-07-19-26/aldemparan-menu/item/3144-heroic-acts-lila-konomara
https://stagona4u.gr/index.php/2013-05-13-07-19-26/aldemparan-menu/item/3144-heroic-acts-lila-konomara
https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=4/11/2001&pageNo=8&id=2130
https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=2/5/2004&pageNo=8&id=4482


 

144 
 

Χάκκας, Μ. (1986).  Τυφεκιοφόρος του εχθρού.  Αθήνα: Κέδρος. 

 

Χαρτοματσίδης Χ. (1991).   Το παλιό κτίριο.   Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.  

 

Χαρτοματσίδης Χ. (1992).  Η επιστροφή του Παπού.  Το δέντρο, 73-74, 148-153.  

 

Ψύρρας Θωμάς (2017).  Θα βοσκήσω το μαύρο.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

  

22..  Βιβλιογραφικές αναφορές  

  

Αποστολίδου, Β. (2010).  Τραύμα και μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων.  

Αθήνα: Πόλις. 

 

Abrams, M. (2005).  Λεξικό λογοτεχνικών όρων, θεωρία Ιστορία Κριτική Λογοτεχνίας.  

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

 

Alexander, J. (2003).  The Meanings of Social Life A Cultural Sociology.  New York: Oxford 

University Press. 

 

Βόγλης, Π. (2002).  Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας: Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον 

εμφύλιο πόλεμο.  Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

Barbalet, J. (1998). Emotion, Social Theory, and Social Structure. A Macrosociological 

Approach. Cambridge: Cambridge University' Press. 

 

Caruth, C. (1996).  Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History.  Baltimore: 

Johns Hopkins University Press. Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου, 2018, από 

https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2015/03/caruth-unclaimed-

experience.pdf  . 

 

Close, D. (1995).  The Origins of the Greek Civil War.  London: Longman Pub. Group. 

 Ανακτήθηκε 20 Νοεμβρίου, 2018, από  

https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2015/03/caruth-unclaimed-experience.pdf
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2015/03/caruth-unclaimed-experience.pdf


 

145 
 

https://content.taylorfrancis.com/books/download?dac=C2013-0-23723-

7&isbn=9781317898528&format=googlePreviewPdf  . 

 

Close, D.  (1996). «Η ανοικοδόμηση του κράτους της Δεξιάς». Στο (Επιμ.) Κλόουζ, Ν. Ο 

ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Φιλίστωρ. Ανακτήθηκε 20 Ιουλίου, 2018, από 

https://epdf.pub/-1943-1950-96b7e1bc7a9af318a405456bf08de9a741831.html .  

 

Δεμερτζής, Ν. & Λίποβατς, Θ. (2006).  Φθόνος και μνησικακία. Τα πάθη της ψυχής και η 

κλειστή κοινωνία.  Αθήνα: Πόλις. 

 

Δεμερτζής, Ν. (2011).  «Ο ελληνικός Εμφύλιος ως πολιτισμικό τραύμα», Επιστήμη και 

Κοινωνία, 28:81-109. doi: 10.12681/sas.821 . 

 

Δεμερτζής, Ν. & Ρουδομέτωφ, Β. (2011).  «Πολιτισμικό τραύμα: μια προβληματική της 

πολιτισμικής κοινωνιολογίας», Επιστήμη και Κοινωνία,  28: 1-19. doi: 

10.12681/sas.818 

 

Δεμερτζής, Ν., Πασχαλούδη, Ε., & Αντωνίου, Γ. (2013). Στο  Ν., Δεμερτζής, Ε. 

Πασχαλούδη, & Γ. Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα. Αθήνα: 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

Δεμερτζής, Ν. (2013α).  «Το πολιτισμικό τραύμα στις συλλογικές ταυτότητες: περιπέτειες 

της μνήμης και διαδρομές της συγκίνησης». Στο Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη, & Γ. 

Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

Δεμερτζής, Ν. (2013β).  «Από τη συλλογική οδύνη στο πολιτισμικό τραύμα». Στο Ν. 

Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη, & Γ. Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα. 

Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

Dawson, G. (2005). “Trauma, place and the politics of memory: Bloody Sunday, Derry, 

1972-2004”, History Workshop Journal, 59.  

 

https://content.taylorfrancis.com/books/download?dac=C2013-0-23723-7&isbn=9781317898528&format=googlePreviewPdf
https://content.taylorfrancis.com/books/download?dac=C2013-0-23723-7&isbn=9781317898528&format=googlePreviewPdf
https://epdf.pub/-1943-1950-96b7e1bc7a9af318a405456bf08de9a741831.html


 

146 
 

Ελεφάντης, Α. (2002).  Μας πήραν την Αθήνα: ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της ιστορίας 

1940-1950. Αθήνα: Βιβλιόραμα.  

 

Eyerman, R. (2004).  The Past in the Present: Culture and the Transmission of Memory.  Acta 

Sociologica, 47(2), 159-169. doi:10.1177/0001699304043853 . 

 

Eyerman, R., Alexander, J., Breese, E. (2011).  Narrating Trauma: On the Impact of 

Collective Suffering.  New York: Paradigm Publishers.  

 

Eyerman R.(2013).  Social theory and trauma. Acta Sociologica, 2013, 41-53. 

doi:10.1177/0001699312461035 . 

 

Καλύβας, Σ. (2002). «Μορφές, διαστάσεις και πρακτικές της βίας στον εμφύλιο πόλεμο 

(1943-1949): Μια πρώτη προσέγγιση», στο Η. Νικολόπουλος, Α. Ρήγος & Γ. Ψαλίδας 

(επιμ.), Ο εμφύλιος πόλεμος. Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945-

Αύγουστος 1949. Αθήνα: Θεμέλιο. 

 

Καλύβας, Σ. & Μαραντζίδης, Ν. (2015). Εμφύλια Πάθη. 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για 

τον εμφύλιο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Κοτζαμάνης, Β (1990). Η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού στη δεκαετία 1940-50 και 

η αναδιάρθρωση του κοινωνικο-δημογραφικού χάρτη της μεταπολεμικής Ελλάδας: 

πρώτη προσέγγιση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 77, 97-126. 

doi:10.12681/grsr.915 . 

 

Λιάκος, Α.(2007).  Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία.  Αθήνα: Πόλις. 

 

Μαραντζίδης, Ν. (2013).  «Τριπλό τραύμα: η μνήμη του Εμφυλίου Πολέμου στην 

κομμουνιστική Αριστερά». Στο Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη, & Γ. Αντωνίου 

(επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

Μαραντζίδης, Ν. (2015). «Εισαγωγή». Στο  Γ. Αντωνίου & Σ. Καλύβας (επιμ.), Οι πολιτικοί 

πρόσφυγες του Εμφυλίου Πολέμου. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

http://dx.doi/
http://dx.doi/


 

147 
 

Μάστορα, Ε. (2015). Σύγκρουση, συλλογικό τραύμα και ανάπτυξη της ομάδας και της 

ομαδικότητας στη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ (Αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Ανακτήθηκε 10 Ιουνίου, 

2019, από https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37724 . 

 

Μηλιώνης, Χ. (2002).  Το διήγημα.  Αθήνα: Σαββάλας. 

 

Μπακιρτζή–Σκεύη, Α. (2012). «Βουίζει η φωνή της Αλεξίου: να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά 

μας». Στο Λαγάνη, Ε. Μποντίλα, Μ. (επιμ.), Παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο; Παιδιά 

του Εμφύλιου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη (σσ.327-333). Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο. 

 

Maynes, M. (Autumn, 1992),  Autobiography and Class Formation in Nineteenth-Century 

Europe: Methodological Considerations. Social Science History Vol. 16 (No. 3), 517-

537. doi:10.1017/S0145553200016606 . 

 

Mazower, Μ. (1994).  Στην  Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής.  Αθήνα: εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια.  

 

Misztal, B. (2003).  Theories of Social Remembering.  Maidenhead, Philadelphia: Open 

University Press. 

 

Παπαθανασίου Ι. (2009).  «Ηττημένος πρωταγωνιστής: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 

στα χρόνια 1945-1950», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 

αιώνα. Ανασυγκρότηση-Εμφύλιος-Παλινόρθωση, 1945-1952, τόμ. Δ΄.  Αθήνα: 

Βιβλιόραμα. 

 

Πετρίδης, Π.(1998). Στη Δίνη του εμφυλίου πολέμου: σπάνια ντοκουμέντα του Ε.Α.Μ. 

(1944-47) Πετρίδης, Π. (επιμ.), Αθήνα: Προσκήνιο. 

 

Πολιτικός Συνασπισμός Κομμάτων του ΕΑΜ. (1945). Λευκή Βίβλος. Παραβάσεις της 

Βάρκιζας. (Φλεβάρης-Ιούνης 1945).  Αθήνα. 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37724


 

148 
 

Ριζοσπάστης, 28 Αυγούστου 2011, H τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας. Ανεκτίμητο κεφάλαιο της επαναστατικής πάλης στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε 

12 Ιουλίου, 2018, από  

https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=28%2F8%2F2011&id=13663 . 

 

Reid, I. (1982).  Το διήγημα Η γλώσσα της κριτικής.  Αθήνα: Ερμής. 

 

Roudometof, V. (2007).  ‘’Collective Memory and Cultural Politics: An Introduction’’, 

Journal of Political and Military Sociology, 35 (1),  1-16.  

 

Σιδέρη, Μ. (1981).  Δεκατέσσερα χρόνια.  Αθήνα: Ερμής. 

 

Σιδέρης, Ν. (2013).  «Νηπενθή σημαίνοντα». Στο Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη, & Γ. 

Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

Σπανός, Γ. «Το παιχνίδι με τη φαντασία και τη μυθοπλασία» σε Πρακτικά Συνεδρίου, Η 

Λογοτεχνία Σήμερα-όψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές, σελ. 120-121. 

 

Seidel, M. (1986).  Exile and the Narrative Imagination.  New Haven and London: Yale 

University Press. 

 

Smelser, N. (2004). ‘Psychological Trauma and Cultural Trauma’, στο J. Alexander et al. 

Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley: University of California Press. 

 

Sztompka, Ρ. (2004). The Trauma of Social Change. A Case of Postcommunist Societies’, 

στο J. Alexander et al., Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley: University 

of California Press. 

 

Πρυνεντύ (2000). Πολιτισμική ταυτότητα: Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Στο 

Κωνσταντόπουλου Χ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερμανός Δ., Οικονόμου Θ. (επιμ.), 

‘Εμείς’και οι ‘Άλλοι’. Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, (σ.49-60). Τυπωθήτω-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ: Αθήνα. 

 

https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=28%2F8%2F2011&id=13663


 

149 
 

Τσέκου, Κ. (2013).  «Η πολιτική προσφυγιά ως πολιτισμικό τραύμα: θύματα, θύτες και 

συλλογικός πόνος». Στο Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη, & Γ. Αντωνίου (επιμ.), 

Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

Τσουκαλάς, Κ. (2006). «Η  ιδεολογική επίδραση του εμφυλίου πολέμου» στο Συλλογικό, Η 

Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο.   

 

Χαραλάμπης, Δ. (1989). Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμός. Η εξωθεσμική συναίνεση στο 

ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αθήνα: Εξάντας.  

 

Ugarte, M. (1989).  Shifting Ground: Spanish Civil War Exile Literature.  Durham and 

London: Duke University Press.  

 

Voglis, P. (2000). ‘’Between Negation and Self-Negation: Political Prisoners in Greece, 

1945-1950’’, στο M. Mazower (επιμ.), After the War was Over. Reconstructing the 

Family, Nation and state in Greece, 1943-1960. Princeton: Princeton University 

Press. 

 


