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Ευσεβία  Χασάπη-Χριστοδούλου1,  Η λογοτεχνία ως μικρο-ιστορία. Τα ποιήματα 
«Ποίηση 1948» του Νίκου Εγγονόπουλου και «Στον Ν. Ε... 1949» του Μανόλη 

Αναγνωστάκη,  περ. Φιλολογική, τ. 114 

 

«Τώρα διδάσκουν στα σχολεία την εποχή των αγενών μετάλλων»2  

«Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.»3 

 

Αφορμή για την παρουσίαση αυτής της εργασίας αποτέλεσε η έλλειψη ιστορικών στοιχείων 
από τις σελίδες των σχετικών βιβλίων της Μέσης Εκπαίδευσης,  απαραίτητων για την ερμηνευτική 
προσέγγιση των δυο ποιημάτων. Πρόκειται για ποιήματα με χαλαρή λογική αλληλουχία, υπαινι-
κτικά και εν μέρει κρυπτικά, αφού ο νοηματικός ειρμός τους δεν είναι άμεσα σαφής, για την κατα-
νόηση των οποίων είναι απαραίτητο το εξωκειμενικό υλικό. Το περιεχόμενο τους αναφέρεται στην 
Αντίσταση και κυρίως στην εποχή του Εμφύλιου Πολέμου (1946-1949), τα δραματικά γεγονότα της 
οποίας μόλις τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αρχίσει να μελετώνται συστηματικά από τους 
ιστορικούς. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι στα σχολικά εγχειρίδια των Κειμένου της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας συμβαίνει το παράδοξο να ανθολογούνται έργα συγγραφέων,  και κυρίως ποιητών,  
που η ζωή και το έργο τους είναι συνάρτηση αυτής ακριβώς της εποχής, χωρίς, όμως, να υπάρχει σε 
αυτά το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό για την προσέγγισή τους, με αποτέλεσμα να προκαλείται 
αμηχανία στους διδάσκοντες,  αλλά και τους μαθητές τους,  επειδή τους λείπει το εξωκειμενικό 
πλαίσιο που φωτίζει το έργο και βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση και ερμηνεία του.  Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αυτής της έλλειψης εξωκειμενικού πλαισίου αποτελεί το εγχειρίδιο Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' τεύχος, το οποίο διδάσκεται στην Γ' τάξη του Ενιαίου Λυκείου4. 

Την εποχή που εκδόθηκαν τα εγχειρίδια,  η έρευνα σε ό,τι αφορά αυτήν την περίοδο της 
ιστορίας δεν είχε προχωρήσει ικανοποιητικά5, όμως ένα στοιχειώδες υλικό ήταν απαραίτητο να 
παρατεθεί και να πλαισιώσει τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου της Γ'  Λυκείου.  Ώθηση στην 
ιστορική μελέτη των γεγονότων και των συνθηκών της εποχής εκείνης δόθηκε από το 1999  και 
μετά,  με τη συμπλήρωση 50  χρόνων από τη λήξη του Εμφυλίου6 και, κυρίως, με την ίδρυση και 

                                                
1 Η Ευσεβία Χασάπη – Χριστοδούλου δ.φ., είναι Σχολική σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Ε. 
2 Μανόλης Αναγνωστάκης. «Πάψαν τα λόγια πια...» (Η συνέχεια 3), Ποιήματα. Αθήνα 1971, σελ. 132 
3 Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο παιδί μου» (Ο στόχος), Ποιήματα, Αθήνα 1971, σελ. 142 
4 Η εισαγωγή «Μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία.  Ποίηση»  (σ.σ.  7  κ.εξ.)  αναφέρεται γενικά στους «αγώνες της 
Κατοχής και τα δύσκολα μετακατοχικά χρόνια»,  στο «πλούσιο υλικό των εμπειριών της δεκαετίας του 1940-1950,  που 
είναι μια από τις πιο δραματικές δεκαετίες της νεότερης μας ιστορίας», και εντάσσει μία ομάδα ποιητών της πρώτης 
μεταπολεμικής γενιάς στην «Αντιστασιακή ή κοινωνική ποίηση», «που αντλούν τις εμπειρίες τους από τους δύσκολους 
καιρούς που πέρασε η χώρα μας κατά τη μετακατοχική περίοδο», «την ανώμαλη μετακατοχική περίοδο, που οδήγησε 
στον εμφύλιο πόλεμο και την ήττα της αριστερής παράταξης που εκπροσωπούσε το Ε Α.Μ.», χωρίς να διευκρινίζει ποια 
ακριβώς ήταν η δυσκολία και η ανωμαλία των χρόνων εκείνων, ποιο το περιεχόμενο των εμπειριών και γιατί η εποχή ήταν 
από τις δραματικότερες της νεότερης ιστορίας. Στην εισαγωγή στην «πεζογραφία» της ίδιας εποχής καταβάλλεται 
προσπάθεια να γίνουν οι πληροφορίες πιο συγκεκριμένες, είναι, όμως. ελάχιστες: «Όσοι από αυτούς [τους 
μεταπολεμικούς πεζογράφους] ανήκαν στο αριστερό ιδεολογικό στρατόπεδο πλήρωσαν τις συνέπειες της ήττας μετά το 
τέλος του Εμφυλίου με εξορίες, φυλακίσεις, αποκλεισμούς»· Ποιοι πολέμησαν με ποιους είναι αδύνατον να καταλάβουν 
οι μαθητές,  πολύ περισσότερο γιατί πολέμησαν κ.λπ.  Το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε από το βιβλίο Νεότερη και 
σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου, σ.σ. 150-152, ούτε και από την Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 
1815 έως σήμερα) της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου και Δ' τάξης Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας, σελ. 145, μολονότι οι 
πληροφορίες είναι πιο διαφωτιστικές από εκείνες της εισαγωγής των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, παρόλο που σ' 
αυτό ανθολογούνται τουλάχιστον δώδεκα ποιήματα των οποίων η ερμηνεία είναι συνάρτηση των γεγονότων εκείνης της 
εποχής (Βλ. Τάκης Σινόπουλος, Μίλτος Σαχτούρης, Έκτωρ Κακναβάτος. Νάνος Βαλαωρίτης, Μιχάλης Κατσαρός, Κλείτος 
Κύρου, Άρης Αλεξάνδρου. Τάσος Λειβαδίτης, Δ. Π. Παπαδίτσας, Τίτος Πατρίκιος...). 
5 Ευχαριστώ τη συνάδελφο κυρία Άννα Αγγελοπούλου,  ιστορικό,  για τις υποδείξεις της,  που με οδήγησαν σε μία 
προσεκτικότερη αναζήτηση του υλικού, και τις διορθώσεις της. 
6 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2000 εκδίδονται τα Πρακτικά της Επιστημονικής Συνάντησης «Ιστορικό τοπίο και ιστορική 
μνήμη: Το παράδειγμα της Μακρονήσου» (Αθήνα, Μάρτιος 1998) και τα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Πτυχές 
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λειτουργία του Δικτύου για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων το 2000, ένα εξαιρετικά δραστήριο 
δίκτυο που μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει δέκα συνέδρια και δύο σεμινάρια για τον Εμφύλιο 
Πόλεμο7. Επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια, συμπόσια και εκδηλώσεις έχουν γίνει από 
Πανεπιστήμια και φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, ενώ είναι εκπληκτικός ο αριθμός των 
βιβλίων που έχουν εκδοθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα,  με αποκορύφωμα την εκδοτική 
δραστηριότητα τη χρονιά που διανύουμε8. Σε ό,τι αφορά το χώρο της λογοτεχνίας9 και του 
θεάτρου10 οι σχετικές δημοσιεύσεις δεν έχουν λείψει,  χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέμα του 
Εμφύλιου Πολέμου έχει μελετηθεί ικανοποιητικά. 

 
Ποίηση 1948: «...στα χρόνια τα δικά μας τα σακάτικα»11 

 

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή Ελευσ ι ς  που δημοσιεύτηκε το 1948, ενώ ο Εμφύλιος πόλεμος 
μαινόταν.  Ο ποιητής,  σύμφωνα με μαρτυρία της Ελένης Εγγονοπούλου,  είχε τη λέξη του τίτλου 
χωρίς τόνο12.  Η συλλογή περιέχει δώδεκα ποιήματα:  «Καφενεία και κομήτες ύστερα από τα με-
σάνυχτα», «Το γεράκι», «Τα χρυσά οροπέδια», «Οδυσσεύς Λαερτιάδης». «Οι ζωγράφοι και τα το-
πία τους»,  «Ορμαθός ενάργειας»,  «Η νέα Λάουρα»,  «Το γλωσσάριο των ανθέων»,  «Ύμνος δοξα-
στικός για τις γυναίκες π' αγαπούμε», «Η πραγματικότης», «Ενα τραγούδι για το φεγγάρι» και 
«Ποίηση 1948». Τη συλλογή παρουσίασε, αμέσως μετά τη δημοσίευσή της. ο Αλέξ. Αργυρίου13 και 
ένα ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από αυτήν με τίτλο Ελευσις-Νίκος Εγγονόπουλος δημιούργησε ο 
σκηνοθέτης Νίκος Σμαραγδής (παραγωγή της ΕΤΙ,  1990)14.  Το ποίημα «Ποίηση 1948»  διαβάζει ο 

                                                                                                                                                  
του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949» (Καρπενήσι, Σεπτέμβριος 1999) (Εκδόσεις Φιλίστωρ) καθώς και το έργο του Γιώργου 
Μαργαρίτη Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949. τόμ 1-2 (εκδόσεις Βιβλιόραμα).  
7 «Πρόκειται για μία άτυπη ομάδα επιστημόνων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία κοινοτικών επιστημών (ιστορία, 
πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία) που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας των 
μελετητών του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου είτε άλλων εμφυλίων και επομένως την προώθηση της έρευνας πάνω στο 
αντικείμενο αυτό». (Οι πληροφορίες είναι από την ιστοσελίδα του Δικτύου, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη, εάν κανείς 
πληκτρολογήσει «Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων»), Σχετικά βλ. επίσης. Στάθης Ν. Καλυβάς, «Μία δεκαετία 
ερευνητικής ανανέωσης», εφημ. Το Βήμα 18-10-2009 
8 Μια ιδέα μπορεί κανείς να σχηματίσει από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Biblionet. εάν στη «θεματική αναζήτηση» 
επιλέξει «Ελλάς-Ιστορία-Εμφύλιος πόλεμος 1944-1949- Προσωπικές αφηγήσεις». Βλ. ακόμη. Νίκος Κουλούρης. Ελληνική 
Βιβλιογραφία του εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Αθήνα 2000. 
9 Γιάννης Βασιλακάκος.  Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στη μεταπολεμική πεζογραφία 1946-1958. Αθήνα 2000.  Επίσης,  
Βενετία Αποστολίδου.  «Λαϊκή μνήμη και δομή της αίσθησης στην πεζογραφία για τον εμφύλιο.  Από την Καγκελόπορτα 
στην Καταπακτή», Ιστορική Πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία (1945- 1995). Πρακτικά Επιστημονικού 
Συμποσίου, Εταιρεία Ελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Σχολή Μωράΐτη. 1997. Αλ. Αργυρίου. «Αποδόσεις της 
Ιστορικής εμπειρίας». Ιστορική Πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία (1945-1995). ό.π.. Γιάννης Δάλλας. «Η 
μεταπολεμική πεζογραφία και η μικροϊστορία: η λανθάνουσα συνάντηση μιας τεχνικής και μιας μεθόδου, μέσα από τις 
ατομικές φωνές ως μαρτυρίες του υποστρώματος». Ιστορική Πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία (1945-1995), 
ό.π. Επίσης. Νίκος Μαραντζίδης, «Εμφύλιος και εξορία εμπνέουν τη λογοτεχνία», Το Βήμα 27/6/2010, Βαγγέλης 
Χατζηβασιλείου. «Ο Εμφύλιος στοιχειώνει το μυθιστόρημα». Ελευθεροτυπία 30/10/2010, Κώστας Παπαγεωργίου. 
«Γραφές και εικόνες της "φιλόξενης" ιστορίας», Η Αυγή 2/11/2010 
10 Στο χώρο του θεάτρου η έρευνα είχε αρχίσει νωρίτερα. Ενδεικτικά βλ. Γεράσιμος Σταύρου, «Το θέατρο στην ελεύθερη 
Ελλάδα»,  Επιθεώρηση Τέχνης 87-88  (Μάρτιος·  Απρίλιος 1962),  σ.σ.  376-385,  του ιδίου,  «Το θέατρο στην ελεύθερη 
Ελλάδα.  0  Θεατρικός Όμιλος της ΕΠΟΝ Θεσσαλίας»,  Θέατρο.  55-56,  περ.  β',  τόμ.  I  (1977).  σ.σ.  19-30.  Κοτζιούλας,  Το 
θέατρο στα βουνά. Αθήνα 1980, Β. Ρώτας, Θέατρο και Αντίσταση. Αθήνα 1981. Επίσης. Θ. Γραμματάς. «Αισθητικές και 
ιδεολογικές παράμετροι στο μεταπολεμικό ελληνικό θέατρο», Εκκύκλήμα 24 (Άνοιξη 1990),  του ιδίου,  «Ο απόηχος των 
όπλων. Η εμπειρία του εμφυλίου πολέμου στο νεοελληνικό θέατρο της δεκαετίας του '50». Αναγνώριση. Τιμητικό 
Αφιέρωμα στον καθηγητή Θεόδωρο Έξαρχο, Αθήνα 2006, σ.σ. 205-218 
11 Ο στίχος είναι από το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου, «Νέα περί του θανάτου του Ισπανού ποιητού Φεντερίκο 
Γκαρθία Λόρκα στις 19  Αυγούστου του 1936  μέσα στο χαντάκι του Καμίνο ντε λα Φουέντε»,  που ανθολογείται στα 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τεύχος, σελ. 246 
12 Αλέξ. Αργυρίου. «Νίκου Εγγονόπουλου: Ελευσις», Εισαγωγή στην ποίηση του Εγγονόπουλου. Επιλογή κριτικών 
κειμένων, εισαγωγή-επιμέλεια: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου. Ηράκλειο 2008, σελ. 33, υποσημ. 
13 Αλέξ.  Αργυρίου.  «Νίκου Εγγονόπουλου:  Ελευσις». Ποιητική Τέχνη 25 (Απρίλιος 1948).  Βλ.  Εισαγωγή στην ποίηση του 
Νίκου Εγγονόπουλου, ό.π.. σ.σ. 33-38 
14 Μπορεί κανείς να δει την ταινία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://xaidari.blogspol.com 
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Δημήτρης Καταλειφός στο CD Νίκος Εγγονόπουλος. Είκοσι και ένα ποιήματα που συνοδεύει το 
τεύχος 179 (Ιανουάριος-Μ άρτιος 2004) του περιοδικού Η Λέξη (Αφιέρωμα στον Ν. Εγγονόπουλο). 
Ανέκδοτη ανάγνωση του ποιήματος από τον ίδιο τον Εγγονόπουλο υπάρχει στην ιστοσελί-δα του 
Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού15.  Ο Εμφύλιος αποτέλεσε και το θέμα ενός πίνακα του 
Εγγονόπουλου με τίτλο «Ο Εμφύλιος πόλεμος»16. 

Ο Εγγονόπουλος γράφει το ποίημά του το 1948 και ο Μανόλης Αναγνωστάκης το 1949. όταν ο 
Εμφύλιος ήταν στο αποκορύφωμά του. Τα δύο ποιήματα αποτελούν ένα διάλογο γύρω από τη σχέ-
ση της ποίησης με την ιστορική πραγματικότητα, σε ένα επίπεδο διαφορετικό από αυτό στο οποίο 
κινήθηκε η γενιά του '30. γιατί οι δύο ποιητές διαχωρίζονται πνευματικά από αυτήν. Εξάλλου, μετά 
τον πόλεμο, συντίθεται ένα διαφορετικό λογοτεχνικό «παράδειγμα» που χαρακτηρίζεται από νέες 
εκφράσεις και αντιλήψεις. Το νέο αυτό εκφράζεται με μια νέα, ανανεωμένη ποιητική γλώσσα, που 
δε διαθέτει το λυρισμό της προηγούμενης ποίησης. 

Από τους δύο ποιητές, ο Αναγνωστάκης, όπως και άλλοι μεταπολεμικοί, είχε εμπλακεί στην πο-
λιτική του τόπου και είχε συμμετάσχει στις περιπέτειες της εποχής.  Από την άλλη πλευρά,  «η δια-
φορετική φωνή και φυσιογνωμία του Νίκου Εγγονόπουλου ταράζει ποικιλότροπα το χώρο με τη 
ρηξικέλευθη υπερρεαλιστική υφή της»17. Ωστόσο, ο Εγγονόπουλος, μολονότι δεν έχει να επιδείξει 
αγωνιστικές περγαμηνές ισάξιες του Αναγνωστάκη, ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για τα 
κοινωνικά, πνευματικά, ιστορικά και λογοτεχνικά γεγονότα της εποχής του. Στις βιογραφικές τρό-
πον τινά σημειώσεις που προτάσσει στη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του από τον «Ίκα-
ρο», αναφέρεται στους «μάλλον δύσκολους καιρούς» και στη στράτευσή του «στην πρώτη γραμμή, 
στην γραμμή του πυρός,  όπου τον βαστήξανε πεισματάρικα,  μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων»,  
«γιατί [...] ιδιαίτερα στην περίοδο της όντως αλησμονήτου "4ης Αυγούστου", ο όρος "διανοούμε-
νος" συνεπήγετο και την έννοια του "υπόπτου"», την παράνομη από τους κατακτητές αιχμαλωσία 
του και τη δραπέτευσή του18. Στην Κοιλάδα με τους ροδώνες, επίσης, δίνει πληροφορίες για τα δύ-
σκολα χρόνια της Κατοχής.  Γράφει σχετικά με το «Ενα οργισμένο ποίημα της Κατοχής»:  «Κάποτε,  
στην κατοχή,  δέχτηκα αναπάντεχα την επίσκεψη ενός φίλου μου,  όπως έλεγε,  αλλά προ πάντων 
φίλου του "σοσιαλιστικού ρεαλισμού". Μου ζήτησε ποιήματα "επίκαιρα, όχι ακαταλαβίστικα (;), 
που να θυμίζουν και δημοτικό τραγούδι". Οι καιροί είσανε κατάλληλοι, τα θέματα καυτά, η βαρβα-
ρότητα των Γερμανών η γνωστή,  τα βάσανα του Ελληνικού λαού αφόρητα,  η λύσσα και η αγανά-
κτηση βράζανε μέσα μας». Μας δίνει μάλιστα την πληροφορία ότι στα μέσα του 1944 αναγκάστηκε 
να κρυφτεί στο σπίτι του «γενναιόψυχου φίλου του Ανδρέα Εμπειρίκου», γιατί οι κατακτητές «είχαν 
αρχίσει να δείχνουν κάποιο έντονο ενδιαφέρον» για το περιεχόμενο του Μπολιβάρ19. 

Ο Εγγονόπουλος υπήρξε αντισυμβατικός στη ζωή και στην τέχνη και βρισκόταν πάντα σε έντο-
νη αντίθεση προς τους αποδεκτούς και συμβατικούς κανόνες, τόσο ως ζωγράφος όσο και ως ποιη-
τής. Ένας άνθρωπος επαναστατικός και προκλητικός στην τέχνη του, που αδιαφόρησε για την ενό-
χληση που προκαλούσε με την τολμηρή του φαντασία και την αποστροφή του για καθετί λογικό και 
συμβατικό,  που ξεσήκωσε εναντίον του την αγανάκτηση και ορισμένες φορές και το σκώμμα20, 
ήταν αδύνατο να μείνει αμέτοχος στις προκλήσεις μιας αιματηρής εποχής,  όπως ο Εμφύλιος.  Δε 
συμμετείχε ενεργά στον ένοπλο αντιστασιακό αγώνα, αλλά η στάση του απέναντι στις πολιτικοκοι-
νωνικές καταστάσεις μπορεί να θεωρηθεί ως μαρτυρία παθητικής αντίστασης. Σύμφωνα, μάλιστα, 
με τη μαρτυρία της γυναίκας του, ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε στη λογοτεχνία τη λέξη «εμφύλι-
ος» για τον ένοπλο αγώνα μεταξύ των αντιμαχόμενων ομάδων, όταν όλοι μιλούσαν για ανταρτοπό-
λεμο και συμμοριτοπόλεμο21.   

                                                
15 www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=7 (30-11-2010). Την ανάγνωση αυτή του ποιητή μου υπέδειξε η κυρία Άννα 
Αγγελοπούλου 
16 Οι Έλληνες ζωγράφοι, τόμ. δεύτερος. 20ός αιώνας, στην ενότητα «Νίκος Εγγονόπουλος», σελ. 18 
17 Ελισάβετ Κεφαλληνού, «Νίκος Εγγονόπουλος και πολιτική ηθική», περ. Περίπλους, τχ. 50. Έχω υπόψη μου την 
ηλεκτρονική δημοσίευση της μελέτης (hltp://www. lexima.gr/lxm/read-637.htm]) 
18 Νίκου Εγγονόπουλου Ποιήματα, Αθήνα 2007. σ.σ. 330 και 332 
19 Στην Κοιλάδα με τους ροδώνες, με είκοσι έγχρωμους πίνακες και ένα σχέδιο. Αθήνα 1987, σ.σ. 222-224 
20 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Β' τεύχος, Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, σελ. 247 
21 Λένα Εγγονοπούλου, «Ποτέ αρκετά», Χάρτης, τχ. 25/26 (Νοέμβριος 1988). Αφιέρωμα Ν. Εγγονόπουλος, σ.σ. 7792 

http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=7
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=7
http://lexima.gr/lxm/read-637.htm
http://www/
http://lexima.gr/lxm/read-637.htm
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Με δεδομένη την ανατρεπτική και επαναστατική γλώσσα του υπερρεαλισμού22, ο 
Εγγονόπουλος στην ποίησή του εκφράζει τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και την καταπίεση 
(Μπολιβάρ). Η γραφή που χρησιμοποιεί ο Υπερρεαλισμός θεωρείται απαραίτητη τη μεταπολεμική 
και μετεμφυλιακή εποχή,  γιατί βοηθάει στη σκιαγράφηση του περιβάλλοντος,  των ιστορικών 
συνθηκών, της τραγικής κοινωνικής πραγματικότητας, του χάους και του κατακερματισμού των 
συνειδήσεων. Μπορεί, επίσης, και εκφράζει, κάτω από το βάρος των ειδικών περιστάσεων, με 
τρόπο καλυμμένο, τα γεγονότα της εποχής, που δεν μπορούν φανερά να εκφραστούν. 

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο αναβιωμένος υπερρεαλισμός συνέπιπτε με τα σκληρά κατοχικά χρόνια 
της βίας,  της καταδίωξης,  της λογοκρισίας και του φόβου.  Η κατάσταση αυτή προωθούσε μια 
κρυπτική και υπαινικτική ενδοστρέφεια, η οποία συνυφασμένη με την υπερρεαλιστική ανατροπή 
και απόκλιση του λόγου από τις καθιερωμένες λογοτεχνικές συμβάσεις συντελούσε στη δημιουργία 
ποίησης η οποία χαρακτηριζόταν από την αίγλη της πολιτικής ηθικής»23. 

Σ' αυτήν την κατεύθυνση η δεκαετία 1944-1954, και αργότερα μέχρι το 1957, είναι χαρακτηρι-
στική για την ποιητική δημιουργία του Εγγονόπουλου. Το 1944 δημοσιεύεται ο Μπολιβάρ, το 1946 
Η επιστροφή των πουλιών,  το 1948  η Ελευσις και το 1954  Ο Ατλαντικός.  Δε χρειάζεται να 
επιμείνουμε στον αγωνιστικό χαρακτήρα της πιο σημαντικής ποιητικής σύνθεσης του Εγγο-
νόπουλου (Μπολιβάρ), γιατί είναι γνωστός24.  Χρειάζεται,  όμως,  να τονίσουμε ότι ο ποιητής δε 
δημιουργεί ξεκομμένος από την εποχή του, αλλά καταθέτει τις εμπειρίες του από τα δύσκολα χρό-
νια που έζησε (Βλ. «Ενα οργισμένο ποίημα της Κατοχής», «Το τραγούδι ενού στρατιώτη», «Η Ύδρα 
των πουλιών», την ποιητική συλλογή Ελευσις αλλά και αργότερα στο Εν ανθηρώ έλληνι λόγω (1957) 
τα ποιήματα «Νέα περί του θανάτου του Ισπανού ποιητού Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στις 19  
Αυγούστου του 1936 μέσα στο χαντάκι του Καμίνο ντε λα Φουέντε» και «Μαρσινέλ»)25. Στα 
ποιήματα αυτής της περιόδου η ποιητική του έμπνευση συνδέεται άρρηκτα με το ιστορικό παρόν. 
Ο Εγγονόπουλος ασχολείται πιο φανερά με τα ιστορικά γεγονότα,  γιατί η κατάσταση τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στον κόσμο είναι δύσκολη26. 

Το αποκορύφωμα της ευαισθησίας, της αποδοκιμασίας και της αυτοσυνειδησίας αποτελεί το 
ποίημα «Ποίηση 1948», στο οποίο εκφράζει την αδυναμία του να εκφράσει με λόγια την τραγωδία 
που ξετυλίγεται γύρω του και έτσι παραβολικά εξομοιώνει τη διαδικασία της ποιητικής γραφής με 
τη διαδικασία γραφής στην πίσω πλευρά αγγελτηρίων θανάτου27. 

 
Παρατηρήσεις στη μορφή του ποιήματος 

 
Το ποίημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της «νεοτερικής ποίησης»28.  Αποτελείται από ένα σύ-

ντομο τίτλο και είκοσι δύο εξαιρετικά μικρής έκτασης ελεύθερους στίχους, που δεν έχουν ορισμένο 
αριθμό συλλάβουν,  από τους οποίους ο μεγαλύτερος αποτελείται από πέντε λέξεις και ο 
μικρότερος από μία. Ό,τι χαρακτηρίζει τη στιχουργία είναι οι συνεχείς διασκελισμοί που δεν 
επιτρέπουν το νόημα κανενός στίχου να ολοκληρωθεί.  Το νόημα μεταφέρεται από τον ένα στίχο 

                                                                                                                                                  
  
22 Για τη νεότερη ποίηση και τον υπερρεαλισμό, βλ. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄τεύχος,  ό.π., σ.σ. 196-198, και 
Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, ΟΕΔΒ, Αθήνα, ό΄π. σελ. 192. 
23 Ελισάβετ Κεφαλληνού, «Νίκος Εγγονόπουλος και πολιτική ηθική», ό.π. 
24 Βλ. τις μελέτες Ανδρέας Καραντώνης, «Νίκου Εγγονόπουλου: Μπολιβάρ», Κλέων Παράχος, «Μπολιβάρ», Δημήτρης 
Ιατρόπουλος «Μπολιβάρ», Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, «Μεταφορά και φύση στον Μπολιβάρ», David Connoly, «Από 
"Μπολιβάρ" σε Bolivar ή Μεταφράζοντας ένα ελληνικό ποίημα», Νίκος Λάζαρης, «Ποίηση και Ιστορία στον Μπολιβάρ του 
Νίκου Εγγονόπουλου» στο Εισαγωγή στην ποίηση του Εγγονόπουλου, ό.π. 
25 Ιάκωβος Βούρτσης, «Νίκος Εγγονόπουλος: Η δεκαετία 1944-1954», Εισαγωγή στην ποίηση του Εγγονόπουλου, ό.π., σ.σ. 
185-200 
26 Ρένα Ζαμάρου, «Σύνοψις βίου και έργου». Αφιέρωμα: «Νίκος Εγγονόπουλος: Ελληνοκεντρικός και οικουμενικός», στο 
περ. Βιβλιοθήκη της εφημ. Ελευθεροτυπία. Παρασκευή 12 Αυγούστου 2005. σελ. 11 
27 Ελισάβετ Κεφαλληνού, «Νίκος Εγγονόπουλος και πολιτική ηθική», ό.π. 
28 Για τα χαρακτηριστικά της νεοτερικής ποίησης βλ. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β' τεύχος, σ.σ. 198- 199. και 
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, ό.π., σ.σ. 130-131 
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στον επόμενο του. Οι στίχοι είναι οργανωμένοι σε δύο στροφικά σύνολα, που αποτελούν 
ανισομερείς ποιητικές περιοχές, η πρώτη αποτελούμενη από 13 και η δεύτερη από 9 στίχους. 

 Ο πρώτος στίχος αρχίζει με πεζό γράμμα και δεν υπάρχουν τελείες. Τα σημεία στίξης που συ-
ναντάμε είναι η άνω και κάτω τελεία,  τα εισαγωγικά και η παύλα,  σε δύο μάλιστα περιπτώσεις.  Η 
γλώσσα είναι απλή και κατανοητή, αντιποιητική. Η εκφραστική τόλμη του υπερρεαλιστικού λόγου 
διασώζεται στην παρομοίωση. Κυριαρχούν τα ουσιαστικά και τα ρήματα. Λείπουν τα σχήματα λό-
γου, με αποτέλεσμα η παρομοίωση να προβάλλεται και να κυριαρχεί, καθώς είναι μάλιστα τοποθε-
τημένη στο μέσον της ποιητικής σύνθεσης. Στοιχείο διακειμενικότητας είναι η αναφορά στον κα-
βαφικό στίχο «κι άλλα ηχηρά παρόμοια»  από το ποίημα «Από την σχολήν του περιωνύμου 
φιλοσόφου»29 . 

 
Η ερμηνεία 

 
Σύμφωνα με το σχόλιο του σχολικού εγχειριδίου, «το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου, γραμ-

μένο κατά την αιματηρή περίοδο του εμφυλίου (1946-1949). είναι μία δήλωση για την αδυναμία 
της ποίησης να αρθρώσει τον λόγο της μέσα στις αιματηρές συνθήκες του διχασμένου από τον εμ-
φύλιο σπαραγμό του έθνους». 

Το θέμα του ποιήματος δίνεται καίρια από τον τίτλο «Ποίηση 1948»,  που σημαίνει ότι το 
περιεχόμενο του αναφέρεται στην Ποίηση το 1948, μία εποχή ιδιαίτερα ταραγμένη και τραυματική 
για τη χώρα μας.  Μολονότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των νεκρών αυτού του 
πολέμου,  η δοκιμασία του «σε ανθρώπινες ζωές [ήταν]  εφάμιλλη σε κόστος με τον πόλεμο στη 
Μικρά Ασία και την εκεί καταστροφή των ελληνικών πληθυσμών»30,  όπως θα τονίσουμε και στη 
συνέχεια. 

Στους δύο πρώτους στίχους του ποιήματος προσδιορίζεται ο χρόνος της ποιητικής δράσης και 
ένα χαρακτηριστικό του.  Είναι η εποχή του εμφύλιου πολέμου,  που το πρώτο χαρακτηριστικό της 
είναι το ξέσκισμα, η κατασπάραξη, ο σπαραγμός των ανθρώπου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό θα το 
συναντήσουμε στο στίχο 13, και είναι ο θάνατος. Οι άνθρωποι υποφέρουν. Συγκεκριμένα, το 1948 η 
κατάσταση είχε οξυνθεί επικίνδυνα με την ανάληψη της κηδεμονίας του ελληνικού κράτους από τις 
Η.Π.Α.  (Δόγμα Τρούμαν).  Ο σπαραγμός προκαλείται λόγω των δεινών του Εμφυλίου.  Και αυτά δεν 
είναι λίγα. Το «παιδομάζωμα»31 είχε πλέον γίνει το βασικό χαρακτηριστικό του πολέμου αυτού, και 
τα παιδιά είτε συγκεντρώνονταν από την πλευρά του κράτους στις παιδουπόλεις. που είχε ιδρύσει 
η βασίλισσα Φρειδερίκη,  είτε μεταφέρονταν από την πλευρά των ανταρτών έξω από το ελληνικό 
έδαφος στις ανατολικές χώρες, είτε εγκαταλείπονταν στους δρόμους των πόλεων. Υπολογίζεται ότι 
περίπου 150.000 παιδιά εγκαταλείφθηκαν. Επιπλέον, υπάρχει η Μακρόνησος, τόπος εξορίας των 
αντιστασιακών,  και η εκτόπιση πολλών χιλιάδων αγροτών από τις εστίες τους στο πλαίσιο των 
αντιαντάρτικων μεθόδων. Συνοψίζει ο Γιώργος Μαργαρίτης: «Στη διάρκειά του [Εμφυλίου] σχεδόν 
ένα εκατομμύριο άτομα μετακινήθηκαν από τις εστίες τους, είδαν τα χωράφια τους να ερημώνο-
νται, τα κοπάδια τους να σκορπίζονται, τα χωριά τους να χορταριάζουν και να λεηλατούνται ακα-
τοίκητα. Εφτακόσιες χιλιάδες άτομα μετακίνησε ο στρατός για να στερήσει τον αντίπαλο από εφε-
δρείες και κοινωνικά στηρίγματα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν στις πόλεις από μόνοι τους 
για να γλιτώσουν τη λαίλαπα του πολέμου και να βρουν γαλήνη και ασφάλεια.  [...].  Η ελληνική 
ύπαιθρος,  σχεδόν στο σύνολο της.  δεν συνήλθε ποτέ από τη θεομηνία του Εμφυλίου.  [...].  Λίγα 
χρόνια αργότερα, ξεκίνησαν καραβάνια μεταναστών, από τις περιοχές ακριβώς που δοκιμάστηκαν 
πιο σκληρά στον Εμφύλιο,  για να δουλέψουν στα εργοστάσια της Γερμανίας και της δυτικής Ευ-
ρώπης»32.  Ο σπαραγμός,  λοιπόν,  μπορεί να αναφέρεται στους αποχωρισμούς των παιδιών από 
                                                
29 Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα (1919-1933), φιλολογική επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, Αθήνα 1969, σ.σ. 28-29. Ο στίχος ολόκληρος 
είναι «το χρέος προς την πατρίδα, κι άλλα ηχηρά παρόμοια». 
30 Γιώργος Μαργαρίτης, «Γενική επισκόπηση του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου», Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, 
Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, χ.χ., σ.σ. 189-194 
31 Βλ. Ελένη Παπαγεωργίου. Το «παιδομάζωμα» κατά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, διπλωματική εργασία. Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Αθήνα 2008 
32 Γιώργος Μαργαρίτης, «Ο απολογισμός του Εμφυλίου», Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π., σ.σ. 190-194 
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τους γονείς τους,  των μελών των οικογενειών αλλά και στον αποχωρισμό των ανθρώπων από τον 
τόπο τους33.  Υπάρχουν όμως και οι εκτελέσεις.  Σύμφωνα με πληροφορίες,  μόνο στο μικρό νησάκι 
Λαζαρέτο κοντά στην Κέρκυρα, στρατόπεδο εγκλεισμού αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, κατά το 
διάστημα από τον Νοέμβριο του 1947 μέχρι και τον Μάιο του 1948 έγιναν 64 εκτελέσεις34. Στοιχεία 
για ομαδικές εκτελέσεις κρατουμένων αυτήν τη χρονιά υπάρχουν και από τις φυλακές της Αίγινας, 
ενώ ανατριχιαστική είναι η εκτέλεση 154 θανατοποινιτών σαν αντίποινα για το φόνο του Χ. Λαδά, 
υπουργού Δικαιοσύνης, την Πρωτομαγιά του 194 835. Διαβόητες είναι μέχρι σήμερα οι εκτελέσεις 
στο Γεντί. Κουλέ στη Θεσσαλονίκη36 και στο Γουδί,  όπου ο αριθμός των εκτελεσθέντων των ετών 
1947-1952 ανέρχεται στους 35437. Επιπλέον, υπάρχουν τα. θύματα των ένοπλων συγκρούσεων και 
από τις δύο πλευρές38, αλλά και τα θύματα των έκτακτων στρατοδικείων και των κακουργιοδικείων. 
ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των θυμάτων της τρομοκρατίας.  Χαρακτηριστικός για το θέμα στο 
οποίο αναφερόμαστε είναι ο τίτλος σχετικού έργου του Ηλία Πετρόπουλου: Πτώματα, πτώματα, 
πτώματα (1990). 

Ακολουθεί η απόφανση (3-4)  σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη εποχή δεν είναι εποχή 
για να ασχολείται κανείς με την ποίηση και κυρίως, όπως φαίνεται από όσα ακολουθούν, για να 
γράφει ποίηση. Είναι, εξαιτίας του σπαραγμού της, μία εποχή αντιποιητική. Επιπλέον, βέβαια, όχι 
μόνο η ποίηση αλλά και κάθε άλλη πνευματική και καλλιτεχνική εκδήλωση («κι άλλα παρόμοια»), 
όπως διαπιστώνει ο ποιητής με υποτιμητική διάθεση, είναι περιττή πολυτέλεια. Η παραπομπή στον 
Καβάφη δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη39. 

Η αιτιολογία ακολουθεί εκφρασμένη με μία εκτεταμένη παρομοίωση,  που το σημαντικό 
εννοιολογικό της βάρος δίνεται και με τη μεγάλη της έκταση αλλά και με την προσεκτική 
τοποθέτησή της στο μέσον περίπου της ποιητικής σύνθεσης,  στην οποία συγκρίνονται έννοιες και 
καταστάσεις. Ο ποιητής χρησιμοποιεί αυτό το σχήμα του λόγου προκειμένου να δικαιολογήσει την 
προηγούμενη απόφανσή του, αλλά και για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε μία παράλογη 
κατάσταση: αυτήν του αδελφοκτόνου σπαραγμού που είχε εκατόμβες θυμάτων. Η παρομοίωση 
αποτελείται από το δεικτικό και το αναφορικό μέρος. Το δεικτικό είναι: 

«σαν (-καθώς) πάει κάτι 
να 
γραφεί είναι» 
και αποτελεί την αφήγηση. 
Το δεικτικό μέρος είναι: 
«ως (-σαν) αν 
να γράφονταν 
από την άλλη μεριά 

                                                                                                                                                  
  
33 Γιάννης Σκαλιδάκης, «Η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση», Εμφύλιος πόλεμος. 60 χρόνια από τη λήξη του, 
Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, χ.χ., σ.σ. 52·'56. όπου πληροφορίες για το 1948 
34 Σπύρος Ανδρεάδης, «Λαζαρέτο», Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π.. σελ. 111 
35 Τάκης Μ πένας, «Εκτελέσεις στην Αίγινα», Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π., σ.σ. 120-121 
36 Γιώργος Αναστασιάδης,  «Πίσω από το Γεντί Κουλέ»,  Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο,  ό.π.,  σ.σ.  97-102,  όπου 
συγκλονιστικές μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό, αλλά και βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα βλ. Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Ο 
συγγραφέας Γιώργος Ιορδανού και το βιβλίο του για το Γεντί Κουλέ («Από τον τάφο των ζωντανών.  Αληθινές ιστορίες 
παρμένες από την καθημερινότητα ενός καταδίκου», 1921)», περ. Εντευκτήριο, τχ. 1 (Οκτώβριος 1987), σ.σ. 3-5 
37 Νίκος Κιάος, «Ο συνήθης τόπος εκτελέσεων», Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π.. σ.σ. 103-110. Ας σημειωθεί ότι 
από τους τελευταίους εκτελεσθέντες στο Γουδί ήταν οι Νίκος Μπελογιάννης, Δημήτρης Μπάτσης, Νίκος Καλούμενος και 
Ηλίας Αργυριάδης στις 30-3-1952 
38 Μεγάλες ήταν οι απώλειες σε ανθρώπινες ψυχές κατά την επίθεση των κυβερνητικών στρατευμάτων στον Γράμμο 
(1.600 νεκροί και αγνοούμενοι από τον κυβερνητικό στρατό) και εναντίον των ανταρτών στην Πελοπόννησο («αληθινή 
σφαγή με δύο ως τρεις χιλιάδες θύματα» από τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού (ΔΣΕ)). (Γιώργος Μαργαρίτης, «Από 
το Λιτόχωρο στο Γράμμο», Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π., σ.σ. 149-150) 
39 Αλέξ. Αργυρίου «Ο Νίκος Εγγονόπουλος και ο υπερρεαλισμός», Εισαγωγή στην ποίηση του Εγγονόπουλου, ό.π., σελ. 56. 
Βλ. ακόμη, Δανιήλ I. Ιακώβ, «Μικρά σχόλια για την παρουσία του Καβάφη στο έργο του Ν. Εγγονόπουλου», Εισαγωγή 
στην ποίηση του Εγγονόπουλου, ό.π., σ.σ. 125-138 
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αγγελτηρίων θανάτου» 
και αποτελεί την εικόνα. 
Ο κοινός όρος είναι αυτό το οποίο πάει να γραφτεί που συγκρίνεται με ένα κείμενο, γραμμένο 

στην πίσω πλευρά αγγελτηρίων θανάτου. 
Η παρομοίωση χαρίζει σαφήνεια και παραστατικότητα, ποικίλλει το λιτό, απογυμνωμένο λόγο, 

ξαφνιάζοντας με την εκφραστική της τόλμη,  και μεταφέρει την οδυνηρή διάθεση που 
δημιουργείται στο ποίημα από τη μακάβρια εικόνα των κηδειόσημων.  Επιπλέον,  στηρίζει την 
ποιητική σύνθεση, καθώς είναι τοποθετημένη στη μέση του ποιήματος και συνδέει το πρώτο με το 
τελευταίο μέρος και,  τέλος,  αιτιολογεί την αδυναμία του Εγγονόπουλου να γράψει ποιήματα.  Η 
εποχή του εμφύλιου σπαραγμού δεν είναι εποχή για ποίηση, γιατί οτιδήποτε επιχειρεί να γράψει ο 
ποιητής είναι σαν να το γράφει στην πίσω πλευρά των αγγελτηρίων θανάτου.  Υπήρξαν 
αποδεδειγμένα πάρα πολλοί θάνατοι καθ' όλη τη διάρκεια του Εμφυλίου, τόσοι όσοι σε κανέναν 
άλλο πόλεμο, εκτός από τον Μικρασιατικό. Τόσοι που όλο το χαρτί καταναλώθηκε στην παραγωγή 
εντύπων αγγελτηρίων θανάτων. Λόγω των πολλών θανάτων, τα χαρτιά πάνω στα οποία πάει να 
γράψει ο ποιητής παρομοιάζονται με την πίσω μεριά αυτών των φρικτών εντύπων.  Έτσι,  η 
παρομοίωση τονίζει με την τραγική της οξύτητα και τη μακάβρια διάστασή της την κυριότερη 
συνέπεια του εμφυλίου σπαραγμού, το θάνατο. Όταν είναι τόσος πολύς ο θάνατος, ο ποιητής, 
απηυδισμένος από αυτήν την παράλογη πραγματικότητα, δεν μπορεί να γράψει ποιήματα. Γι' αυτό 
και ο λόγος του ποιήματος είναι τεμαχισμένος,  σαν να σπαράχτηκε μέσα στην αγριότητα του 
πολέμου, «λόγος ακρωτηριασμένος, σχεδόν συλλαβικός, ένα μοναχικό ψέλλισμα»40.  

Συνοψίζει ο Γιώργος Μαργαρίτης:  «Για την Ελλάδα.  [...],  η πολεμική τριετία που ακολούθησε 
την ταραγμένη κατοχική περίοδο είχε το δικό της ιδιαίτερο βάρος. Ο πόλεμος αυτός συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στους πιο καταστροφικούς που γνώρισε η χώρα στην πρόσφατη ιστορία της. Εδώ 
δεν υπήρχε εχθρός προερχόμενος από τα ξένα.  Τα θύματα και της μιας και της άλλης πλευράς 
προέρχονταν από τον ίδιο χώρο. [...], γεγονός που, [...], έκανε το ειδικό βάρος του αβάσταχτο, κοι-
νωνικά, οικονομικά, δημογραφικά - σε πολλές περιοχές, καταστροφικό. Οι στρατιωτικές απώλειες, 
πιο προσεκτικά υπολογισμένες, ξεπερνούσαν ό,τι αντίστοιχο είχε γνωρίσει η χώρα στην πρόσφατη 
ιστορία της.  Οι κυβερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν 14.000  ως 17.000  νεκρούς -  χωρίς να 
μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι απώλειες των παραστρατιωτικών σχημάτων (MAY,  
ΜΑΔ, χωροφύλακες "άνευ θητείας" κ.λπ.) και φυσικά οι απόκλειες των παρακρατικών "συμμο-
ριών". Στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού σκοτώθηκαν σύμφωνα με υπολογισμούς περισσό-
τεροι από 25.000 μαχητές,  ανεβάζοντας το σύνολο των σκοτωμένων στα πεδία των μαχών σε πε-
ρισσότερους από σαράντα χιλιάδες ανθρώπους. Συγκριτικά, ο Ελληνοϊταλικός και Ελληνογερμανι-
κός πόλεμος του 1940-1941 είχε κοστίσει στη χώρα 15.000 νεκρούς και οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 
1912-1913  "μόλις"  8.000  νεκρούς.  Μόνο η εκατόμβη της Μικρασιατικής εκστρατείας μπορεί να 
συγκριθεί, ως προς το βάρος του χυμένου αίματος, με τον Εμφύλιο του 1946-1949. 

Και φυσικά δεν ήταν οι μόνοι νεκροί του πολέμου αυτοί. Σε μία σύγκρουση ολοκληρωτική, 
στην οποία περίσσευε το μίσος και το πάθος,  οι άμαχοι πλήρωσαν επίσης βαρύ φόρο αίματος.  Οι 
πηγές εδώ λειτουργούν "κατ' εκτίμηση". Ποιος να μετρήσει τις συνοπτικές -ανεπίσημες- εκτελέσεις, 
σαφώς πολλαπλάσιες των επισήμων,  εκείνων που έγιναν με αποφάσεις στρατοδικείων,  πώς να 
υπολογιστούν τα θύματα των ναρκών,  πώς να υπολογιστούν τα θύματα που προκάλεσε η 
γιγαντιαία μετακίνηση ανθρώπων, το θανατηφόρο κρυφτό στα απρόσιτα, αφιλόξενα ορεινά, οι 
παγοπληξίες, η πείνα, οι αρρώστιες, οι στερήσεις, η εξάντληση. Οι στατιστικές εδώ παραπαίουν και 
άλλοι μιλούν για εκατό, άλλοι για εκατόν πενήντα, άλλοι για διακόσιες χιλιάδες θύματα. Χονδρικά, 
συγκριτικά πάλι, σε 250.000 υπολογίζονται (με αποκλίσεις φυσικά) από τη διεθνή βιβλιογραφία τα 
θύματα. Έλληνες και Τούρκοι, του Μικρασιατικού πολέμου, 1919- 1922, και της επακόλουθης 
καταστροφής. Στον τομέα του θανάτου, δυστυχώς, ο ελληνικός Εμφύλιος έμοιαζε με τους 
                                                
40 Κώστας Μπαλάσκας, Νεοελληνική Ποίηση. Κείμενα, ερμηνεία, θεωρία. Αθήνα 1980, σ.σ. 123-125 (= Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Γ' Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική κατεύθυνση. Θετική κατεύθυνση. Βιβλίο του καθηγητή (στο εξής Βιβλίο του 
καθηγητή). ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999, σ.σ. 182-183) 
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υπόλοιπους του είδους στη σύγχρονη ή την παλαιότερη εποχή. Πάντοτε οι εσωτερικές, οι 
κοινωνικές συγκρούσεις διακρίνονται για το βαρύ φόρο αίματος που καταβάλλουν»41. 

Η Έκθεσις της Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων (έκδοση του ΓΕΣ) υπολογίζει τις απώλειες του 
εθνικού στρατού σε 15.969  και 2001  εξαφανισθέντες και των ανταρτών σε 38.220.  Γενικά,  
υπολογίζει το σύνολο των νεκρών, στρατιωτών και πολιτών, και από τις δύο πλευρές σε 120.00042. 

Αφού ο ποιητής μάς περιέγραψε σε τρίτο πρόσωπο την εποχή του Εμφυλίου και μας ανέφερε 
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εποχή για ποίηση,  δικαιολογεί σε πρώτο πρόσωπο την 
ποιητική του παραίτηση.  Εξαιτίας του σπαραγμού και του θανάτου «τα ποιήματά του είν'  τόσο 
πικραμένα». Ο ποιητής είναι πικραμένος, γεμάτος θλίψη και λύπη. και μεταφέρει τα συναισθήματά 
του αυτά στα ποιήματά του.  Δηλαδή,  στο σημείο αυτό υπάρχει το σχήμα της υπαλλαγής.  μία 
ιδιορρυθμία στη θέση που παίρνουν οι λέξεις στη σειρά του λόγου, για να μετατοπιστεί το 
ενδιαφέρον των αναγνωστών από τον ποιητή στο ποιητικό του δημιούργημα. 

Δεν είναι όμως πικραμένα μόνο τα ποιήματά του του 1948. Η παρένθεση είναι αποκαλυπτική, 
για όσους,  σε αντίθεση με τη λειτουργία της43, επιμείνουν στην προσεκτική ανάγνωση του περιε-
χομένου που περικλείει. Η παρένθεση είναι απαραίτητο να διαβαστεί, γιατί και επεξηγεί και συ-
μπληρώνει τα λεγόμενα.  Τα ποιήματά του πάντα ήταν πικραμένα.  Ο Εμφύλιος δεν είναι ο μόνος 
πόλεμος που έζησε ο ποιητής.  Από το 1910  που γεννήθηκε μέχρι το 1948  που γράφει το ποίημα 
έζησε και άλλους πολέμους και αντίξοες καταστάσεις: Α' Παγκόσμιος, Μικρασιατική εκστρατεία και 
καταστροφή, προσφυγιά, δικτατορία Μεταξά, Β' Παγκόσμιος πόλεμος. Κατοχή. Εντύπωση προκαλεί 
η λέξη «-άλλωστε-»,  συμμετρικά τοποθετημένη μέσα σε διπλή παύλα στο μέσον ακριβώς του 
στίχου.  Η λειτουργία της διπλής παύλας είναι να απομονώνει μία φράση,  η οποία όμως δεν έχει 
δευτερεύουσα σημασία για το νόημα, πράγμα που τονίζεται και από τη θέση που της δίνει ο ποιη-
τής στο στίχο. Τα τραγικά γεγονότα της εποχής του άλλωστε καθορίζουν την ποίηση, του. Πρόκειται 
για την εξομολόγηση της αδυναμίας του πνευματικού ανθρώπου, και ιδιαίτερα του ποιητή, να 
ανταποκριθεί στο χρέος του που, επειδή υπερβαίνει το χρονικό όριο του ποιήματος, τοποθετείται 
σε παρένθεση44. 

Υπάρχει όμως και μία ακόμη δικαιολογία: εξαιτίας του σπαραγμού και του θανάτου είναι -προ-
πάντων-, κυρίως, τα ποιήματά του τόσο λίγα. Μετά τις πέντε λέξεις του στίχου της παρένθεσης και 
τις δύο λέξεις των στίχων που ακολουθούν (18ος και 19ος), οι τρεις τελευταίοι στίχοι αποτελούνται 
από μία λέξη ο καθένας, υποδεικνύοντας τον οριακό τεμαχισμό του λόγου λόγω της αδυναμίας του 
ποιητή να εκφραστεί,  αλλά και τη φθίνουσα πορεία της ποιητικής παραγωγής του.  Μέσα στους 
τόσους θανάτους η ποίηση δεν έχει λόγο ύπαρξης παρά μόνο για να δηλώσει την αδυναμία του 
ποιητή να εκφραστεί. Αυτή η αδυναμία, όπως αποδεικνύεται, είναι πραγματικότητα. Το Ιανουάριο 
του 1948 συμμετέχει με κείμενο του στο «Αφιέρωμα των Ελλήνων ποιητών στον ποιητή Απόστολο 
Μελαχρινό για τα 40 χρόνια των Παραλλαγών του» και τον Δεκέμβριο δημοσιεύει την ποιητική 
συλλογή Ελευσις.  όπου και το ποίημα που προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε.  Στη συνέχεια η 
δημιουργικότητά του διοχετεύεται στο εικαστικό έργο του και η επόμενη ποιητική του συλλογή θα 
δημοσιευτεί το 1954 (Ο Ατλαντικός)45. 

                                                
Γιώργος Μαργαρίτης, «Ο απολογισμός του Εμφυλίου», .Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π., σ.σ. 189-194 
42 Σόλων Ν. Γρηγοριάδης. Ο Εμφύλιος 1946-1949. Αθήνα 2010. σ.σ. 175-176 
43 «Η παρένθεση () χρησιμεύει για να περικλείσει λέξη ή φράση που επεξηγεί ή συμπληρώνει τα λεγόμενα, αλλά και που 
μπορεί να λείπει. (Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γραμματικής Α' Ενιαίου Λυκείου. ΟΕΔΒ. σελ. 25) 
44 Κατά τον Νάνο Βαλαωρίτη, «οι συνεχείς παύλες βάζουν τον λόγο σε μια θέση περιοριστικής απομάκρυνσης από την 
αληθοφάνεια του ρεαλιστικού κειμένου, και τον αμφισβητούν συνεχώς [...]». (Βλ. Νάνος Βαλαωρίτης. «Για τον θερμαστή 
του ωραίου στους κοιτώνες των ενδόξων ονομάτων», Χάρτης, τχ. 25/26 (Νοέμβριος 1988). Αφιέρωμα Ν. Εγγονόπουλος, 
σελ. 88) 
45 Η φθίνουσα πορεία από το 1948 και έπειτα είναι εμφανής, εάν παρακολουθήσει κανείς την ποιητική δημιουργία του 
Εγγονόπουλου από το 1938 (Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν) έως το 1957 (Εν ανθηρώ έλληνι λόγω). Παραθέτουμε: Τα 
κλειδοκύμβαλα της σιωπής (1939), ακολουθεί ένα κενό τεσσάρων χρόνων, δικαιολογημένο από τη στράτευση και τις 
περιπέτειές του κατά την Κατοχή, και δημοσιεύεται ο Μπολιβάρ (1944), στη συνέχεια Η επιστροφή των πουλιών (1946) 
και η Ελευσις (1948). Η επόμενη ποιητική συλλογή του (Ο Ατλαντικός) θα εκδοθεί μετά από πέντε χρόνια, το 1954 
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Επομένως,  ο Εγγονόπουλος δηλώνει την αδυναμία της ποίησης,  δηλαδή του ποιητή,  να αρ-
θρώσει λόγο μέσα στις αιματηρές συνθήκες του εμφύλιου σπαραγμού. Τη δήλωση αυτή την εκφρά-
ζει ποιητικά, καταθέτοντας το ποίημα το οποίο έχουμε διαβάσει, θυμίζοντας μορφολογικά και θε-
ματικά το ποίημα «Στρατιώτης ποιητής», του ομότεχνού του και πνευματικού του συνοδοιπόρου 
Μίλτου Σαχτούρη46. Το περιεχόμενο, όμως, που συνοψίζεται στη λέξη «σπαραγμός» εκφράζεται, 
όπως έχει επισημανθεί, με έναν τεμαχισμένο λόγο, που φαίνεται σαν να σπαράχτηκε μέσα στον πό-
λεμο. 

 
Μανόλης Αναγνωστάκης, Στον Νίκο Ε...1949: 

«Ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. Κρίνε για να κριθείς»47 

 

Ξεκινώ με τα λόγια του ίδιου του ποιητή: «Πιστεύω [...] πως δεν έχει γραφτεί ή μάλλον δεν έχει 
εικονογραφηθεί με κάθε εκφραστικό μέσον η ιστορία της περιόδου 1940-1950 και λίγο μετά.  Δεν 
πρόκειται μόνο για τα γεγονότα που κι αυτά κηλιδώνονται, ωραιοποιούνται και ξαναπλάθονται με 
τα σημερινά μέτρα - όσο το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η καθημερινότητα που είναι πράγματα 
"άπιαστα" και για τον πιο ευσυνείδητο, αλλά μεταγενέστερο, μελετητή και ιστορικό. 

Πιστεύω πως η περίοδος του εμφυλίου στην Ελλάδα υπήρξε η πιο σκληρή, η πιο τραγική, η πιο 
άγρια, θα πρόσθετα και πολλά άλλα επίθετα ακόμα, όπως ταπεινωτική και ανέντιμη, μέσα σ' όλη τη 
νεοελληνική ιστορία. Μ' όλη τη δραματικότητά της η κατοχή ήταν μια εποχή έπαρσης, ανάτασης, 
ελπίδας, τα ανθρωπάκια έγιναν ξαφνικά Άνθρωποι, ο μικρός κι ο ανώνυμος τεντώθηκε στα όρια του 
μεγάλου. Στην περίοδο του εμφυλίου οι άνθρωποι εκβιάστηκαν να γίνουν ανθρωπάκια, οι μεγάλοι 
να σκύψουν, να ταπεινωθούν, να τσακίσουν, να γίνουν ανώνυμος πολτός. Αν στην κατοχή εμείς, οι 
τότε νέοι, αποκτήσαμε συνείδηση της ανθρωπιάς, στα κατοπινά χρόνια υποχρεωθήκαμε να πιούμε 
ως τον πάτο το δηλητήριο της απανθρωπιάς [...]. Η κατοχή είναι ένας πολύχρωμος πίνακας όπου το 
μαύρο δένει παράδοξα με το κόκκινο, με το γαλάζιο, με όλα τα χρώματα της ίριδας. Το χρώμα του 
εμφυλίου είναι το μαύρο,  ένα απέραντο απ'  άκρη σ'  άκρη μαύρο κι η μνήμη δεν μπορεί να ρίξει 
πουθενά μια ευφάνταστη ματιά.[...]. 

Πιστεύω, πάλι θα πω, πως η ποίηση της περιόδου εκείνης, ή για την περίοδο εκείνη, είναι, σα 
ντοκουμέντο,  μια από τις συγκλονιστικότερες μαρτυρίες -να τολμήσω να το πω;-  σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο. Γιατί σαφούς προηγείται απ' ό,τι μας ήρθε πολύ αργότερα απ' έξω σαν ποίηση κοινωνικής 
αμφισβήτησης, προβληματισμένης διαμαρτυρίας κλπ., μάλιστα κάποτε πολύ κραυγαλέα και εντυ-
πωσιακή»48. 

Το ποίημα είναι το τελευταίο της συλλογής Παρενθέσεις, στην οποία περιέχονται και τα ποιή-
ματα «Τοπίο»,  «Επιτύμβιον»  και «Επίγνωση».  Οι Παρενθέσεις,  όπως και η Συνέχεια 2,  που δεν 
είχαν κυκλοφορήσει αυτοτελώς, εντάχθηκαν στη συγκεντρωτική έκδοση του ποιητικού έργου του 
Αναγνωστάκη με τίτλο Ποιήματα (1941-1956λ που εκδόθηκε σε επιμέλεια Ντ. Α. Γεωρ-γούδη και Κ. 
Γεννατάτο 195649. 

Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία που παρατίθενται για τον ποιητή στο Γ'  τεύχος των Κει-
μένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  ο Μ.  Αναγνωστάκης «είναι από τους πιο αντιπροσωπευτικούς 
ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Η ποίησή του απηχεί κοινωνικές και πολιτικές 
συγκρούσεις που ακολούθησαν μετά την Κατοχή. Το πρόβλημα της ηθικής στάσης σε μια εποχή 

Επιμέλεια Ευστάθιος Φανιάδης 

                                                
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ' τεύχος. Γ' τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΑΕΔ, σελ. 23. 
47 Ο στίχος είναι από το ποίημα του Μ.  Αναγνωστάκη «Επίλογος»  (Ο στόχος.  1970)  που ανθολογείται στη σελ.  81  του 
βιβλίου της Κατεύθυνσης και αποτελεί απάντηση στους στίχους του Τίτου Πατρικίου «Κανένας στίχος σήμερα δεν 
κινητοποιεί τις μάζες/ Κανένας στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα» 
48 Μ. Αναγνωστάκης, «Μια συνομιλία [...] με τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Θανάση Νιάρχο», Η Λέξη, αρ. 11 [αφιέρωμα] 
(Γενάρης '82), σ.σ. 55-56 (= Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου-Λυκείου 4, Βιβλίο του καθηγητή (στο εξής 
Βιβλίο του καθηγητή 4), ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σ.σ. 7071) 
49 Δημήτρης Δασκαλόπουλος - Μαρία Στασινοπούλου, «Μανόλης Αναγνωστάκης. Σχήμα βίου και έργου», Εντευκτήριον, 
αρ. 71 (Δεκέμβριος 2005), σελ. 15 
  



[10] 
 

ταραγμένη από τα πάθη και την ιδεολογική σύγχυση είναι βασικό στοιχείο της ποίησής του- 
επίσης ένα αίσθημα απαισιοδοξίας ως αποτέλεσμα πικρής εμπειρίας»50. 

Άλλα χαρακτηριστικά της ποίησής του κατά τον Π.  Μουλλά είναι η επιγραμματικότητα,  σύμ-
φωνα με την οποία το κάθε ποίημά του υπερβαίνει το αντικείμενο του και ανάγεται από το ειδικό 
και το σχετικό στο γενικό και το απόλυτο, αλλά αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι κάποιοι στίχοι 
του ποιήματος τείνουν να αυτονομηθούν και να γίνουν προνομιακοί φορείς του νοήματος· το ιστο-
ρικό φόντο των ποιημάτων του που είναι η Κατοχή, η Αντίσταση, ο Εμφύλιος, η μετεμφυλιακή πε-
ρίοδος και η δικτατορία του 1967. με αποτέλεσμα στο ποιητικό σκηνικό του να κυριαρχούν οι κα-
ταστροφές· ο διαλογικός και μονολογικός χαρακτήρας τους· και μία βαθύτερη ενότητα, παρά τις 
παύσεις και τις διαλείψεις τους51. 

Σύμφωνα με τον Παγανό,  αφετηρία του είναι ο μετασυμβολισμός και κατάληξή του ο γυμνός 
ρεαλισμός- η ποίησή του είναι εξομολογητική και επεξεργάζεται ποιητικά μνήμες και βιώματα- ο 
τόνος της είναι απαισιόδοξος, κριτικός, αυτοκριτικός, σατιρικός ή σαρκαστικός· υπάρχει ειρωνεία, 
σύμφωνα με τη μέθοδο του Καβάφη· και επικρατεί η κυριολεξία και η ακριβολογία με τη χρήση του 
καθημερινού λεξιλογίου52. 

Κάποια άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά επισημαίνει η Άντεια Φραντζή: τη χρήση του ρητο-
ρικού σχήματος της επαναφοράς, που διαμορφώνεται με την προφανή επανάληψη λέξεων ή φρά-
σεων ή συντακτικών τύπων και με μορφές όπως οι απαριθμήσεις ή οι κατάλογοι- την έκταση του 
κάθε στίχου που ανεξάρτητα από τον αριθμό των συλλαβών του αναπτύσσεται τόσο,  όσο για να 
αναπτύξει ένα πλήρες νόημα και τερματίζει σε αντιστοιχία με τις παύσεις που επιβάλλει ο προ-
φορικός λόγος- τη χρήση διασκελισμών, έτσι ώστε να μεταφέρεται το νόημα από τον ένα στίχο στον 
επόμενο του53. 

Ο Αναγνωστάκης από φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ήταν εντεταγμένος 
ιδεολογικά στο χώρο της Αριστεράς και συμμετείχε στον Εκπολιτιστικό Όμιλο Πανεπιστημίου 
(Ε.Ο.Π.), πίσω από τον οποίο κρυβόταν η αντιστασιακή οργάνωση Ε.Π.Ο.Ν. (Ενιαία Πανελλαδική 
Οργάνωση Νέων).  Το 1945 εξέδωσε την πρώτη ποιητική του συλλογή με τίτλο Εποχές.  Την άνοιξη 
του 1946 τον διέγραψαν από το Κ.Κ.Ε. Ό,τι ακολουθεί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για το ποίημα με το 
οποίο ασχολούμαστε. «Στις 14 Αυγούστου 1948 συλλαμβάνεται και, μαζί με άλλους 68 συντρόφους 
του.  εγκλείεται στο Γεντί Κουλέ για συνωμοτική δράση της Ε.Π.Ο.Ν.  Οι εφημερίδες της εποχής 
αναγγέλλουν με πηχυαίους τίτλους ότι "εξηρθρώθη και εξουδετερώθη η συνωμοτική οργάνωσις 
Ε.Π.Ο.Ν.".  Τον Νοέμβριο,  ενώ ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή,  τυπώνεται στις Σέρρες,  με φροντίδα 
του φίλου του Γιώργου Καφταντζή, σε 100 αντίτυπα εκτός εμπορίου, η δεύτερη συλλογή του Εποχές 
2. "Στις 14.1.1949 αρχίζει η δίκη των 69 υποδίκων της Ε.Π.Ο.Ν. ενώπιον του έκτακτου στρατοδικείου 
[...]. Ακολουθεί η απόφαση του στρατοδικείου: Δεκατρείς σε θάνατο, οι υπόλοιποι σε διάφορες 
ποινές μέχρι ισόβια.  Ανάμεσα σ'  αυτούς που καταδικάστηκαν σε θάνατο είναι και ο ποιητής 
Μανόλης Αναγνωστάκης που σε όλη τη διάρκεια της δίκης δεν επικαλέστηκε ποτέ τη διαγραφή του 
από το Κ.Κ.Ε.  [...].  Η εκτέλεση της θανατικής ποινής καθυστέρησε,  επειδή η καταδίκη ήταν με 
ψήφους 3-2,  και τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ".  Τον Ιούνιο του 1951  ο Μανόλης 
Αναγνωστάκης αμνηστεύθηκε και αποφυλακίστηκε με τα μέτρα της κυβέρνησης Πλαστήρα»54. 

Σύμφωνα με το φίλο και συγκρατούμενό του ποιητή Γιώργο Αποστολίδη, η σύλληψή τους έγινε 
στις 14 Αυγούστου 1948 και καταδικάστηκαν σε θάνατο τον Ιανουάριο του 1949. Μετά την κατα-
δίκη, αφού μας διάβασαν στις Νέες Φυλακές τις ποινές, ξεχώρισαν εμάς τους θανατοποινίτες από 

                                                
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ' τεύχος. Γ' τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, σελ. 57 
51 Π. Μουλλάς, «Μισός αιώνας πνευματικής παρουσίας». Τρία κείμενα για τον Μανόλη Αναγνωστάκη, Αθήνα 1998. σ.σ. 
12-35 (= Βιβλίο του Καθηγητή 4, σελ. 69) 
52 Γιώργος Δ. Παγανός, «Η ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη». Νεοελληνική Λογοτεχνία: Οι εισηγήσεις στα [Α' και Β' 
Συνέδρια Ποίησης και Πεζογραφίας, Λευκωσία 1991, σελ. 13 5 (= Βιβλίο του καθηγητή 4. σελ. 69) 
53 Άντεια Φραντζή, «Ο ευάλωτος ρυθμός». Αντί. περίοδος Β', διπλό τεύχος 527-528 (30 Ιουλίου 1993). σ.σ. 61-63 (= Βιβλίο 
του καθηγητή 4, σελ. 68) 
54 Δημήτρης Δασκαλόπουλος - Μαρία Στασινοπούλου. «Μανόλης Αναγνωστάκης. Σχήμα βίου και έργου». Εντευκτήριο αρ. 
71, ό.π., σ.σ. 12-15 
  



[11] 
 

τους άλλους και μας μετέφεραν με ένα φορτηγό στο Επταπύργιο,  όπου μας έβαλαν για μια νύχτα 
στα κελιά των μελλοθανάτων και από την επομένη στους θαλάμους [,..]»55. Έχει σημασία να τονι-
στεί ότι η διαγραφή του από το Κ.Κ.Ε.  ήδη από το 1946,  επειδή θεωρήθηκε επικίνδυνος για την 
κομματική τάξη, θα παραμείνει προσωπική του υπόθεση που δε θα την επικαλεστεί για να αποφύ-
γει την καταδίκη του56. 

Δηλαδή, όταν ο Αναγνωστάκης «απαντάει» στον Εγγονόπουλο, είναι έγκλειστος στις φυλακές 
του Γεντί Κουλέ. Το Γεντί Κουλέ έχει ταυτιστεί στις συνειδήσεις των πολιτών της Θεσσαλονίκης ως 
τόπος εκτελέσεων πολιτικών κρατουμένων, αφού πίσω και ανατολικά του. στην περιοχή που 
περικλείεται σήμερα από τις οδούς Επταπυργίου, Ανθέων, Βερμίου και Ρέματος, όπως και στις ρε-
ματιές των λόφων στους πρόποδες του Καρά-Τεπέ, γίνονταν οι εκτελέσεις57. Μετά τα όσα παραπά-
νω αναφέρθηκαν, είναι ολοφάνερο ότι «τα δύο ποιήματα ανοίγουν έναν ενδιαφέροντα διάλογο γύ-
ρω από το χρέος της ποίησης απέναντι στις επιταγές της ιστορικής πραγματικότητας»58. 

 
Παρατηρήσεις στη μορφή του ποιήματος 

 
Το ποίημα ανταποκρίνεται στη «νεοτερική» μορφή του ποιήματος του Εγγονόπουλου. Αποτε-

λείται από έναν τίτλο και είναι αναπτυγμένο σε τρία άνισα στροφικά σύνολα,  που αποτελούν ανι-
σομερείς ποιητικές περιοχές, εντελώς διαφορετικά στη συγκρότησή τους από αυτά της παραδοσια-
κής ποίησης,  ιδιαίτερα μάλιστα το τρίτο στροφικό σύνολο.  Η πρώτη στροφή αποτελείται από 10  
στίχους και η δεύτερη από 4. Η τρίτη αποτελείται από ένα στίχο, μεγαλύτερο σε έκταση από κάθε 
άλλον του ποιήματος, και αυτονομείται, καθώς είναι τοποθετημένη μέσα σε παρένθεση με ξεχωρι-
στή στίξη. Οι στίχοι είναι ελεύθεροι, ανισοσύλλαβοι, με άνισο ανάπτυγμα. Υπάρχουν στίχοι που 
αποτελούνται από μία. δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και, ο μεγαλύτερος μέσα στην παρένθεση, εννέα 
λέξεις. Κάθε στίχος αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα. 

Εκτός από την παρένθεση,  μέσα στην οποία είναι τοποθετημένη η τελευταία στροφή,  και το 
ερωτηματικό με το οποίο τελειώνει ο μοναδικός της στίχος,  ένα είναι το σημείο στίξης:  η τελεία 
μετά το τέλος της δεύτερης στροφής. Υπάρχουν συνεχείς διασκελισμοί από στίχο σε στίχο σε όλο το 
ποίημα. Η γλώσσα είναι απλή και το περιεχόμενο του ποιήματος εύκολα κατανοητό. Κυριαρχούν τα 
ουσιαστικά και τα ρήματα,  η παρουσία όμως των επιθέτων δεν είναι αμελητέα,  καθώς μάλιστα 
ηχούν εκκωφαντικά: μακρινές φωνές, μάνας τρελής, σάπιες σημαίες (μία τολμηρή σύζευξη, 
φαινομενικά αταίριαστη), σιδερένια κρεβάτια. Υπάρχει μία παρομοίωση στο τέλος του πρώτου 
στροφικού συνόλου. Ερώτηση είναι ο τελευταίος στίχος του ποιήματος. Υπάρχει μία διακειμενική 
αναφορά στον Σεφέρη,  στο ποίημά του «Το σπίτι κοντά στη θάλασσα» από την ποιητική συλλογή 
Κίχλη:  «Καμιά φορά,  κοντά στη θάλασσα,  σε κάμαρες γυμνές /μ'  ένα κρεβάτι σιδερένιο χωρίς 
τίποτε δικό μου»59. 

Ο λόγος του ποιήματος παραπέμπει στο λόγο του ποιήματος του Εγγονόπουλου: 
τεμαχισμένος, ακρωτηριασμένος, συλλαβικός σαν να σπαράχτηκε από τη βιαιότητα του Εμφυλίου. 
Και μολονότι το ποίημα είναι δραματικό, ο λόγος είναι γυμνός, ουσιαστικός και υπαινικτικός, 
τέτοιος που ταιριάζει για να εκφράσει την τραυματική εμπειρία του μελλοθανάτου που ζει ο 
ποιητής, χωρίς όμως να χάνει την ποιητικότητα και τη μουσικότητά του. Επίσης, πρόκειται για ένα 
λόγο στον οποίο οι έννοιες δε φορτίζονται με οντολογικές αξίες, αλλά παρουσιάζουν μία συμβολική 
και συγχρόνως ρεαλιστική εικόνα της μεταπολεμικής Ελλάδας της εποχής εκείνης. Από την ποίηση 
αυτή λείπει κάθε μεταφυσικό αλλά και κάθε φυσικό στοιχείο60. «Εκείνο που στοιχειώνει το 

                                                
Γιώργος Αποστολίδης, «Είμασταν από τότε αναθεωρητές». Εντευκτήριο 71, ό.π., σελ. 46. Βλ. επίσης. Μιλτιάδης Δ. 
Πολυβίου. «Μανόλης Αναγνωστάκης: Στιγμιότυπα και αφηγήσεις». Εντευκτήριο 71, ό.π., σ.σ. 76-77 
56 Μάρω Δούκα, «Ω ψυχή την αγωνία ερωτευμένη». Αντί, διπλό τεύχος 527-528. ό.π.. σ.σ. 17-19 
57 Σχετικά βλ. Γιώργος Αναστασιάδης. «Πίσω από το Γεντί Κουλέ». Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π., σ.σ. 97-102. 
όπου υπάρχουν συνταρακτικές λεπτομέρειες από αυτόπτες μάρτυρες. Βλ. καιυποσημ. 29 
58 Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' Ενιαίου Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση. Θετική Κατεύθυνση (επιλογής). ΟΕΔΒ. σελ. 86 
59 Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα, Αθήνα 1981. σελ. 219 
60 Vincenzo Orsina. Ο στόχος και η σιωπή. Εισαγωγή στην ποίηση του Μ. Αναγνωστάκη, μτφρ. Αυγή Καλογιάννη. Αθήνα 
1995, σ.σ. 19-30 (= Βιβλίο του καθηγητή, σ.σ. 184-185) 
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μεταπολεμικό τοπίο στην Ελλάδα είναι οι πράξεις και οι εικόνες των ανθρώπων που τις 
πραγματοποίησαν. Η καταστροφή του τοπίου, οι γκρεμισμένοι τοίχοι, τα χαλάσματα είναι 
αντίγραφα και αντίστοιχα ζωής κατεστραμμένων ανθρώπων».  Στο ποίημα είναι φανερή η έντονη 
και ορισμένη πολιτική συνείδηση του ποιητή που έχει βιωματικό πυρήνα61. 

 
Η ερμηνεία 

 
Ο τίτλος δείχνει ότι το ποίημα απευθύνεται σε έναν αποδέκτη που φανερώνεται μόνο με το μι-

κρό του όνομα και το αρχικό του επιθέτου του. Εάν βασιστούμε στα στοιχεία του ποιήματος αυτού 
και του ποιήματος του Εγγονόπουλου, το ποίημα, όπως αποδεικνύεται από το όνομα, το αρχικό, τη 
χρονολογία, το θέμα του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο ποιητής τη γλώσσα για 
να εκφράσει την «απάντησή» του, απευθύνεται στον Νίκο Εγγονόπουλο. Ο ίδιος ο Αναγνωστάκης, 
όμως,  έχει αναφέρει ότι το ποίημα αυτό είναι αφιερωμένο στον αγωνιστή της Αριστεράς Νίκο 
Ευστρατιάδη. 

Το πρώτο στροφικό σύνολο αποτελείται από τρεις εικόνες:  την εικόνα των φίλων,  της μάνας 
μέσα στη νύχτα και των ερειπίων.  Οι δύο πρώτες δείχνουν ανθρώπους σε κίνηση,  η δεύτερη 
μάλιστα σε βίαιη κίνηση, γεμάτη απόγνωση. Η πρώτη είναι αυτή των φίλων που φεύγουν, όχι όμως 
για να μεταβούν σε έναν άλλο τόπο. Είναι η εικόνα των φίλων που φεύγουν για να εκτελεστούν και 
χάνονται από τον κόσμο τούτο.  Πρόκειται για μία εικόνα που τη γνωρίζει καλά ο ποιητής,  αφού 
έζησε τρία χρόνια στις φυλακές του Γεντί Κουλέ,  καταδικασμένος σε θάνατο και ο ίδιος.  Είναι μία 
εικόνα βιωματική. «[...] στον κόσμο του Αναγνωστάκη προηγούνται και κυριαρχούν οι νεκροί. Είναι 
οι σύντροφοι του Οδυσσέα στον Άδη,  τα "είδωλα καμόντων"  της ομηρικής Νέκυιας ή,  με άλλα 
λόγια, οι φίλοι που "έχουνε πεθάνει ανεξήγητα από μια άγνωστη αρρώστια" [...]. 

Έτσι οι νεκροί της Κατοχής, και του Εμφυλίου, παρόντες εξάλλου σε όλη τη μεταπολεμική μας 
ποίηση,  προπάντων στην ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς,  κατέχουν περίοπτη θέση στο 
έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη.  Ο θάνατος τους όχι μόνο απορφανίζει τους ζώντες ή επιζώντες,  
αλλά ναρκοθετεί και την ίδια την ποίηση ως δυνατότητα και δημιουργική παρουσία»62. 

Η δεύτερη εικόνα είναι και ακουστική. Νύχτα και μία μάνα τρελή από δυστυχία και απόγνωση 
φωνάζει μέσα στους έρημους δρόμους,  ενώ από κάπου ακούγεται το κλάμα ενός παιδιού στο 
οποίο κανένας δεν ανταποκρίνεται. Πρόκειται για μία εικόνα χαρακτηριστική της εποχής εκείνης. 
Ήδη έχουμε αναφερθεί στο σπαραγμό με αφορμή το ποίημα του Εγγονόπουλου και σε τι αυτός 
συνίσταται («παιδομάζωμα», εγκλεισμός παιδιών σε παιδουπόλεις, εγκατάλειψη παιδιών, εξορίες, 
εκτοπίσεις, αποχωρισμοί63, εκτελέσεις). Είναι πολλοί, λοιπόν, οι λόγοι που η μάνα έχει χάσει τα 
λογικά της και περιπλανιέται φωνάζοντας μέσα στην ερημιά των δρόμων.  Στους δρόμους δεν κυ-
κλοφορούν άνθρωποι, γιατί ο φόβος τους κρατάει μέσα στα σπίτια τους. Οι φωνές ακούγονται μα-
κρινές,  γιατί η έντασή τους δεν μπορεί να διαπεράσει τους τοίχους των σπιτιών,  αλλά και γιατί η 
περιπλάνηση αυτής της δυστυχισμένης ύπαρξης συνεχίζεται χωρίς προορισμό σε έναν απροσδιό-
ριστο χώρο.  Η τραγικότητα της εικόνας κορυφώνεται με τον σπαρακτικό ήχο του κλάματος του 
παιδιού που μένει αναπάντητο, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί είναι μόνο του, χωρίς τους γονείς 
του, εκτεθειμένο στο φόβο που του προκαλεί το σκοτάδι και οι μακρινές φωνές. Η τρίτη εικόνα α-
ποτελεί το σκηνικό όπου κινούνται οι μορφές. Ο τόπος είναι ερειπωμένος, κατεστραμμένος, όπως 
και οι άνθρωποι που κινούνται σ' αυτόν. Τα ερείπια του τόπου παρομοιάζονται με τρυπημένες ση-
μαίες, τρυπημένες κυριολεκτικά και μεταφορικά" κυριολεκτικά από τις σφαίρες του Εμφυλίου, με-
ταφορικά από το αδελφοκτόνο μίσος. Είναι κατεξοχήν ποιητικός ο τρόπος με τον οποίο ο 

                                                                                                                                                  
  
Αντώνης Βιστωνίτης. «Ο λόγος και η σιωπή στον Μανόλη Αναγνωστάκη», Αντί, περίοδος Β ' Μανόλης Αναγνωστάκης 
(αφιέρωμα), διπλό τεύχος. 527-528. ό.π.. σ.σ. 28-31 (= Βιβλίο του καθηγητή, σ.σ. 185-186) 
62 Παν. Μουλλάς, «Τα του δράματος πρόσωπα», Αντί, περίοδος Β', τχ. 846 (Παρασκευή 1 Ιουλίου 2005). σ.σ. 20-21 
63 Γιάννης Σκαλιδάκης, «Η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση», Εμφύλιος πόλεμος, ό.π.. σ.σ. 52-56, όπου πληροφορίες 
για το 1948 
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Αναγνωστάκης μέσα στο ελάχιστο ανάπτυγμα 10 υπερβολικά μικρής έκτασης στίχων παρουσιάζει 
με μοναδική οικονομία λόγου τα αποτελέσματα του Εμφυλίου: τις εξαφανίσεις, τις δολοφονίες, τις 
μετατοπίσεις,  τις εξορίες και τους εκπατρισμούς,  τους αποχωρισμούς,  την εγκατάλειψη,  την 
απόγνωση, τον παραλογισμό, το μίσος, την έλλειψη ιδανικών. 

Το πρώτο στροφικό σύνολο τελειώνει και έχουν γίνει φανεροί οι «αφηγηματικοί πυρήνες» ή 
«μικροαφηγήσεις» που, κατά τον Μουλλά, συναρτώνται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες, τους 
οποίους ήδη επισημάναμε «με το χρόνο,  αναφορά επίμονη στο έργο του Αναγνωστάκη [...]  β)  το 
χώρο.  που είναι πάντοτε χοίρος της πόλης,  αστικός,  ποτέ ύπαιθρος [...]  και που παραπέμπει κατά 
κανόνα στη Θεσσαλονίκη και γ)  με τα πρόσωπα,  που είναι πολυάριθμα στον κόσμο του Αναγνω-
στάκη και σημαίνοντα με τον ένα ή άλλον τρόπο»64. 

«Εφιάλτες».  Η λέξη μπορεί να ερμηνευθεί και με τις δύο της σημασίες.  Οι άνθρωποι στα 
σιδερένια κρεβάτια βασανίζονται από διαταραχές κατά τον ύπνο τους, που εκδηλώνονται με 
τρομακτικά όνειρα, καθώς πλησιάζει η ώρα των εκτελέσεων. Επίσης, η επικείμενη εκτέλεση τους 
καταπιέζει την ψυχή τους και προκαλεί την αγωνία τους. Είναι οι μελλοθάνατοι, που καθώς η ζωή 
τους οδηγείται στο τέλος της, βλέπουν το φως να λιγοστεύει, κατά έναν περίεργο αλλά όχι 
αδικαιολόγητο τρόπο. Το ξημέρωμα, το φως αρχίζει σταδιακά να δυναμώνει, όχι όμως γι' αυτούς. 
«Πρέπει να έχεις κάμει φυλακή για να ξέρεις τι σημαίνουν οι δυο τελευταίοι στίχοι, τότε που σβήνει 
δηλαδή ο γλόμπος του ηλεκτρικού στο κελί σου,  χαράματα,  που γίνονται συνήθως οι εκτελέσεις 
των κρατουμένων»,  γράφει η Μάρω Δούκα,  υποδεικνύοντάς μας και μία άλλη ερμηνεία.  Το φως 
λιγοστεύει, καθώς πριν εκκενώσουν τους θαλάμους από τους μελλοθανάτους, σβήνουν το φως από 
το γλόμπο του ηλεκτρικού. Έτσι, μολονότι έξω έχει αρχίσει να ξημερώνει, χωρίς το ηλεκτρικό, το 
φως μειώνεται αισθητά σε ένταση. 

Πρόκειται,  όπως ήδη αναφέραμε,  για μία προσωπική εμπειρία του ποιητή.  «Όταν ήμουνα με 
τυφοειδή πυρετό στο αναρρωτήριο,  κάθε πρωί,  στις πέντε,  περνούσαν κάτω από τα παράθυρα οι 
φάλαγγες των μελλοθανάτων κι εμείς στα κρεβάτια μας ακούγαμε τα τραγούδια, τις ζητωκραυγές, 
τις βλαστήμιες. 

»Εκείνο το πρωί νόμισα πως ξεχώρισα τη φωνή του Φαρμάκη,  έναν τόνο πιο πάνω από τις 
άλλες - ύστερα κατάλαβα πως ήτανε για μένα τον άρρωστο, ένα τελευταίο μήνυμά του, ο αποχαιρε-
τισμός»65. 

«Τ ρ ί α  χ ρ ό ν ι α  μ ε  τ η ν  α γ ω ν ί α  τ η ς  ε κ τ έ λ ε σ η ς   
Μ ’   α ν  π ρ έ π ε ι  τ ώ ρ α  ν α  π ε θ ά ν ο υ μ ε ,  τ ο  ξ έ ρ ε ι ς   
Π ρ έ π ε ι  γ ι α τ ί  α ύ ρ ι ο  δ ε ν  θ α  ' μ α σ τ ε  ν έ ο ι . »  
Θα συμπληρώσει το παγερό μεγαλείο ενός πρωινού στο Επταπύργιο με δύο μόνον επίθετα: 
 «  Τ ο  π ρ ω ί   
σ τ ι ς  5   
ο  ξ η ρ ό ς  
μ ε τ α λ λ ι κ ό ς  ή χ ο ς »66. 
Το τελευταίο στροφικό σύνολο τοποθετείται σε παρένθεση, σαν έξω από το πλαίσιο του 

ποιητικού σώματος,  και αποτελείται από ένα ερώτημα.  Το ποιητικό υποκείμενο ρωτά.  αλλά και 
αναρωτιέται,  ποιος θα μιλήσει για όλα όσα συνέβησαν,  για τα τραγικά γεγονότα που στοίχειωσαν 
τη νιότη του,  για τις τρομακτικές μέρες που έζησε στη φυλακή,  αγωνιώντας για τον κόσμο που 
σπαρασσόταν.  Η ερώτηση είναι εύκολο να απαντηθεί σήμερα,  που έχει αμετάκλητα ολοκληρωθεί 
πλέον η ποιητική και πολιτική πορεία.-αξεχώριστη η μία από την άλλη- του Μανόλη Αναγνωστάκη. 
Αυτός που πρέπει να μιλήσει για όλα αυτά με πόνο είναι ο ποιητής67.  Αυτό είναι το χρέος του 

                                                
Παν. Μουλλάς. «Τα του δράματος πρόσωπα». Αντί, περίοδος Β', τχ. 846, ό.π., σελ. 20 
65 Το παράθεμα στο Γιώργος Αναστασιάδης, «Πίσω από το Γεντί Κουλέ», Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, ό.π., σελ. 102 
66 Μάρω Δούκα, «Ω ψυχή την αγωνία ερωτευμένη», Αντί, περίοδος Β', διπλό τεύχος 527-528, ό.π., σελ. 19 
67 Εύστοχη είναι η παράθεση του ποιήματος με τίτλο «Μιλώ» από τη συλλογή Συνέχεια 2, στην υποσημ. 2 της σελ. 85 του 
σχολικού εγχειριδίου, όπου δηλώνονται και τονίζονται ξανά τα θέματα για τα οποία ο ποιητής οφείλει να μιλήσει 
(απόγνωση και αδιέξοδο, φλεγόμενες πόλεις και καταστροφές, αμέτρητοι νεκροί, φυλακίσεις και μαζικές εκτελέσεις). 
Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη της Δώρας Μέντη,  «Το θεματικό μοτίβο του "επιζώντος"  στην ποίηση του Μανόλη 
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απέναντι στις επιταγές της ιστορικής πραγματικότητας.  Γράφει η Άντεια Φραντζή ως απάντηση σε 
μία άλλη ερώτηση: «Ίσως η απάντηση να δίδεται από το γεγονός ότι η ποίησή του δεν καταγράφει 
γεγονότα, δεν "μαρτυρεί" εξωτερικά συμβάντα, αλλά συνιστά μια μαρτυρία, καθώς μεταφέρει τις 
ψυχολογικές επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης εποχής και μιας επίσης συγκεκριμένης γενιάς. [...]. Ως 
προς τις ψυχολογικές επιπτώσεις αξίζει να επισημάνουμε ότι το γεγονός πως τα ποιήματα του 
Αναγνωστάκη αναφέρονται σε -ένα ρεαλιστικό τοπίο αναγνωρίσιμο, όπου πρόσωπα και 
συμπεριφορές είναι άμεσα διατυπωμένα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα άμεσα 
μεταδιδόμενο συγκινησιακό φορτίο που ακόμη και για το σημερινό νέο αναγνώστη τους,  που δεν 
έχει τα ίδια βιώματα, εξακολουθεί να λειτουργεί δραστικά. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι ψυχολογικές 
επιπτώσεις μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και μεταμορφώνονται σε μνήμη συλλογική»68. 

Ακόμη και αν το ποίημα δεν απευθύνεται στον Εγγονόπουλο,  μπορεί να αποτελέσει μία 
απάντηση σ' αυτόν. Ο Εγγονόπουλος δεν αντέχει τον εμφύλιο σπαραγμό και το θάνατο και αρνείται 
γεμάτος οργή και οδύνη να γράψει ποιήματα -  βέβαια ως ποιητής την άρνησή του αυτή μας τη 
δηλώνει γράφοντας ένα ποίημα.  Ο Αναγνωστάκης δε συμφωνεί με τον Εγγονόπουλο,  και με μία 
ερώτηση, που θα μπορούσαμε να την εκλάβουμε ως ρητορική, δηλώνει πως αυτός, ο ποιητής και ο 
κάθε ποιητής έχουν καθήκον «με πόνο»  να μιλήσουν «για όλα αυτά»  τα τόσο τραγικά που 
συνέβησαν την εποχή «του εμφυλίου σπαραγμού».  Απαντάει στον Εγγονόπουλο με την ίδια 
γλώσσα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τεμαχισμένο λόγο, συνεπής και αυτός στο περιεχόμενο του 
ποιήματος του που απεικονίζει έναν κόσμο σπαραγμένο,  σαν να θέλει να συμφωνήσει με τον 
ομότεχνο του για όσα εκείνος λέει, για να διαφοροποιηθεί, όμως, από αυτόν στο τέλος, 
υποδεικνύοντάς του μία άλλη στάση που υπαγορεύεται από την πολιτική του συνείδηση,  
διαμορφωμένη στο χώρο της αγωνιστικής Αριστεράς των χρόνων της Κατοχής και της Αντίστασης. 

Η ανάγνωση των δύο αυτών ποιημάτων, που δίνουν την αφορμή να παρουσιαστεί η εποχή της 
Αντίστασης και του Εμφυλίου,  μπορεί να ενισχυθεί με την ανάγνωση άλλων,  με στόχο να αναπα-
ρασταθεί ποιητικά ή μέσα από το λόγο των ποιητών το κλίμα των χρόνων εκείνων69. 

Η ποίηση εξακολουθεί από τότε σε καιρούς δύσκολους να υπάρχει. 
«Δόξασε τον ακρωτηριασμένο κόσμο και το γκρι φτερό που έχασε μια κίχλη και το απλό φως 

που απομακρύνεται και χάνεται  και  επιστρέφει».  
Οι στίχοι είναι από το ποίημα με τίτλο «Προσπάθησε να δοξάζεις τον ακρωτηριασμένο κόσμο» 

του σύγχρονού μας Πολωνού ποιητή Άνταμ Ζαγκαγιέβσκι,  που «επελέγη από το New Yorker για 
μια ειδική έκδοση [...] αφιερωμένη στην 11η Σεπτεμβρίου. Το επέλεξαν επειδή προτείνει έναν τρό-
πο να συνεχίσεις να ζεις μετά από μία τραγωδία. Ο κόσμος ακρωτηριάστηκε αλλά εμείς όχι. Υπάρ-
χει κάτι  μέσα μας,  ίσως αθάνατο,  που μπορεί να υμνεί τον κόσμο,  παρόλο που η κατάσταση του 
κόσμου έχει πλέον οριστικά αλλάξει...»70. Αυτό το κάτι  είναι  η Ποίηση. 

  
 

                                                                                                                                                  
Αναγνωστάκη», Αντί, περίοδος Β', διπλό τεύχος 527-528, ό.π.. κυρίως σ.σ. 80-83. Στον Αναγνωστάκη «το θεματικό μοτίβο 
του "επιζώντος" αντιπροσωπεύει μια κατάσταση πραγμάτων: 
ι.    Ως επιζών σε ένα τοπίο εγκατάλειψης [...] 
2.    Ως ατομικός συνεχιστής της Εποχής σε αναζήτηση γραμμής κοινής πλεύσης -   αντιστεκόμενος στη φθορά και στον 
ιδεολογικό θάνατο προκαλώντας τις εφησυχασμένες συνειδήσεις των επιζησάντων και των επιγόνων» 
68 Άντεια Φραντζή. «Από την πρώιμη περίοδο στην ύστερη φάση του έργου του», Αντί, περίοδος Β', τχ. 846, ό.π., σ.σ. 24-
25 
69 Ενδεικτικά τον «Ελεγκτή» του Μίλτου Σαχτούρη που υπάρχει στο βιβλίο της Κατεύθυνσης, και αυτά που υπάρχουν στο 
τεύχος Β', «Ποίηση» Αξιολόγηση των μαθητών της Γ ' Λυκείου στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (Μάθημα Κατεύθυνσης) (σελ. 
59, Μίλτου Σαχτούρη, «Χριστούγεννα 1948», σελ. 60. Τάκη Βαρβιτσιώτη, «Όταν ο ποιητής...» και σελ. 62. Τίτου Πατρικίου, 
«Οι φίλοι»), αλλά και στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τεύχος Γ', ό.π., κυρίως των Τάκη Σινόπουλου, «Φίλιππος», 
Μίλτου Σαχτούρη, «Η Αποκριά» και «Ο στρατιώτης ποιητής», Κλείτου Κύρου, «Κραυγή δέκατη πέμπτη», Άρη Αλεξάνδρου 
«Με τι μάτια τώρα πια», Τάσου Λειβαδίτη, απόσπασμα από την «Καντάτα», Γιάννη Δάλλα «Βλαδίμηρε») 
70 Άνταμ Ζαγκαγιέβσκι, «Οι πολιτικοί ας αφήσουν την Ιστορία στους ποιητές», συνέντευξη στον Γιάννη Τριανταφύλλου, 
εφημ. Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010, σ.σ. 30-31 
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