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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η παρούσα εργασία, στο πρώτο της μέρος (κεφ. 1-3), είχε ως αντικείμενό της την 

παρουσίαση, για πρώτη φορά εξαντλητικά και εκ του σύνεγγυς, όλων των 

τοποθετήσεων της ελλαδικής και κυπριακής κριτικής για την κατοχική/αντιστασιακή 

τριλογία του Ρόδη Ρούφου με τον γενικότερο τίτλο Χρονικό Μιας Σταυροφορίας [Η 

Ρίζα του Μύθου (1954), Πορεία στο Σκοτάδι (1955), Η Άλλη Όχθη (1958), και σε 

δεύτερη, βελτιωμένη και συγκεντρωτική σε έναν τόμο έκδοση το 1972] και για τη 

Χάλκινη Εποχή (1960) ‒στην περίπτωση του «μυθιστορήματος του Κυπριακού 

Αγώνα» παρουσιάστηκε επιπλέον η δεξίωση της προγενέστερης έκδοσης της Age of 

Bronze (1960) από τη βρετανική κριτική. Παράλληλα, τα πρώτα τρία κεφάλαια 

παρείχαν την αφορμή για έναν αναστοχασμό γύρω από τις (ιστορικές/πολιτικές) 

συνθήκες, τις (θεωρητικές) προϋποθέσεις και τις (συλλογικές) «(ανα)παραστάσεις», 

αλλά και πάνω στις (αναπόφευκτες) ελλείψεις, αποσιωπήσεις ή/και αγκυλώσεις του 

κριτικού λόγου της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου.  

Από την άποψη αυτή, ο Ρούφος (με τα συγκεκριμένα μυθιστορήματά του) 

προβλήθηκε ως ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς «δείκτες» για τη στάθμη, την 

εγκυρότητα και την ποιότητα της μεταπολεμικής ελλαδικής (και κυπριακής) 

λογοτεχνικής κριτικής. Ταυτόχρονα, το έργο του έδωσε την ευκαιρία να γίνουν 

αντιληπτές η απήχηση που είχαν τα γεγονότα της «συνταρακτικής» δεκαετίας του 1940 

πάνω στη διανόηση της εποχής, καθώς και η διάθλασή τους στις συνειδήσεις διαφόρων 

λογίων και συγγραφέων. Κατά τούτο, δόθηκε έμφαση στους λόγους/discourses/ 

discours (με τη μπαχτινική έννοια του όρου) που διαμορφώθηκαν, αρθρώθηκαν και 

διασταυρώθηκαν στη δεδομένη και «εύθραυστη» συγκυρία της δεκαετίας του 1950 ‒η 

οποία, βέβαια, συνέπεσε και με την πρώτη κορύφωση του Κυπριακού Προβλήματος 

και τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, ανακαλώντας μνήμες (και ενοχές) ενός απωθημένου, πλην 

τόσο πρόσφατου (τότε), παρελθόντος. 

Ακολούθως, ο «διάλογος» με το έργο του συγγραφέα και με τις κριτικές 

τοποθετήσεις ομοτέχνων και λογίων της εποχής του, αλλά και με αντίστοιχες 

προσεγγίσεις (ακαδημαϊκών και μη) φιλολόγων και ιστορικών έως και σήμερα, 

οδήγησε σε μια νέα ερμηνευτική πρόταση για τα πλέον αμφιλεγόμενα και 

«στρατευμένα» βιβλία του συγγραφέα, τη Ρίζα του Μύθου και τη Χάλκινη Εποχή. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο συζητήθηκαν όλα τα «κενά», οι ασυνέπειες, οι ιδεολογικές και 
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αισθητικές παλινδρομήσεις του αυτοβιογραφικού ήρωα ‒με άλλα λόγια, όλες οι 

προβληματικές πτυχές που είχαν εντοπιστεί εξαρχής στον πρώτο τόμο της τριλογίας 

και οδήγησαν εν πολλοίς τον συγγραφέα σε διορθωτικές επεμβάσεις στην 

αναθεωρημένη και οριστική έκδοση του Χρονικού μιας Σταυροφορίας μέσα στην 

απριλιανή δικτατορία. Όσο για τη Χάλκινη Εποχή, στην οποία επικεντρώθηκε το 

πέμπτο κεφάλαιο, στόχος ήταν να διαφανεί η συνέχεια της πορείας του Δίωνα και του 

Αλέξη (ενός αυτοβιογραφικού, αγωνιστικού και συγγραφικού, «διδύμου» πρώην 

«σταυροφόρων»), από την Αθήνα, τα βουνά της Ηπείρου και την Κέρκυρα της 

δεκαετίας του 1940, στο νησί της αγγλοκρατούμενης Κύπρου στη δεκαετία του 1950, 

στα χρόνια δηλαδή της προετοιμασίας και της διεξαγωγής ενός άλλου Αγώνα ‒ενάντια, 

μάλιστα, στους «φίλους του άλλου πολέμου». 

Στην κατεύθυνση της διερεύνησης των ζητημάτων αυτών, στην επιβεβλημένη 

απόπειρα εξοικείωσης με τον «ιστορικό ορίζοντα» του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, 

της Χάλκινης Εποχής και του δημιουργού τους, αλλά και στη διακρίβωση και στον 

προσδιορισμό της συμμετοχής και του ρόλου του ίδιου του Ρούφου (και των 

οργανώσεων όπου εντάχθηκε) στο αντιστασιακό κίνημα στην πρωτεύουσα και στα 

βουνά της Ηπείρου ή, αργότερα, στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59 –εμπειρίες 

που αποτέλεσαν την πρώτη ύλη των βιβλίων του και βρήκαν εκεί τη λογοτεχνική τους 

μετουσίωση–, πολύτιμη στάθηκε η συνδρομή άλλων μαρτυριών και, φυσικά, συναφών 

ιστορικών μελετών και έργων. Την ίδια στιγμή, και με δεδομένο ότι η όποια 

«πραγματικότητα» στα έργα μυθοπλασίας δεν μπορεί παρά να υπακούει ή να 

υποτάσσεται (και) στις αισθητικές αναγκαιότητες που ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό 

είδος επιβάλλει, τα υπό εξέταση βιβλία του Ρούφου ειδώθηκαν υπό το πρίσμα μιας 

ιδιότυπης μίξης επικαιρικού (documentary), αυτοβιογραφικού, ιδεολογικού και 

εφηβικού μυθιστορήματος. 

Μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας, ιδεολογίας και αισθητικής, «πραγματικότητας» 

και μυθοπλασίας, μαρτυρίας και απολόγου για (ατομικά και συλλογικά) τραύματα, η 

παρούσα εργασία, πέρα από μια νέα προσέγγιση στα πιο αμφιλεγόμενα έργα του 

συγγραφέα και μια συγκροτημένη απόπειρα ένταξής τους στην εποχή και στο ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτικό, ιδεολογικό και πνευματικό κλίμα όπου τα βιβλία αυτά 

δημιουργήθηκαν (αλλά και κρίθηκαν), επιχείρησε, στη βάση ενδο-κειμενικών 

στοιχείων και εξω-κειμενικών συνάψεων και συσχετίσεων που προσφέρονται στον 

«υποψιασμένο» (ή «επαρκή») αναγνώστη (και ερευνητή) να κινηθεί με 

προσανατολισμό κριτικό και συνάμα ερμηνευτικό στην κατεύθυνση του σχολιασμού 
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ποικίλων συγγραφικών επιλογών του Ρούφου, κυριότερη από τις οποίες στάθηκε ο 

ειδολογικός χαρακτηρισμός των έργων του, η επισήμανση δηλαδή ότι, παρά τον 

έκδηλα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του Χρονικού μιας Σταυροφορίας ή της Χάλκινης 

Εποχής, δεν πρόκειται για απλές «μαρτυρίες», αλλά για μυθιστορήματα.  

Στην επιλογή αυτή ενυπήρχε η πρόθεση του συγγραφέα να προσδώσει (και) άλλη 

διάσταση στις προσωπικές του εμπειρίες (άρα και στα έργα του), πολλαπλασιάζοντας 

τις δυνατές ερμηνείες και εκδοχές της «πραγματικότητας» που αναπαριστούν. Με τον 

τρόπο αυτό, όμως, ο Ρούφος συμπύκνωσε αφενός το προσωπικό του δράμα από τη 

διατάραξη της σχέσης του με τον εαυτό και με τον κόσμο καθ’ οδόν προς την 

ενηλικίωση, αφετέρου απέδωσε συμβολικά και τη συλλογική δοκιμασία της γενιάς του, 

που από την ανάταση του έπους της Αλβανίας βίωσε (και ενσάρκωσε) το άγος του 

εμφύλιου (αλληλο)σπαραγμού (1943-1949) με όλες τις τραγικές συνέπειες σε Ελλάδα 

και Κύπρο‒όχι μόνο για τους Αριστερούς, αλλά και για τους (ηττημένους) «νικητές» 

της «σταυροφορίας». 
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ABSTRACT 
 

 

In the first part of the thesis (chapters 1-3), the Greek and Cypriot critical book reviews 

of Rodis Roufos’s are given close scrutiny and analysis for the first time. These reviews 

examine Roufos’ Chronicle of a Crusade, [The Root of Myth (1954), Course in 

Darkness (1955), The Other Bank (1958), published also in a second, revised, collective 

and one-volume edition as Chronicle of a Crusade (1972)], and of The Age of Bronze 

(1960). Furthermore, the first part of the thesis looks into the case of ‘the novel of the 

Cypriot Struggle’ and the reception of the first, English version of The Age of Bronze 

by British criticism. At the same time, the first part reflects on the (historical/political) 

conditions, the (theoretical) requirements and the (collective) ‘re-presentations’ of the 

critical discourse in the first post-war period, but also on its (inevitable) shortcomings, 

and/or the inflexibility. 

From this point of view, reaction to Roufos (and to these novels, in particular) is 

presented as one of the most representative ‘indicators’ of the level, validity and quality 

of post-war Greek (and Cypriot) literary criticism. At the same time, Roufos’ work 

gives us the opportunity to perceive the impact of the events of the ‘dramatic’ decade 

of 1940 on the intellectuals of the time, as well as its refraction in the consciences of 

various scholars and authors. In this respect, emphasis is given to the 

‘discourses’/discours (in the sense of Bakhtin’s terminology) that were formed, 

articulated and intersected in the given and ‘fragile’ juncture of the 1950s ‒which, of 

course, coincided with the first peak of the Cyprus Problem and with the EOKA 

Struggle, recalling memories (and guilt) of a repressed, yet a then recent, past. 

The ‘dialogue’ with the author’s work and with the critical attitudes of his 

colleagues and scholars of his time, as well as with similar approaches (academic and 

non-scholarly) of historians to this day, lead to a new interpretative proposal for the 

most controversial and ‘militant’ books by Roufos, namely The Root of Myth and The 

Age of Bronze. In the fourth chapter of the thesis, all the ‘gaps’, inconsistencies, 

ideological and aesthetical regressions of the autobiographical hero are discussed ‒in 

other words, all the problematic aspects that are identified from the outset in the first 

volume of the trilogy, and that largely led the author to corrective interventions in the 

revised and definitive version of the Chronicle of a Crusade during the dictatorship of 

1967-1974. 
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As for The Age of Bronze, which is examined in the fifth chapter, the aim of the 

thesis is to show the continuation of the course of Dion and Alexis (that is the 

autobiographical ‘twin’ of former ‘crusaders’, both fighters and writers), from Athens, 

through the mountains of Epirus and Corfu in the 1940s, to the colonial Cyprus of the 

1950s, during the years of preparation and conduct of another Liberation Struggle ‒this 

time, against the ‘friends of the other war’. 

In the direction of exploring these issues, the needed endeavor to familiarize 

ourselves with the ‘historical horizon’ of the Chronicle of a Crusade, of The Age of 

Bronze and of their creator is undertaken. On top of this, the role of Roufos himself 

(and of the several Organizations in which he joined) to the Resistance in the Greek 

capital (and on the mountains of Epirus) and, later on, to the Liberation Struggle of 

1955-59 in Cyprus is identified ‒ given that these experiences constitute the raw 

material of his work in which it found its literary denaturation. This endeavor has been 

accomplished with the invaluable aid of witnesses and, of course, of relevant historical 

studies and projects. At the same time, and given that any ‘reality’ in the fictional works 

can only obey (being subordinated) to the aesthetic necessities imposed by a particular 

literary genre, the books under discussion were also examined in the light of a peculiar 

mixture of documentary, autobiographical, ideological and adolescent novel. 

Between history and literature, ideology and aesthetics, ‘reality’ and fiction, 

testimony and ‘apologos’ for (individual and collective) injuries, the thesis set itself a 

twofold goal: first, on the basis of intra-textual elements and extra-textual associations 

and relations which are offered to suspicious (or ‘sufficient’) reader (and researcher), 

to move in a critically and, at the same time, interpretive manner towards commenting 

upon the main authorial choices of Roufos, such as the typological characterization of 

his works (namely the fact that, despite the obvious autobiographical character of the 

Chronicle of a Crusade or The Age of Bronze, these works are by no means simple 

“testimonies”, but novels). Second, the thesis offers a new approach to the most 

controversial works of the author and constitutes a constructive effort to critically 

embed them within the era and within the broader socio-political, ideological and 

intellectual climate in which these books were created (and were reviewed), 

In this choice, the author's intention to add yet another dimension to his personal 

experiences as well as to his works, multiplying the possible interpretations and 

versions of the ‘reality’ they represent must be also considered. In this way, however, 

Roufos condensed his personal drama resulting from the disruption of his relationship 
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with himself and with the world on his way to adulthood, and at the same time he also 

symbolically represented the collective tribulation of his generation, which from the 

uplifting victories of the war in Albania against the Italian Fascists experienced (and 

incarnated) the shame of the Civil War (1943-1949) with all the tragic consequences in 

Greece and Cyprus ‒not only for the supporters of the Left, but also for the (defeated) 

‘victors’ of the ‘crusade’. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1. Ο Ρόδης Ρούφος και η ανάγκη απολογισμού της (καθημαγμένης) 
«γενιάς της Κατοχής» μέσα στην απριλιανή δικτατορία  

 
Μεσούσης της δικτατορίας των Συνταγματαρχών και μετά την άρση της προληπτικής 

λογοκρισίας (Οκτώβριος 1969) που είχε επιβληθεί και ίσχυε ήδη για περίπου δυόμιση 

χρόνια,1 ο Αναστάσιος Πεπονής αποφάσισε να δημοσιεύσει σε βιβλίο ένα κείμενο, την 

ιδέα του οποίου είχε συλλάβει «νοερά» κατά τη διάρκεια των πρώτων διώξεών του από 

το απριλιανό καθεστώς, για να το ολοκληρώσει τελικά στο διάστημα της εκτόπισής 

του «σ’ ένα ορεινό σεισμόπληκτο χωριό», στο Κερασοχώρι της Ευρυτανίας.2 

Eπρόκειτο βασικά για τις αναμνήσεις του από τη συμμετοχή του στην αθηναϊκή 

Αντίσταση κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής Κατοχής (1941-1944), αρχικά μέσα 

από τις τάξεις της ΠΕΑΝ («Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων») και, στη 

συνέχεια, της ένοπλης (ημι)στρατιωτικής οργάνωσης ΡΑΝ («Ρήλος-Αυλών-Νήσοι») 

και του φοιτητικού ΕΣΑΣ («Εθνικός Σύνδεσμος Ανωτάτων Σχολών»).  

Η Προσωπική Μαρτυρία του Πεπονή, απότοκη αρχικά του εγκλεισμού του «μέσα 

σε τέσσερις τοίχους, με τέσσερα βήματα μπρος τέσσερα πίσω», με το αίσθημα ότι 

«τέτοιες ώρες τα χτεσινά, τα προχτεσινά, τα ακόμα πιο πριν σε καταδιώκουν», αλλά 

και ότι το παρελθόν είναι το μόνο καταφύγιο, όταν κανείς νιώθει «άδειο το παρόν και 

χωρίς αισιοδοξία για το κοντινό μέλλον», ήταν επόμενο να αποτελεί μια προσπάθεια 

αναστοχασμού, μια απόπειρα να μπουν σε τάξη οι «σκόρπιες εικόνες» από βιώματα 

1 Όπως σημειώνει ο Ν. Κ. Αλιβιζάτος στο σχετικό άρθρο του στο αφιερωματικό τεύχος της Νέας Εστίας 
για τον Ρ. Ρούφο («Αναστοχασμοί και δράση ενός φιλελεύθερου μαχητή. Ο Ρόδης Ρούφος επί χούντας», 
τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, 36 και σημ. 4): «Η χούντα κατάργησε την προληπτική λογοκρισία τον 
Οκτώβριο του 1969 αλλά, από 1.1.1970 άρχισε να ισχύει ο δρακόντειος νόμος της ‘‘περί τύπου’’ (το ν.δ. 
346/1969), ο οποίος επέβαλε την εξ ίσου επίφοβη αυτολογοκρισία». Σχετικά με την εκούσια στάση 
«σιωπής» που υιοθέτησαν κάποιοι μεταπολεμικοί συγγραφείς –ανάμεσά τους, και σε πρωταγωνιστικό 
μάλιστα ρόλο, ο Ρούφος– αμέσως μετά την επιβολή της Δικτατορίας (21 Απριλίου 1967) και τη γραπτή 
διαμαρτυρία τους –ύστερα και από τη γνωστή δήλωση του Γ. Σεφέρη εναντίον των Συνταγματαρχών 
(28 Μαρτίου 1969)– με τη λεγόμενη επιστολή των «Δεκαοκτώ» (23 Απριλίου 1969), η οποία και 
κατήγγειλε την επιβληθείσα λογοκρισία, την αναγκαστική και χωρίς την άδεια των δημιουργών τους 
δημοσίευση κειμένων τους στον Τύπο (περίπτωση της Ανθολογίας Πεζογραφίας του Ηρακλή 
Αποστολίδη), αλλά και το γενικότερο καθεστώς πνευματικής ανελευθερίας που είχε επικρατήσει στην 
Ελλάδα, πρβλ. και Α. Αργυρίου, «Η Λογοτεχνία στα χρόνια 1964-1974», Ιστορία της Ελληνικής 
Λογοτεχνίας, τόμ. Ζ΄, Αθήνα, Καστανιώτης, 2007, σ. 82-83 και 85-88 και Α. Ζήρας, «Οι συγγραφείς ως 
πολίτες στα χρόνια 1967-1974», στο Α. Καστρινάκη, Α. Πολίτης, Δ. Τζιόβας (επιμ.), Για μια Ιστορία της 
Ελληνικής Λογοτεχνίας του Εικοστού Αιώνα. Προτάσεις Ανασυγκρότησης, Θέματα και Ρεύματα, 
Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Μουσείο Μπενάκη, 2012, σ. 357-368. 
2 Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, Αθήνα, Κέδρος, 1970, σ. 7. Οι παραπομπές στο εξής στην πρώτη 
έκδοση του βιβλίου, την οποία εξάλλου είχε διαβάσει και παρουσιάσει στο Βήμα ο Ρούφος (2 Οκτ. 
1970). 
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Εισαγωγή

και εμπειρίες, προβαλλόμενα πλέον με τις «αληθινές διαστάσεις τους» και τη 

«βαθύτερη συνοχή τους», κάτω από το πρίσμα και της αποκτημένης στο μεταξύ 

γνώσης.3 Η πικρή αυτή εμπειρία θα απέδιδε έως ένα βαθμό και μια άλλη 

νοηματοδότηση στα περασμένα, ανάλογη σαφώς και με τα δεδομένα, τις 

αναγκαιότητες και τις επιταγές μιας δύσκολης συγκυρίας, όπως αυτή διαμορφωνόταν 

για τον αφηγητή λόγω της προσωπικής του κατάστασης, αλλά και των δυσοίωνων 

προοπτικών που διαφαίνονταν σε συλλογικό επίπεδο.4 

Ήταν, επίσης, φυσικό και αναμενόμενο η αναδρομή αυτή στα περασμένα να 

διαπνεόταν από μια μελαγχολική διάθεση, εφόσον τα χρόνια εκείνα συνέπιπταν για τον 

αφηγητή με τα χρόνια της εφηβείας του και της πρώτης νιότης˙ δηλαδή, με μια 

αναμφίβολα ξεχωριστή και σημαίνουσα περίοδο της ζωής κάθε ανθρώπου, η οποία είχε 

αποκτήσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιπρόσθετη σημασία και βαρύτητα για όλους 

όσοι βρέθηκαν στη δίνη της κατοχικής/αντιστασιακής περιπέτειας. Ο Πεπονής, 

ωστόσο, θα προχωρούσε παραπέρα και θα φρόντιζε εξαρχής να προβεί σε μια 

«εξομολόγηση» που δεν θα αφορούσε μόνον τον ίδιο προσωπικά, αλλά ολόκληρη τη 

γενιά του, την επονομαζόμενη και «γενιά της Κατοχής»: 

Χρειάζεται, ίσως, μια εξομολόγηση –ακριβέστερα προειδοποίηση: πως κάτω απ’ τις 
γραμμές υπάρχει πίκρα και θλίψη˙ μια αίσθηση ήττας, με ηττημένους που ανήκουν όλοι 
στην ίδια γενιά. Είναι η γενιά της Κατοχής. 
Όποιος όμως συμφωνήσει πως είναι ήττα, ας σκεφθεί πως ίσως ηττημένοι δεν είναι μόνον 
άνθρωποι.5 

Στις πρώτες σελίδες της μαρτυρίας του, μάλιστα, ο Πεπονής θα έσπευδε και πάλι, 

όχι χωρίς μια αίσθηση λύπης και απογοήτευσης (ίσως και καλώς νοούμενης 

3 Λίγο παρακάτω στον πρόλογο, ο Πεπονής θα διευκρίνιζε ότι: «Τα πρόσωπα παρουσιάζονται με την 
τότε δράση τους και στάση τους, που στη διαδρομή του χρόνου δεν έμεινε στατικά αμετακίνητη. Είναι 
το τότε όπως συνέβαινε και προ παντός όπως εμείς το βλέπαμε να συμβαίνει˙ παρεμβαίνει κάπου-κάπου, 
για μερικά από τα τότε, και η κρίση η τώρα» (Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 8˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
4 Στο ιδιωτικό αρχείο του Ρούφου απόκεινται δύο επιστολές του Α. Πεπονή προς τον συγγραφέα, οι 
οποίες του αποστάλθηκαν από τον τόπο της εξορίας του, το Κερασοχώρι της Ευρυτανίας, την εποχή που 
γραφόταν η Προσωπική Μαρτυρία. Στην πρώτη (με ημερομηνία 28 Οκτ. 1968) ο Πεπονής θα του 
εκμυστηρευόταν ότι η προσωπική του υπόθεση τον απασχολούσε πολύ, γιατί δεν μπορούσε να βρει 
κάποια «εξήγηση για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια παρατείνεται και η δική [τ]ου εκτόπιση, την ώρα 
που άλλων έχει διακοπεί», ενώ στη δεύτερη (με ημερομηνία 15 Νοεμ. 1968) θα επανερχόταν στο ίδιο 
θέμα πιο αναλυτικά: «Καθώς οι μέρες περνούν, αισθάνομαι όλο και πιο βαριά και πιο δυσβάστακτη την 
εξορία˙ ξέρω πως υπάρχουν και περιπτώσεις χειρότερες, αλλά και η προσωπική μου κατάσταση και τα 
συνακόλουθα προβλήματα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ηρεμίας και στωικότητας. Ύστερα, είναι και 
το ερωτηματικό: για πιο συγκεκριμένο λόγο και έως πότε;»˙ στο τέλος της ίδιας επιστολής, θα γινόταν 
πιο σαφής για τα προσωπικά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν («Υψόμετρο και κρύο έχουν 
χειροτερέψει κάπως αισθητά την καρδιακή πάθηση που ξεκινά από το τραυματικό ανεύρυσμα του ’64»), 
ενώ, παράλληλα, θα εξέφραζε την ανησυχία του και για το άδηλο του επόμενου «προορισμού» του, 
εφόσον περίμενε να τον «μετακινήσουν απ’ εδώ». 
5 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 7. 
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ζηλοφθονίας προς τους αμέσως μεγαλυτέρους του) να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στη 

«γενιά του ’40» ‒αυτή που είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πολεμήσει στο 

μέτωπο της Αλβανίας, να ζήσει και, εν πολλοίς, να δημιουργήσει με τη νικηφόρα πάλη 

της εναντίον των Ιταλών εισβολέων το ηρωικό «Έπος του Σαράντα»‒ και στη δική του, 

που η προσγείωσή της στη ζοφερή πραγματικότητα της Κατοχής επήλθε βίαια τον 

Απρίλιο του 1941 με την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων στο ελληνικό 

έδαφος και την κατάληψη ολόκληρης της χώρας σε σύντομο χρονικό διάστημα.6 Η 

οδυνηρή αυτή εξέλιξη προκάλεσε με τη σειρά της την κατάρρευση του μετώπου με την 

Ιταλία στην Αλβανία, αλλά και τη συνακόλουθη ντροπιαστική συνθηκολόγηση της 

στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, τη στιγμή που ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και η 

διορισμένη από τον ίδιο κυβέρνηση του Εμμανουήλ Τσουδερού θα είχαν ήδη διαφύγει 

στην Κρήτη και, ακολούθως, στο εξωτερικό. 

Με τον τρόπο αυτό, οι έφηβοι της εποχής, από το κλίμα της ανάτασης που τους 

είχαν γεννήσει οι μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού στρατού στο αλβανικό μέτωπο, θα 

βίωναν αίφνης (όπως αναλογικά συνέβη με την πλειονότητα του ελληνικού λαού), 

ανάμικτα (και εν μέρει αντιφατικά) συναισθήματα: υπερηφάνεια, από τη μια, για το 

αγωνιστικό φρόνημα που είχαν επιδείξει οι μαχητές της Αλβανίας όλη την 

προηγούμενη περίοδο και, από την άλλη, σύγχυση, φόβο, οργή και μίσος για τους 

κατακτητές, μαζί με ένα αίσθημα «ορφάνιας», προερχόμενο από τη συνειδητοποίηση 

της ουσιαστικής εγκατάλειψης της χώρας στο έλεος των δυνάμεων του Άξονα. Με 

άλλα λόγια, πολλοί θα θεωρούσαν την εξόριστη κυβέρνηση κατώτερη των 

περιστάσεων και την εν γένει στάση των εγχώριων «ελίτ» αναντίστοιχη προς τον 

«μύθο», όπου είχαν πρωταγωνιστήσει και διακριθεί λίγες βδομάδες προηγουμένως οι 

«σκλαβωμένοι νικητές» του ελληνοϊταλικού πολέμου. 

Επιπλέον, ο Πεπονής –και οι συνομήλικοί του, τελειόφοιτοι μαθητές του 

Γυμνασίου ή, το πολύ, πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου– θα δοκίμαζαν, 

αίφνης, ύστερα από τέσσερα χρόνια καταπίεσης από το μεταξικό καθεστώς, μια 

πρωτόγνωρη αίσθηση «αλλόκοτης ‘‘ελευθερίας’’»: τη δυνατότητα να απαλλαγούν πια 

από τα στεγανά και μονοκόμματα ιδεολογικά «καλούπια» της ΕΟΝ («Εθνική 

Οργάνωση Νεολαίας») και να γνωρίσουν τη χαρά της αδέσμευτης έρευνας, της μελέτης 

6 Πρβλ. ενδεικτικά την περιγραφή από τον Πεπονή των εκδηλώσεων πανηγυρισμών στην Αθήνα για τις 
νίκες του ελληνικού στρατού εναντίον των Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο, η οποία και κατέληγε ως εξής: 
«Αλλά μόνο πανηγυρίζαμε και χειροκροτούσαμε. Τον πόλεμο άλλοι τον κάνανε: η γενιά του ’40. Και 
μόνο αυτή γνωρίζει την αλήθεια του. Εμείς, είμαστε η γενιά της Κατοχής» (Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 10). 
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και της συζήτησης των απαγορευμένων έως τότε «καρπών» (έργων, θεωριών, 

προσώπων από το χώρο της διανόησης, της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης).7 

Θα ήταν και αυτό μέρος της απότομης ενηλικίωσής τους,8 καθώς θα καλούνταν 

γρήγορα, χωρίς κάποια προετοιμασία ή καθοδήγηση από τους πρεσβυτέρους τους, 

πνευματικά και ψυχολογικά ανέτοιμοι, να βρουν τρόπους ανταπόκρισης και 

αντίδρασης στα νέα τετελεσμένα και στα πιεστικά κελεύσματα μιας εποχής 

πρωτόγνωρης για τους ίδιους σε κινδύνους και προκλήσεις και με άδηλη, τουλάχιστον 

στα πρώτα χρόνια της Κατοχής, την έκβαση του πολέμου –άρα και την τύχη της 

Ελλάδας.9 

Η Μαρτυρία του Πεπονή, βέβαια, θα προσπαθούσε να καλύψει μια ευρύτερη 

περίοδο από αυτήν της Κατοχής και της Αντίστασης, φτάνοντας έως την άνοδο του 

κόμματος του ΕΣ («Ελληνικού Συναγερμού») του (τέως στρατάρχη) Αλέξανδρου 

Παπάγου στην εξουσία (1952) και την οριστική (τουλάχιστον για μία δεκαετία) 

κυριαρχία της Δεξιάς στο μετεμφυλιακό πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας.10 Το 

7 Για ένα αίσθημα «αλλόκοτης ‘‘ελευθερίας’’» κατά τους πρώτους μήνες της Κατοχής (δηλαδή, χοντρικά 
από τον Απρίλιο μέχρι περίπου τον Ιούνιο του 1941), το οποίο και βίωναν οι νέοι φοιτητές στο 
Πανεπιστήμιο σε σχέση με την προηγηθείσα περίοδο της μεταξικής δικτατορίας κάνει λόγο η Ο. Βαρών-
Βασάρ (Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς: Νέοι και Νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2009, σ. 69), βασιζόμενη σε μαρτυρία της Φώφης Λαζάρου: «Στο 
πανεπιστήμιο ξανάρχισαν λειτουργίες που είχαν ανασταλεί, εκλέχθηκαν επιτροπές έτους και άρχισε ο 
συνδικαλισμός και η οργάνωση του φοιτητικού κινήματος. Αυτά αφορούν το μικρό διάστημα από τον 
Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 1941. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ανάμνηση του πρώτου καιρού της 
Κατοχής ως καιρού ‘‘ελευθερίας’’ σε σχέση με τη δικτατορία [της «Τετάρτης Αυγούστου»]. Ανατρέπει 
το στερεότυπο ότι ‘‘από την πρώτη μέρα της Κατοχής’’ όλοι ένιωσαν το βάρος της. Αυτό υπήρξε μια 
σταδιακή διαδικασία». Πρβλ. για το ίδιο θέμα και τη μαρτυρία του Πεπονή στο πρώτο κεφάλαιο του 
βιβλίου του: «Στα 1941 ο εχθρός μπήκε με τα τανκς και τα πολυβόλα του, ανέβασε τις σημαίες του, 
έβγαλε τις φοβερές διαταγές του, μας έκλεινε στα σπίτια μας τις νύχτες, άνοιξε διάπλατες τις εισόδους 
των φυλακών και των στρατοπέδων. Αλλά ταυτόχρονα σπάσανε οι άλλες αλυσίδες. Ο κατακτητής δεν 
μπόρεσε να τις κρατήσει˙ δεν μπορούσε, ίσως, να κάνει διαφορετικά˙ ίσως πάλι να μην υποψιάστηκε, ν’ 
αδιαφόρησε. Κι έτσι, άρχισαν να ακούγονται οι απαγορευμένες κουβέντες, να κυκλοφορούν οι 
απαγορευμένες ιδέες, οι απαγορευμένοι άνθρωποι, τα απαγορευμένα βιβλία» (Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 10-
11, και παρακάτω έως το τέλος του πρώτου κεφαλαίου). 
8 Ο Ν. Σβορώνος κάνει λόγο για μια γενικότερη «ενηλικίωση» του ελληνικού λαού ακριβώς την εποχή 
εκείνη, δεδομένης της θέσης του ότι: «Η 28η Οκτωβρίου 1940 σημειώνει την είσοδο του ελληνισμού 
στην ανδρική του υπεύθυνη ηλικία» («Η 28η Οκτωβρίου», Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και 
Ιστοριογραφίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1987, σ. 336). 
9 Πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 17-18, ιδιαίτερα την περιγραφή της πρώτης μέρας της Κατοχής και την 
καταληκτική παράγραφο, που αποδίδει αυτό το αίσθημα της απότομης ενηλικίωσης της παρέας του 
συγγραφέα, μαζί με τη διάθεση ανάληψης κάποιας μορφής αντιστασιακής δράσης: «Η θέα της 
Σβάστικας πάνω στην Ακρόπολη έδιωξε μονομιάς όλα τα κατάλοιπα της παιδικότητας, όλη την 
ανεμελιά. Και πήρε τη θέση της η συγκίνηση και η ακαθόριστη διάθεση για κάτι που θα έπρεπε να 
κάνομε. Συγκεντρωθήκαμε τελικά κείνο το απόγευμα στο σπίτι του Γιώργου Κουμάντου. Πρέπει να 
ήτανε η πρώτη κατοχική μας συγκέντρωση. Και από τότε το θέμα της συζήτησης έμενε βασικά το ίδιο». 
10 Ο Ρούφος θα χαρακτήριζε στη σχετική βιβλιοπαρουσίαση στο Βήμα καθόλα ευεξήγητη και σχεδόν 
προβλέψιμη την επιλογή του Πεπονή να ολοκληρώσει τη Μαρτυρία του με τη νίκη του κόμματος του 
Αλ. Παπάγου στις εκλογές του 1952. Θεωρούσε κοινά αποδεκτή την εκτίμηση ότι επρόκειτο για ένα 
έτος-«ορόσημο», καθώς τότε έκλεινε ένας «πρώτος κύκλος» της μεταπολεμικής περιόδου για την 
Ελλάδα: «εκείνη τη χρονιά διαλύθηκαν τα όνειρα για μια γρήγορη πραγμάτωση των προοδευτικών 
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κυριότερο, όμως, μέρος της θα αφορούσε τα γεγονότα της πολύπαθης περιόδου 1941-

1945, από την αρχή της Κατοχής μέχρι και την Απελευθέρωση, τα Δεκεμβριανά και τη 

Συμφωνία της Βάρκιζας, οπότε και ο ίδιος ο συγγραφέας ως φοιτητής και μέλος των 

μη εαμικών, «αστικών» αντιστασιακών οργανώσεων, θα είχε ενεργή συμμετοχή και 

ανάμιξη στα τεκταινόμενα στην Αθήνα, ιδιαίτερα στον χώρο του Πανεπιστημίου και 

των λοιπών Ανώτατων Σχολών.11 

Είναι προς τούτο χαρακτηριστικό ότι από τις περίπου διακόσιες σελίδες του 

βιβλίου του, οι πρώτες εκατόν πενήντα θα κάλυπταν την τετραετία από την έναρξη της 

Κατοχής (Απρίλιος 1941 –με κάποιες αναδρομές στη μεταξική περίοδο) μέχρι και την 

άνοιξη του 1945,12 ενώ μόλις οι υπόλοιπες πενήντα θα αναφέρονταν στα όσα 

επακολούθησαν τη Συμφωνία της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) και στις συνθήκες 

που οδήγησαν στις πρώτες μετακατοχικές εκλογές και στο δημοψήφισμα του 1946, στα 

δραματικά γεγονότα του αιματηρού Εμφυλίου και των κατοπινών ασταθών 

κυβερνήσεων των (αλληλοϋπονομευόμενων ή και αλληλοσπαρασσόμενων) κομμάτων 

του φιλελεύθερου Κέντρου.13 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Πεπονής είχε ενταχθεί από την ίδρυσή της το 1950 

στην ΕΠΕΚ («Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου»), της οποίας ηγέτης υπήρξε έως 

τον θάνατό του ο Νικόλαος Πλαστήρας, και θα αφηγούνταν, στο τελευταίο κομμάτι 

ιδανικών που είχαν εμπνεύσει μερικούς από τους εκλεκτότερους της Κατοχικής Γενιάς, και 
οριστικοποιήθηκε η νίκη του παρελθόντος πάνω στο μέλλον, της ‘‘σκοπιμότητας’’ πάνω στην άτεγκτη 
δημοκρατική συνέπεια, της ‘‘εθνικοφροσύνης’’ σαν κομματικού συνθήματος πάνω στον απλό 
πατριωτισμό όλων των Ελλήνων» (Ρ. Ρούφος, «Έξαρση και πίκρα μιας γενιάς. Αναστασίου Πεπονή: 
Προσωπική Μαρτυρία», Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου και άλλα δοκίμια, Αθήνα, Ίκαρος, 1971, σ. 
149˙ στο εξής, όταν πρόκειται για έργα ή όποια άλλα κείμενα του Ρούφου, οι παραπομπές θα γίνονται 
σε παρένθεση με το όνομα του συγγραφέα, τη χρονολογία έκδοσης του βιβλίου και την αντίστοιχη 
σελίδα). 
11 Ο όρος «αστικός» χρησιμοποιείται εδώ με πολλαπλές σημασίες˙ παραπέμπει, δηλαδή, αφενός στη 
σχετική ονομασία των «οργανώσεων πόλης» οι οποίες, πέρα από το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των μελών τους ήταν αστικής καταγωγής, είχαν ως κύριο μέλημά τους (χωρίς, βέβαια, και 
να αποκλείουν την ένοπλη δράση εναντίον του κατακτητή) την ενίσχυση πρωτίστως του αντιστασιακού 
φρονήματος των πολιτών στο επίπεδο της καθημερινότητας (με την αναγραφή συνθημάτων στους 
τοίχους, την έκδοση και τη διανομή προκηρύξεων, εφημερίδων, φυλλαδίων και άλλου έντυπου υλικού, 
την οργάνωση διαδηλώσεων, απεργιών, συσσιτίων και άλλων μορφών πάλης μαζικού χαρακτήρα)˙ 
αφετέρου, ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός/προσδιορισμός αφορά, παρά την αναπόφευκτη ασάφειά του, 
τον ιδεολογικό προσανατολισμό των νεανικών/φοιτητικών οργανώσεων της Αντίστασης (πρόκειται για 
σχηματισμούς που κάλυπταν ένα ευρύτατο πολιτικό φάσμα, από τη φιλελεύθερη Δεξιά έως το 
προοδευτικό Κέντρο με σοσιαλίζουσες νότες), οι οποίες διαφοροποιούνταν κυρίως σε σχέση με τον 
αντίστοιχο, σχηματικά θα τον ονομάζαμε αριστερό/ριζοσπαστικό, χώρο του ΕΑΜ και των λοιπών 
συνδεόμενων μαζί του οργανώσεων (όπως ήταν, για παράδειγμα, στον τομέα της νεολαίας και των 
φοιτητών, η ΕΠΟΝ). Για τα ζητήματα αυτά της (εν μέρει προβληματικής στα καθ’ ημάς) ορολογίας, 
πρβλ. και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 59-60, 117 και 125-127 (με ιδιαίτερη 
αναφορά στην ΠΕΑΝ). 
12 Πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 9-151. 
13 Πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 151-166, 167-171 και 173-196, αντίστοιχα. 
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της Μαρτυρίας του, το χρονικό της ανόδου και της πτώσης του κόμματος αυτού ως 

ύστατης προσπάθειας υπέρβασης του κλίματος της (μετ)εμφυλιακής «πόλωσης» και 

δικαίωσης των προοδευτικών/μεταρρυθμιστικών οραμάτων που είχαν εμπνεύσει τους 

νέους φοιτητές, οι οποίοι είχαν συστήσει το 1943 τον ΕΣΑΣ (ή είχαν ενταχθεί σε αυτόν 

λίγο αργότερα).14 Καθόλου τυχαία, στις καταληκτικές σελίδες του βιβλίου,15 θα 

διεκτραγωδούνταν το άδοξο τέλος του πολιτικού εγχειρήματος του Ν. Πλαστήρα (της 

μόνης, κατά τον συγγραφέα, συνειδητής απόπειρας εθνικής συμφιλίωσης από «το 

κόμμα της Αλλαγής και της πρώτης μεταπολεμικής ελπίδας»), αλλά θα έμεναν εκκρεμή 

και τα εναγώνια ερωτήματα που έδειχναν να απηχούν τις ανησυχίες του συνόλου της 

«κατοχικής γενιάς» («τόσων και τόσων, άλλων δίπλα μας, άλλων απέναντί μας») ‒

ιδιαίτερα δε όσων είχαν συνεχίσει, από το ίδιο ή αντίπαλο στρατόπεδο, και μετά το 

1945 τους αγώνες και τις θυσίες για την εκπλήρωση των ιδανικών που τους είχαν 

ωθήσει στη δράση μέσα στα δύσκολα, αλλά γεμάτα ελπίδες, χρόνια της Αντίστασης: 

«χαμένα όλα τούτα ή δικαιωμένα;» και «φτάνοντας ο καθένας μόνος του σ’ ένα 

συμπέρασμα, θα συναντηθεί άραγε με αρκετούς άλλους σε κοινό τόπο;». 

 

Συμφοιτητής, μέλος αρχικά της «δίδυμης» οργάνωσης της ΠΕΑΝ, της ΙΤ («Ιερή 

Ταξιαρχία») και, από ένα σημείο και πέρα, συναγωνιστής του Πεπονή στη ΡΑΝ και 

στον ΕΣΑΣ, ο Ρόδης Ρούφος (1924-1972) θα υποδεχόταν τον Οκτώβριο του 1970 τη 

μαρτυρία του φίλου του με μια ένθερμη βιβλιοκρισία στο Βήμα, υπό τον εύγλωττο τίτλο 

«Έξαρση και πίκρα μιας γενιάς» (Ρούφος, 1971, 148-152). Ο μαχητικός χαρακτήρας 

της παρουσίασης του βιβλίου θα ήταν ευδιάκριτος κυριολεκτικά από τις πρώτες-

πρώτες γραμμές του κειμένου, στον βαθμό που ο συντάκτης του προέβαινε και εκείνος 

σε μια οριοθέτηση της «κατοχικής γενιάς» (σε σχέση με την προηγούμενη του πολέμου 

της Αλβανίας) και των διακριτικών της γνωρισμάτων.16 Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρούφος, 

14 Πρβλ. ειδικά για την ΕΠΕΚ την πρόσφατη μελέτη της Κ. Δέδε, Ο Σύντομος Πολιτικός Βίος της ΕΠΕΚ: 
Η ανάδυση του Κέντρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα, ΕΙΕ/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών: Τομέας 
Νεοελληνικών Ερευνών, 2016. 
15 Πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 196-198. 
16 Αξίζει εδώ να παρατεθεί και η αρχή ενός ανάλογου ύφους, απολογιστικού κειμένου για τη «γενιά 
του ’40» μιας άλλης συγγραφέως, της Μιμίκας Κρανάκη, με τίτλο «Εμείς. Η γενιά του ’40 στην 
Ελλάδα», το οποίο και είχε προδημοσιευτεί στα γαλλικά στο τχ. 32 του παρισινού περ. Les Temps 
Modernes μόλις τον Μάιο του 1948: «Με τι δικαίωμα λέω ‘‘εμείς’’ μιλώντας για την ελληνική νεολαία, 
δηλαδή για ένα πλήθος ‘‘εγώ’’ ανόμοια κι ανεξάρτητα, χωρίς κανένα κοινό χαρακτηριστικό ιδιαίτερα 
έντονο, με τι δικαίωμα δεν ξέρω. Η Κατοχή, νομίζω, έσπασε εν μέρει την απομόνωση ρίχνοντας όλους 
στην ίδια όχθη και δίνοντας στις ανησυχίες του καθενός μια διέξοδο, πότε οριστική, πότε προσωρινή, 
κατά τις περιπτώσεις. ‘‘Η γενιά του ’40’’, λέγαν αργότερα οι πρεσβύτεροί μας με κάποια επιφύλαξη, 
λίγο θαυμασμό και περισσότερο οίκτο, εννοώντας τη γενιά που δεν είχε περάσει καλά καλά την εφηβεία 
όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα κείνη την τελευταία άνοιξη του ’41. Κι έτσι η Κατοχή 
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ακολουθώντας τον Πεπονή, αλλά αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον των πάσης 

φύσεως «εθνοσωτήρων» και των εκ των υστέρων διεκδικούντων κατ’ 

αποκλειστικότητα τίτλους αγωνιστικότητας και πατριωτισμού, θα στεκόταν 

περισσότερο στον διαχωρισμό όσων, παρότι ήταν λίγο-πολύ συνομήλικοι και θα 

μπορούσαν θεωρητικά να συγκαταλεχθούν στην ίδια ομάδα με βάση τη χρονολογία 

γέννησής τους («ανάμεσα στο 1920 και στο 1927»), είχαν εντούτοις αποκλίνουσες 

πορείες, όχι τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο, όσο από την άποψη της έμπρακτης 

συμμετοχής τους στην Αντίσταση.17 

Κατά την εκτίμηση του Ρούφου, πολύ λίγοι, μόνον «το ψυχικά πιο εκλεκτό τμήμα» 

όπως υπογράμμιζε, θα μπορούσαν να ιδωθούν ως ένα σύνολο με ξεχωριστά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά ήθους και πατριωτικής στάσης και μόνον αυτοί, παρά τα όποια λάθη 

τους, είχαν καταφέρει να αποδείξουν εαυτούς αντάξιους της ιστορικής στιγμής που 

τους έλαχε να ζήσουν, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, σηκώνοντας το βάρος και 

πληρώνοντας το κόστος του αγώνα ενάντια στους κατακτητές (με όποια μέσα και από 

οποιοδήποτε μετερίζι).18 Επρόκειτο, σε τελική ανάλυση, για μια ζηλευτή μειοψηφία 

που είχε βιώσει (κυριολεκτικά και μεταφορικά) στο πετσί της την «έξαρση», τον 

«παλμό», αλλά και την «πίκρα», τις δοκιμασίες και τις διαψεύσεις της «κατοχικής 

γενιάς», το αίσθημα μιας (ανώφελης) σπατάλης και μιας (μάταιης) θυσίας, έτσι που να 

δημιούργησε μια συνείδηση κοινή, κι έγινε μοίρα εξίσου κοινή η ημιτελής εφηβεία η αρχική», 
Ετερογραφία. Ελληνο-γαλλικά Κείμενα 1947-2000, Αθήνα, Ίκαρος, 2005, σ. 21. 
17 Πρβλ. την ανάλογη επεξήγηση του όρου «γενιά του ’40» με την οποία ξεκινά τη βιογραφία του για 
τον Κίτσο Μαλτέζο-Μακρυγιάννη, ο Π. Μακρής-Στάικος: «Όσοι γεννήθηκαν λίγο πριν, κυρίως όμως 
λίγο μετά το 1920, ονομάστηκαν αργότερα η ‘‘Η γενιά του ’40’’. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα 
αποτέλεσαν την τελευταία –σημαδεμένη από τον αριθμό μιας από τις δεκαετίες του– ‘‘επώνυμη’’ γενιά, 
και τούτο γιατί η ενηλικίωσή τους συνέπεσε με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και τα όσα επακολούθησαν» 
(Κίτσος Μαλτέζος. Ο Αγαπημένος των Θεών, Αθήνα, Ωκεανίδα, 2000, σ. 15). Σε σχετική μάλιστα 
υποσημείωση διευκρινίζει ότι, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τις άλλες «επώνυμες» γενιές του ’60 ή 
του ’70 (τη «Γενιά του 114» ή «του Πολυτεχνείου»), οι οποίες θα αποτελούνταν κυρίως από 
κεντροαριστερούς φοιτητές, η «γενιά του ’40» ήταν «πολύ ευρύτερη» και περιλάβαινε «νέους όλων των 
πολιτικών παρατάξεων και ιδεολογιών» (ό.π., σ. 315 και σημ. 1). Εδώ, βέβαια, όπως και στη Μαρτυρία 
του Πεπονή και στη βιβλιοκρισία του Ρούφου, ο όρος «γενιά» δεν χρησιμοποιείται με τη συνήθη, 
«γραμματολογική» σημασία του, αλλά αναφέρεται αμιγώς στα ιστορικά συμφραζόμενα και στα κοινά 
βιώματα των νέων της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου. 
18 Πρβλ. την αρχή της βιβλιοκρισίας του Ρούφου: «Οι εθνικές τραγωδίες παίζουν συχνά ένα ρόλο 
καταλύτη, ξεκρίνοντας στη γενιά που τις βαστάζει τους τολμηρούς από τους φοβισμένους, τους 
αληθινούς ιδεολόγους κι αγωνιστές από τους καιροσκόπους και τους εκμεταλλευτές των εθνικών 
δακρύων. Τέτοια τραγωδία στάθηκε κατ’ εξοχή η περιπέτεια της Ελλάδας από το 1941 ώς το 1945 –με 
τα γνωστά επακόλουθά της ώς το 1949, που οι συνέπειές τους μας τυραννούν ακόμα και σήμερα. Η 
δοκιμασία της Κατοχής παραμένει, για κείνους που την έζησαν κι είχαν την ευκαιρία της επιλογής, 
άσφαλτο κριτήριο ήθους και χαρακτήρα: όσοι διάλεξαν ν’ αντισταθούν και να πολεμήσουν, σ’ 
οποιοδήποτε στρατόπεδο κι αν ανήκαν, απόχτησαν δικαιωματικά έναν τίτλο που πολλά πρωτινά ή 
κατοπινά σφάλματα εξαγοράζει˙ όσοι, αντίθετα, προτίμησαν τότε την ασφάλεια και τη φρονιμάδα της 
αδράνειας μάταια θα επαγγέλλονται πάντα τους δασκάλους του Γένους ή και τους ταγούς του» (Ρούφος, 
1971, 148). 
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φαίνεται περισσότερο από αναγκαίος στη δεδομένη συγκυρία της απριλιανής εκτροπής 

ένας κάποιος «απολογισμός»: 

Περισσότερο από κάθε άλλη σημαδεύτηκε από την Κατοχή η γενιά εκείνη, που δεν είχε 
προλάβει τον Αλβανικό Πόλεμο και που ανδρώθηκε στα σκοτεινά χρόνια της δουλείας –
η «Κατοχική γενιά», που αποτελέστηκε απ’ όσους γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1920 και στο 
1927. Ένα μεγάλο τμήμα της, είν’ αλήθεια, αδιαφόρησε για τον εθνικό αγώνα και 
περιορίστηκε στη μέριμνα της επιβίωσης ή των σπουδών. Το ψυχικά πιο εκλεκτό της 
τμήμα, ωστόσο, έδωσε το «Παρών» στη μάχη. Στις πόλεις, στα βουνά, στη Μέση Ανατολή 
πολέμησαν εκείνοι οι νέοι˙ πολλοί πιάστηκαν, βασανίστηκαν, μαρτύρησαν αληθινά˙ 
πολλοί έχασαν τη ζωή τους ή την υγεία τους. Όσοι επιζήσαν ένιωσαν, αργά ή γρήγορα, 
την ανάγκη ενός απολογισμού: τι είχαν κάνει, γιατί, και πόσο ανταποκρινόταν το 
αποτέλεσμα –η μεταπολεμική Ελλάδα δηλαδή– στο όραμα που είχε φλογίσει τότε τις 
ψυχές τους. (Ρούφος, 1971, 148-149) 

Ο Ρούφος θα συμφωνούσε με τον Πεπονή τόσο σε σχέση με τα συμπεράσματα του 

απολογισμού που είχε επιχειρήσει για λογαριασμό της γενιάς τους ‒«Μάταιες 

στάθηκαν, πέρα από ένα σημείο, οι εξάρσεις κι οι θυσίες της» (Ρούφος, 1971, 149)‒, 

όσο και για τους λόγους αυτής της «συλλογικής αποτυχίας»: αν και –όπως θα 

παραδεχόταν– τα αίτια για τη δυσάρεστη αυτή έκβαση ήταν μάλλον σύνθετα και 

πολλαπλά, οι ευθύνες «για τα μεταπολεμικά δεινά του τόπου» θα επιμερίζονταν εξίσου 

στην κομμουνιστική ηγεσία («που διαστρέβλωσε την εθνικοαπελευθερωτική 

αγωνιστική βούληση των ελληνικών μαζών και την διοχέτευσε σ’ έναν αδυσώπητο 

αγώνα για τη δική της βίαιη επιβολή»), στις αντιδραστικές δυνάμεις (που 

εκμεταλλεύτηκαν τα σφάλματα της Αριστεράς, «για να εδραιώσουν τη δική τους 

πολιτική επιρροή και εξουσία πάνω στο στείρο ‘‘αντικομμουνισμό’’») και στην 

«έλλειψη πνοής, ενότητας ή και ικανότητας» της πλειονότητας των εκάστοτε ηγετών 

του Κέντρου, οι οποίοι «υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν τις γνήσια δημοκρατικές 

δυνάμεις του τόπου», αλλά δεν κατάφεραν στο διαμορφούμενο μετεμφυλιακό σκηνικό 

της κυριαρχίας μιας φοβικής Δεξιάς των διώξεων και των αποκλεισμών να συστήσουν 

έναν ισχυρό, εναλλακτικό τρίτο «πόλο» (πρβλ. Ρούφος, 1971, 149-150). 

Πλάι, όμως, σε τούτο το αίσθημα της πικρίας, και μάλιστα κατά προτεραιότητα, ο 

Ρούφος θα τόνιζε, εξ αντιδιαστολής, την ένταση του βιώματος αυτής της «αγαθής 

μερίδας» των νέων της Κατοχής που ενεπλάκησαν στην Αντίσταση˙19 τη διάθεση, με 

άλλα λόγια, συλλογικότητας, (αυθ)υπέρβασης και ανιδιοτελούς προσφοράς που τους 

διέκρινε, άσχετα από το «στρατόπεδο» στο οποίο είχε τότε βρεθεί ο καθένας τους και 

από το οποίο είχε δώσει τη μάχη. Και όλα αυτά, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, την 

19 Για «Γενιά που σπατάλησε την αγαθή της μερίδα» θα έκανε λόγο μια δεκαετία αργότερα ένας άλλος 
επιφανής εκπρόσωπός της, ο Αλ. Αργυρίου, στην ομώνυμη επιφυλλίδα του στο Βήμα (16 Απρ. 1982). 
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έλλειψη εμπειρίας και την απουσία οποιασδήποτε (υλικής, πολιτικής, ηθικής) 

συνδρομής από τους (φύσει ή θέσει) ηγήτορες του έθνους, οι οποίοι και τους είχαν 

ουσιαστικά εγκαταλείψει στις τύχες τους ή, το πολύ, τους συμβούλευαν να αποδεχτούν 

τη νέα κατάσταση, να επιδείξουν σύνεση και να απέχουν από κάθε αντιστασιακή 

ενέργεια.  

Εδώ θα εντοπιζόταν, κατά τον Ρούφο, και η «δεύτερη όψη» της χρησιμότητας του 

βιβλίου του Πεπονή, αν υποτεθεί ότι η πρώτη είχε να κάνει με την αξία του ως 

«ντοκουμέντου», δηλαδή ως πολύτιμης πρωτογενούς πηγής με αξιόπιστο και 

σημαντικό από κάθε άποψη υλικό για τον ιστορικό, ο οποίος θα επιθυμούσε να 

ασχοληθεί σοβαρά με το έργο της διερεύνησης και της σύνθεσης όλων των πτυχών της 

«πολυτάραχης» και «τόσο αμφισβητούμενης» εποχής: 

Παιδιά δεκαεφτά ώς είκοσι χρόνων, άπειρα και ακαθοδήγητα, δίχως κομματικούς 
υπολογισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες, έκαναν το χρέος τους όπου κι όπως μπόρεσαν, 
άντεξαν σε δοκιμασίες και κινδύνους για τους οποίους τίποτα δεν τα είχε προετοιμάσει 
παρά μόνο η πίστη τους στην Ελλάδα και στην ελευθερία. Τούτη είναι η δεύτερη όψη του 
βιβλίου του κ. Πεπονή: πέρα από το «ντοκουμέντο», είναι και μια υποκειμενική, 
νοσταλγική κι ολοζώντανη αναβίωση μιας εποχής, μιας ηλικίας κι ενός ψυχικού κλίματος 
που ποτέ δε θα ξεχάσουν όσοι τα έζησαν. (Ρούφος, 1971, 150) 

Έχει σημασία να υπογραμμιστεί αυτή η πλευρά της Μαρτυρίας του Πεπονή που 

εκθειαζόταν από τον Ρούφο και αφορούσε την αυθόρμητη εκδήλωση, έξω από κάθε 

πολιτική ή κομματική εξάρτηση, καθοδήγηση ή ποδηγέτηση (σε αρχικό τουλάχιστον 

στάδιο), της αντιστασιακής βούλησης των νέων. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, 

ιδιαίτερα για όσους δεν θα εντάσσονταν στις εαμικές οργανώσεις, η αγνόηση της 

επίσημης «γραμμής» των «αστικών» κομμάτων και των ηγετών τους περί επίδειξης 

πνεύματος αυτοσυγκράτησης, μετριοπάθειας και σώφρονος αναμονής απέναντι στους 

κατακτητές (μεταφραζόμενου, ουσιαστικά, σε συνειδητή αποχή από οποιαδήποτε 

πράξη θα μπορούσε δυνητικά να εκληφθεί ως «αντιστασιακή») ήταν μια υπέρβαση, 

την οποία τελικά το μεταπολεμικό κατεστημένο, δηλαδή ο διασωθείς από την απειλή 

της Αριστεράς (με τη συνδρομή εν πολλοίς των «αστών» εκείνων νέων) παλαιός 

πολιτικός κόσμος δεν θα συγχωρούσε.20 

20 Αξίζει εδώ να παραθέσουμε και τη σχετική μαρτυρία του Αλ. Αργυρίου από την κριτική του στη 
δεύτερη έκδοση του Χρονικού μιας Σταυροφορίας το 1972: «Μπορεί να σκεφτεί κανείς (και να ενισχυθεί 
από το διάβασμα του Χρονικού του Ρόδη Ρούφου) ότι η ‘‘απώθηση’’ της εποχής της Αντίστασης στο 
περιθώριο από το πολιτικό κατεστημένο, αμέσως ύστερα [από την Απελευθέρωση], δεν οφειλόταν μόνο 
στο μερίδιο που είχε η Αριστερά στην υπόθεση (και που έπρεπε όπως όπως να απαλειφθεί), όσο στο ότι 
η ίδια αυτή πολιτική μερίδα στάθηκε τότε αντίθετη σε οποιοδήποτε πνεύμα αντιστάσεως, εναποθέτοντας 
τις ελπίδες και τις τύχες της στον συμμαχικό παράγοντα, ενώ ‘‘μια φούχτα σπουδαστές’’, όπως γράφει 
ο Ρόδης Ρούφος, είχαν αναλάβει να σώσουν την τιμή και, συνεκδοχικά, την υπόστασή της –το τελευταίο 
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Επιπλέον, στις παραπάνω γραμμές της βιβλιοκρισίας του Ρούφου, ο υποψιασμένος 

αναγνώστης της εποχής θα αναγνώριζε, βέβαια, και τον ίδιο τον συγγραφέα τού (επίσης 

αυτοβιογραφικού) Χρονικού μιας Σταυροφορίας (1954-1958), ο οποίος, μολονότι θα 

μιλούσε αόριστα, με αφορμή την Προσωπική Μαρτυρία, και για άλλους συγγραφείς 

που είχαν προσπαθήσει να αναπαραστήσουν το κλίμα της συγκεκριμένης εποχής και 

να παρουσιάσουν πρόσωπα και πράγματα της κατοχικής Αθήνας (με τις παραπομπές 

του Πεπονή στο έργο τους να είναι μάλιστα συχνές) δεν θα αναφερόταν ευθέως (για 

ευνόητους λόγους) στη δική του τριλογία.21 Η γενικόλογη αυτή αναφορά σε άλλα 

σχετικά λογοτεχνικά έργα θα εξυπηρετούσε πρωτίστως την πρόθεση του Ρούφου να 

αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η συνεισφορά και η σημασία της μαρτυρίας του φίλου 

του. 

Για αυτό και θα υποστήριζε ότι το βιβλίο του Πεπονή δημιουργούσε νέα δεδομένα 

στην κατανόηση της κατοχικής περιόδου, με το σκεπτικό ότι επιτέλους το αναγνωστικό 

χωρίς να είναι μέσα στις προθέσεις των ‘‘σταυροφόρων’’. Πολλές σελίδες του Χρονικού αποτελούν 
έντιμη χαρτογράφηση αυτής της νοοτροπίας, που ο συγγραφέας δεν παύει να τη λοιδορεί. Μολαταύτα η 
στάση της ‘‘φρονιμάδας’’ απέναντι στον κατακτητή δεν προβλήθηκε ποτέ δημόσια (γιατί εξάλλου 
ερχόταν και σε σύγκρουση με τις προτροπές των συμμαχικών δυνάμεων), όμως δεν σταμάτησε να 
λέγεται σε ιδιωτικούς κύκλους και να επιβεβαιώνεται από την απραξία των ίδιων των εκφραστών της 
πολιτικής αυτής. Η άποψη ήταν ότι αφού η τιμή είχε σωθεί στην Αλβανία, οι ομάδες αντιστάσεως δεν 
είχαν λόγο ύπαρξης, και μόνο θύματα στον άμαχο πληθυσμό προξενούσαν με τις αλόγιστες πράξεις 
τους. Μα κι αν ακόμη αυτές οι ομάδες (που φύτρωναν σ’ όλη σχεδόν την κατεχόμενη Ευρώπη) δεν 
απασχολούσαν (με τη δράση τους ή έστω την παρουσία τους) στρατιωτικές δυνάμεις του εχθρού, που 
τις αφαιρούσε από τα κρίσιμα μέτωπα, όφειλε να τις δει κανείς ως αυθόρμητες χειρονομίες ανθρώπων 
που αρνιόνταν να υποταγούν σ’ ένα πνεύμα βαρβαρότητας και κτηνωδίας. Που η πράξη τους αυτή 
(ανεξάρτητα από τις σκοπιμότητες και τις βλέψεις των ηγεσιών) μέτραγε την ψυχική τους αφιλοκέρδεια, 
αφού πληρωνόταν, όχι σπάνια, με θάνατο. Φιλολογίες, θα πει κανείς, όταν αυτά είναι έξω από τις 
εμπειρίες του», Α. Αργυρίου, «Κλειδιά και αντικλείδια μιας εποχής», εφ. Το Βήμα, 9 Σεπτ. 1972 [= Α. 
Αργυρίου, Αναψηλαφήσεις σε Δύσκολους Καιρούς, Αθήνα, Κέδρος, 1986, σ. 287]. 
21 Στην Προσωπική Μαρτυρία υπάρχουν επανειλημμένες αναφορές στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας 
(ιδιαίτερα στη Ρίζα του Μύθου και την Πορεία στο Σκοτάδι) και στην Τειχομαχία του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου (πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 56, 67, 89). Εξάλλου, όπως συνάγεται από τις επιστολές 
του Πεπονή προς τον συγγραφέα την περίοδο του εκτοπισμού του στο Κερασοχώρι της Ευρυτανίας, 
φαίνεται ότι τότε ο ίδιος ξαναδιάβασε την τριλογία του, ίσως και για τις ανάγκες του δικού του βιβλίου: 
«Στα ‘‘ευχαριστώ’’ που σου χρωστώ, προσθέτω κι ένα ακόμα για τη Ρίζα του Μύθου. Πολύ σε 
ξαναδιάβασα εδώ και, καθώς το κείμενο μου ήταν γνώριμο, μπόρεσα τώρα να σταθώ περισσότερο στη 
τέχνη του λόγου, στο ύφος, στην ικανότητα ν’ αποδίδεις ουσιώδεις λεπτομέρειες σωστά, με βάθος και 
αλήθεια. Σκέφθηκα πολύ…» (απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Πεπονή στον Ρούφο, 28 Οκτ. 1968). 
Όταν, μάλιστα, λίγες βδομάδες αργότερα, ο Πεπονής θα παραλάμβανε τους Γραικύλους ‒τους οποίους 
και προφανώς ο συγγραφέας δεν είχε προλάβει να του αποστείλει, καθώς η κυκλοφορία τους είχε 
συμπέσει ουσιαστικά με την επιβολή της Δικτατορίας της 21ης Απριλίου‒, ο φίλος του θα τον 
ευχαριστούσε και πάλι με επαινετικά λόγια για το μυθιστόρημα («Το διάβασα και αισθάνθηκα 
αιχμαλωτισμένος από το αφηγηματικό σου τάλαντο. Εύκολα μαντεύει ο αναγνώστης τον μόχθο που 
προηγήθηκε της συγγραφής˙ την ευσυνείδητη και υπεύθυνη προσπάθεια να αναβιώσεις μια εποχή τόσο 
ενδιαφέρουσα και τόσο λίγο γνωστή»), αλλά θα επανερχόταν εκ νέου στην κατοχική τριλογία, η οποία 
θα ήταν για αυτόν το πιο αγαπημένο έργο του Ρούφου: «Φυσικά, απ’ όλα τα βιβλία σου, μένει για μένα 
πιο αγαπημένη η Τριλογία σου˙ δεν χρειάζεται να επιστρατεύσεις πολύ, ψυχολογικές ερμηνείες, για να 
βρεις την εξήγηση της προτιμήσεως…» (απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Πεπονή στον Ρούφο, 15 
Νοεμ. 1968). 
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κοινό θα είχε στη διάθεσή του μια όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη, «δίχως καμιά 

παραχάραξη, δίχως εξιδανικεύσεις» (Ρούφος, 1971, 150), εξιστόρηση των γεγονότων 

της εποχής εκείνης, χωρίς την πρόθεση της «λογοτεχνικότητας», η οποία εύλογα και 

από τη φύση της κινεί υποψίες περί παραποίησης της αλήθειας ή τουλάχιστον περί 

υπαγωγής της «πραγματικότητας» στις αισθητικές και ιδεολογικές/κοσμοθεωρητικές 

ορίζουσες ή επιλογές του εκάστοτε συγγραφέα. Με την ευκαιρία αυτή, εντούτοις, ο 

Ρούφος, θα ξεκαθάριζε (έστω εμμέσως), για μια ακόμη φορά, ότι ούτε στο δικό του 

έργο ‒την πολυσυζητημένη Ρίζα του Μύθου (1954) και τους υπόλοιπους τόμους του 

Χρονικού μιας Σταυροφορίας (Πορεία στο Σκοτάδι, 1956 και Η Άλλη Όχθη, 1958)‒ 

αλλοιώνονταν τα βασικά γεγονότα και ότι σε καμιά περίπτωση ο σεβασμός στην 

ιστορική αλήθεια και η πιστότητα της βιωμένης αίσθησης (της «υποκειμενικής 

αναβίωσης», όπως την ονόμαζε ο ίδιος) δεν αναιρούνταν από τις συμβάσεις της 

μυθοπλασίας: 

Έγραψαν κι άλλοι για τα ίδια χρόνια, για τα ίδια γεγονότα, καμιά φορά για τους ίδιους 
ανθρώπους. Ο κ. Πεπονής μνημονεύει συχνά το έργο τους. Πρόκειται όμως στις 
περισσότερες περιπτώσεις για καθαρά λογοτεχνικό έργο, όπου η πραγματικότητα 
μετουσιώνεται και διαθλάται –αν και δεν αλλοιώνεται– με  κριτήρια αισθητικά. Στην 
«Προσωπική Μαρτυρία», μόλο που είναι γραμμένη σε καλή δημοτική γλώσσα, δε γίνεται 
ευτυχώς –κι απ’ αυτή την άποψη έρχεται να συμπληρώσει ένα αισθητό κενό– καμιά 
απόπειρα «λογοτεχνοποίησης», που θα μας στερούσε την αμεσότητα και την 
αντικειμενικότητα των όσων έχει να μας πει. (Ρούφος, 1971, 150˙ η υπογράμμιση δική 
μας) 

Ο Ρούφος δεν είχε λόγο να κρύψει τον θαυμασμό του για τις αρετές που 

διακρίνονταν, κατά την εκτίμησή του, στον Πεπονή και κοσμούσαν το βιβλίο του. Θα 

εξήρε, λοιπόν, τη «μεγάλη τιμιότητα», την «ειλικρίνεια», την «αμεροληψία», την 

ανωτερότητα και την ευγένεια «ενός αληθινού αγωνιστή», ο οποίος επιδείκνυε τις 

αγαθές του προθέσεις με την προσπάθειά του «να καταλάβει και να εξηγήσει» ‒όχι να 

στοχοποιήσει κάποιους ή να τους (κατα)δικάσει‒ και να σεβαστεί όλα «τα πρόσωπα 

που επώνυμα αναφέροντα[ν]», ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για ιδεολογικούς και 

πολιτικούς αντιπάλους, παλιούς ή νέους. Η απουσία «χλευασμού» ή «μίσους», η 

συνειδητή επιλογή του Πεπονή να μη θιγεί η υπόληψη οποιουδήποτε ή «ν’ 

αποσιωπηθεί το έντιμο παρελθόν του, όπου υπάρχει τέτοιο» αποτελούσαν αδιάσειστα 

τεκμήρια μιας γενικότερης θεώρησης και στάσης ζωής που αντανακλούσε και στο ύφος 

της μαρτυρίας του, στον απλό και απέριττο τρόπο της αφήγησης, που προκαλούσε τη 

συγκίνηση «από τα ίδια τα γεγονότα» (πρβλ. Ρούφος, 1971, 150-151). Σε όλα τα 

παραπάνω θα συμποσούνταν, εξάλλου, (και πάλι έμμεσα) οι προσωπικές αντιλήψεις 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



12

Εισαγωγή

του Ρούφου περί εκείνου του ήθους, που προσιδιάζει μόνο σε έναν ελεύθερα 

σκεπτόμενο, αδέσμευτο και αταλάντευτα συνεπή στις δημοκρατικές αρχές και αξίες 

πνευματικό άνθρωπο και δημιουργό: 

Εκεί φαίνεται η αξιοπρέπεια κι η ανθρωπιά που ξεχωρίζουν την ελεύθερη συνείδηση, σ’ 
αντίθεση με την αδίσταχτη προπαγάνδα των ανελευθέρων καθεστώτων και παρατάξεων… 
(Ρούφος, 1971, 151) 

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι και η βιβλιοκρισία του Ρούφου, όπως και η μαρτυρία του 

Πεπονή, γράφονταν εν μέρει (αν όχι κυρίως) με το βλέμμα στραμμένο στις δύσκολες 

συνθήκες μιας δικτατορίας, που αναβίωνε τους χειρότερους εφιάλτες της πρόσφατης 

(τουλάχιστον) ελληνικής ιστορίας. Αυτό πιστοποιείται από τις διαρκείς αντιπαραβολές 

παρελθόντος-παρόντος,22 αλλά και από την επιμονή του Ρούφου να απευθυνθεί στους 

νεοτέρους και να τους παρακινήσει σε δράση, μέσα από την άντληση γόνιμων 

διδαγμάτων και συμπερασμάτων από την ιστορία των δίσεκτων χρόνων της δεκαετίας 

του 1940. Η ανήσυχη νεολαία του 1970 έπρεπε να παραδειγματιστεί από τις αποτυχίες 

και τα σφάλματα, «τ’ αρνητικά παραδείγματα της εμπειρίας» της «κατοχικής γενιάς» 

και τη συνολικά αρνητική έκβαση του αγώνα της για επίλυση των προβλημάτων 

εκείνων «που δε μετριούνται με στατιστικές εθνικού εισοδήματος» και που ουσιαστικά 

«δεν έχουν αλλάξει όψη», παρά την απόσταση που χώριζε σε οικονομικό επίπεδο την 

Ελλάδα του 1970 «από τη φτωχή, τσακισμένη, αφαιμαγμένη Ελλάδα της Κατοχής ή 

και του 1949».23 

Η (όχι και τόσο απροσδόκητη) «επικαιρότητα» της Προσωπικής Μαρτυρίας και η 

αδιαμφισβήτητη ωφέλεια ‒«σα μάθημα πρόσφατης ιστορίας όσο και σα δείγμα ήθους» 

(Ρούφος, 1971, 151)‒, την οποία και θα μπορούσαν να αποκομίσουν όσοι από τους 

νεότερους αναγνώστες συμμερίζονταν τον προβληματισμό, την έγνοια και τον καημό 

του συγγραφέα της (αλλά και του ίδιου του κρίνοντος το βιβλίο), δεν θα αρκούσαν, 

παρά ταύτα, να αποκρύψουν τη βαθύτερη συγκίνηση που ήταν φανερό ότι διέτρεχε το 

κείμενο του Ρούφου. Η συγκίνηση αυτή θα κορυφωνόταν στην κατάληξη της 

22 Πρβλ. τις συγκαλυμμένες (μα τόσο εύγλωττες) αιχμές του Ρούφου για την πορεία και την εξέλιξη 
προσώπων (και πραγμάτων) από την Κατοχή έως και την περίοδο της απριλιανής δικτατορίας: «Μέσα 
στις σελίδες αυτές για την κατοχική και μετακατοχική Αθήνα παρελαύνουν πλήθος πρόσωπα, που πολλά 
έγιναν αργότερα γνωστά με άλλες ιδιότητες από την αγωνιστική. Μερικοί απ’ αυτούς κατέχουν σήμερα 
επίσημες θέσεις, άλλοι είναι εξόριστοι ή κατάδικοι ή πάντως στο περιθώριο της δημόσιας ζωής της 
χώρας. Ορισμένες σχετικές αντιπαραθέσεις παρελθόντος και παρόντος προκαλούν θλίψη, άλλες ελαφρή 
θυμηδία» (Ρούφος, 1971, 150-151). 
23 Πρβλ. και «Δε χρειάζεται να ’χει δει κανένας τους αγωνιζόμενους νέους της Κατοχής για να του είναι 
γνώριμη η δίψα τους για εθνική και πολιτική ελευθερία, ο πόθος τους να δούνε στην Ελλάδα κάποτε μια 
σύγχρονη, προοδευτική δημοκρατία σαν της Δυτικής Ευρώπης» (Ρούφος, 1971, 151). 
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παρουσίασής του, όταν πλέον, χωρίς περιστροφές, υπεκφυγές ή αναστολές, θα 

εγκαταλείπονταν η απόσταση και η ουδετερότητα του τρίτου προσώπου και θα 

υιοθετούνταν το πρώτο πληθυντικό της συναισθηματικής εμπλοκής και της 

εξομολόγησης, για ένα έργο που απέτινε φόρο τιμής σε μια καθημαγμένη γενιά, 

συνιστώντας συνάμα ένα είδος «ρέκβιεμ» για την αξέχαστη περίοδο της εφηβείας και 

της νιότης: 

σαν υπόμνηση των πιο ωραίων ίσως χρόνων της ζωής μας –τότε που πιστεύαμε και 
πολεμούσαμε, αγνοώντας τι έμελλε ν’ ακολουθήσει– και μαζί σαν υπόμνηση ότι το 
αγωνιστικό χρέος μας δεν εξαντλήθηκε τότε, και ποτέ δεν εξαντλείται όσο ζούμε. Όποιος 
μια φορά αντικρίσει κι αγαπήσει σωστά την ελευθερία –τη δική του και των άλλων– δεν 
ξεχνάει τ’ όραμα, μήτε εγκαταλείπει την ατελεύτητη προσπάθεια για την κατάχτησή της. 
Στο όραμα αυτό θα μπορούσε ν’ αναφέρεται ο στίχος του Γάλλου ποιητή, όπως και στο 
βιβλίο του κ. Πεπονή: Μοιάζετε στη νιότη μου. (Ρούφος, 1971, 151-152˙ οι υπογραμμίσεις 
στο πρωτότυπο)24 

 
2. Η νοσταλγία του «Μύθου» και η ανάγκη της διάσωσής του από τη 

λήθη: η μύηση των νέων της «κατοχικής γενιάς» στην Αντίσταση 
και η επώδυνη ενηλικίωση 
 

Η νοσταλγική αναδρομή στα χρόνια 1941-1945 εκ μέρους του Ρούφου, ώριμου πλέον 

(δημόσιου) άντρα, συγγραφέα και διανοουμένου στην πέμπτη (τότε) δεκαετία της ζωής 

του (και μόλις δύο χρόνια πριν τον πρόωρο θάνατό του), δεν απέχει καθόλου από 

ανάλογα συναισθήματα συνομηλίκων του με άμεση εμπλοκή στην Αντίσταση. 

24 Η μαρτυρία του (αριστερού) συγγραφέα Μ. Αλεξανδρόπουλου αποτελεί, επίσης, τεκμήριο για τα 
κοινά βιώματα της Αντίστασης και την αίσθηση του «συνανήκειν», που από ένα σημείο και πέρα ένωναν 
όλους τους «εκλεκτούς» της «κατοχικής γενιάς», ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους προτιμήσεις ή τις 
αντίστοιχες «στρατεύσεις» τους στις νεανικές/φοιτητικές, αντιστασιακές οργανώσεις˙ ο 
Αλεξανδρόπουλος θα συνειδητοποιούσε τη χρονιά θανάτου του Ρούφου (1972), διαβάζοντας «μια 
νεκρολογία δημοσιευμένη σε κυπριακή εφημερίδα», ότι ο ιδεολογικός του «αντίπαλος», εκτός από 
συνομήλικός του, υπήρξε και συμφοιτητής του και θα συμπέραινε ότι «επί μερικά χρόνια, τουλάχιστον 
τρία, θα είχαμε αρκετές φορές διασταυρωθεί στις αίθουσες της οδού Σίνα. Κι έτσι που βαδίζαμε σε 
κατευθύνσεις πολύ αντίθετες εκείνα τα ταραχώδη χρόνια, που κι εμείς κατά κάποιο τρόπο δεν την 
αποφεύγαμε την ταραχή, ίσως να είχαμε και μερικές κοινές στιγμές ώς ένα βαθμό τυπικές της ζωής μας 
εκείνη την εποχή στο πανεπιστήμιο και στη νομική σχολή. Δεν αποκλείεται». Στις εμπειρίες αυτές, παρά 
τις διαφορές τους, ο Αλεξανδρόπουλος θα απέδιδε τη γοητεία που του ασκούσαν τα γραπτά του Ρούφου: 
«Αυτά τώρα είναι περασμένα πράγματα. Κι όμως ίσως αυτές τότε οι διασταυρώσεις μας, η ατμόσφαιρα 
μέσα στην οποία διαδραματίζονταν, και ό,τι μας είχε φέρει ώς εκεί τον καθένα, η Κατοχή και η 
Αντίσταση, και όσα ακολούθησαν τόσο βαρυσήμαντα στους δρόμους που πήραμε, οι ευαισθησίες με τις 
οποίες τα ζήσαμε αυτά τότε, ίσως ακριβώς αυτά, με τον τρόπο που διατελούν σήμερα, να κέντριζαν το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου για το έργο του Ρ. Ρούφου, που από καιρό σε καιρό έπεφτε στην αντίληψή μου 
τα τελευταία χρόνια. Υπήρξαν μεταξύ μας βασικές διαφορές αφού εκείνος ήταν ‘‘εθνικόφρων’’ και είχε 
κάμει στο αντάρτικο του Ζέρβα. Αλλά τα κείμενα του Ρ. Ρούφου, τα τελευταία τουλάχιστον που έχω 
υπόψη μου, δείχνουν πως η σκέψη του ήταν οργανικά λυτρωμένη από ό,τι έριχνε και ρίχνει ακόμα λάδι 
στη φωτιά»˙ «Με αρετή και τόλμη (Στο θάνατο του Ρ. Ρούφου)», περ. Νέα Εποχή (Λευκωσίας), τχ. 97 
(Οκτ.-Νοέμ. 1972) [= Μ. Αλεξανδρόπουλος, Αντίσταση-Δημοκρατία. Μελέτες-άρθρα, Αθήνα, Κέδρος, 
1975, σ. 75]. 
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Φοιτητές και μαθητές της ίδιας περιόδου, στερημένοι στα πρώτα χρόνια της εφηβείας 

τους από ουσιαστικές πολιτικές και πνευματικές ελευθερίες λόγω του μεταξικού 

καθεστώτος, αισθάνθηκαν επίσης την άνοιξη του 1941 τις «άλλες αλυσίδες» να σπάνε 

και να μπορούν πλέον να ανασάνουν σε ένα πρωτόγνωρο για αυτούς κλίμα άρσης των 

περιορισμών ‒παρά τη γενικότερη ατμόσφαιρα δέους και τρόμου που επικρατούσε 

εξαιτίας της Κατοχής.  

Άλλωστε, η σχολική χρονιά του 1940-1941 διήρκεσε τρεις μήνες και η αντίστοιχη 

του 1941-1942 μόλις είκοσι ημέρες,25 με αποτέλεσμα οι τελειόφοιτοι έφηβοι του 

Γυμνασίου και υποψήφιοι φοιτητές να απαλλαχθούν από τις συμβατικές υποχρεώσεις 

της σχολικής ζωής και να αναζητήσουν εκτός σχολικού (συχνά και οικογενειακού) 

περιβάλλοντος απαντήσεις και λύσεις στις απορίες και στα διλήμματα, στις ανησυχίες, 

στα προβλήματα και στις ανάγκες, που η ηλικία τους αλλά και η ίδια η ζοφερή 

πραγματικότητα της Κατοχής τούς έθεταν ‒και μάλιστα με τρόπο επιτακτικό. Η έξοδος 

από το παραδοσιακό, προστατευτικό και κανονιστικό πλαίσιο του σχολείου ή της 

οικογένειας, αλλά και κάθε είδους φορέα (όπως ήταν, για παράδειγμα, η ΕΟΝ)26 που 

το δικτατορικό καθεστώς της «Τετάρτης Αυγούστου» είχε επινοήσει για την 

ιδεολογική χειραγώγησή τους, απελευθέρωσε τη δυναμική των νέων αυτών, η οποία 

θα έβρισκε τελικά διέξοδο στην Αντίσταση.27  

25 M. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ: Η Εμπειρία της Κατοχής, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια, 1994, σ. 140 και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην 
Αθήνα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2012, σ. 122. 
26 Είναι χαρακτηριστικό ότι η περσόνα του Ρούφου στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας, ο Δίων, με αφορμή 
τις αξιοθαύμαστες επιδόσεις (και στον τομέα αυτό) του Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου, αρκούνταν σε μια μάλλον 
σιβυλλική αναφορά στην «Εθνική Νεολαία» του Μεταξά, «το μεγάλο γεγονός εκείνων των σχολικών 
χρόνων, που προκαλούσε έντονες διαφωνίες» (Ρούφος, 2015, 27˙ οι παραπομπές στο εξής στην πιο 
πρόσφατη επανέκδοση της τριλογίας από το Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», με επίμετρο του Ν. 
Καραπιδάκη). Ίσως οι διαφωνίες αυτές, για τις οποίες μιλούσε αόριστα ο Ρούφος, να οφείλονταν σε 
πολιτικούς λόγους (πέρα, δηλαδή, από την αναμενόμενη αντίθεση των κομμουνιστών και των 
«δημοκρατικών», η ΕΟΝ είχε προκαλέσει αρχικά και μια σοβαρή διάσταση μεταξύ Ανακτόρων και 
Μεταξά γύρω από την ανάγκη ίδρυσης και συγκρότησής της) ή και σε λόγους που σχετίζονταν με τις 
αντιδράσεις των λεγόμενων «καλών» οικογενειών της Αθήνας. Έτσι, οι συμμαθητές/φίλοι του Ρούφου 
από την ιδιωτική «Σχολή Μακρή» θα απείχαν (με τη διόλου αμελητέα εξαίρεση του Κ. Μαλτέζου) από 
την ΕΟΝ, έως και τη διάλυση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) τον Ιούνιο του 1939, όπως 
υποστηρίζει και ο Π. Μακρής-Στάικος στη βιογραφία του για τον τελευταίο απόγονο του στρατηγού 
Μακρυγιάννη: «Αλλά και η αστική –ιδίως η μεγαλοαστική– τάξη, που στη συντριπτική της πλειοψηφία 
ανέχθηκε τη δικτατορία του [Μεταξά], αντέδρασε στην ΕΟΝ, και για πολιτικούς λόγους, κυρίως όμως 
διότι μέσα από αυτήν τα παιδιά της ξέφευγαν από τον οικογενειακό έλεγχο και, συγχρόνως, εξαιτίας του 
φόβου για τον συγχρωτισμό τους με παιδιά διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης. […]. Στην 
πλειονότητά τους τα παιδιά του ‘‘Μακρή’’ και των άλλων ‘‘καλών’’ σχολείων της Αθήνας αποφεύγουν 
την υποχρεωτική ένταξή τους στην ΕΟΝ, αρχικά με την εγγραφή τους στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. 
Και όταν τον Ιούνιο του 1939, κάτω από την πίεση του Μεταξά, το ΣΕΠ διαλύεται και οι πρόσκοποι 
εντάσσονται στην ΕΟΝ, τα περισσότερα εγγράφονται στη Νεολαία αλλά δεν παύουν να την 
περιφρονούν» (Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 51-52). 
27 Βέβαια, όπως παρατηρεί και η Ο. Βαρών-Βασάρ, και οι αντιστασιακές οργανώσεις με τον τρόπο τους 
θα επιχειρούσαν να χειραγωγήσουν τους νέους και θα αξιοποιούσαν τη διάχυτη επιθυμία τους για 
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Η συνάντησή τους με την πολιτική και τη δράση θα συντελούνταν, όπως 

παρατηρεί και ο M. Mazower, σε ένα περιβάλλον «βαθύτερης κοινωνικής 

αναστάτωσης: καταλύοντας τον έλεγχο των παραδοσιακών εξουσιαστικών θεσμών, 

είτε του ίδιου του κράτους είτε της εξουσίας των γονιών μέσα στην οικογένεια, ο 

πόλεμος είχε δώσει καινούριες ευκαιρίες και στόχους στους νέους».28 Συνέπεια αυτής 

της κατάστασης και της μάλλον αναπάντεχης αυτής χειραφέτησης, ήταν η μαζικότερη 

–σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα του ελληνικού λαού, αλλά και 

με οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη ή μεταγενέστερη περίοδο– συστράτευση νέων με 

«μεγάλη οργή» και «θολά οράματα» στο αντιστασιακό κίνημα, μέσα από αντίστοιχες 

φοιτητικές και νεολαιίστικες οργανώσεις, οι οποίες θα έκαναν την εμφάνισή τους 

σταδιακά από το καλοκαίρι/φθινόπωρο του 1941 κ.ε. με «μεγαλεπήβολα ονόματα»,29 

όπως «Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών» (ΣΣΝ), «Εθνικό Κομιτάτο Νέων» (ΕΚΝ), 

«Φιλική Εταιρεία Νέων» (ΦΕΝ) κ.ά.: 

Η συμμετοχή των νέων στο αντιστασιακό κίνημα, κυρίως μέσα από φορείς που 
αυτοπροσδιορίζονταν ως «νεανικοί», υπήρξε ένα φαινόμενο με ευρύτατη διάδοση. Η 
Αντίσταση είναι το μοναδικό κίνημα που βρήκε τόσο θερμή ανταπόκριση σ’ ένα τόσο 
μεγάλο τμήμα της νεολαίας: οι οργανώσεις αυτή την εποχή δεν αφορούσαν, όπως 
συνήθως, ολιγομελείς πρωτοπορίες, αλλά άγγιζαν πραγματικά τη συντριπτική 
πλειονότητα των νέων ανδρών και γυναικών, τουλάχιστον για την περίοδο ’43-’44. Σ’ 
αυτό έγκειται ήδη μία από τις βασικές ιδιομορφίες αυτού του κινήματος. Ούτε σε 
προηγούμενες ούτε σε μεταγενέστερες εποχές εντοπίζεται μια τόσο καθολική εμπλοκή 
των νέων με κάποιο κοινωνικό ή πολιτικό κίνημα.30 

Συνοπτικά, οι κυριότεροι λόγοι ένταξης των νέων στις οργανώσεις αυτές, εκτός 

από την επιθυμία τους να αντιταχθούν με κάθε δυνατό μέσο στον μισητό κατακτητή 

και να συμβάλλουν όπως μπορούσαν στην απελευθέρωση της χώρας και στη 

μεταπολεμική της αποκατάσταση, ανοικοδόμηση και ανόρθωση, ήταν η επιθυμία τους 

να φανούν αντάξιοι των «σκλαβωμένων νικητών» του ελληνοϊταλικού πολέμου˙  

υπήρχε, δηλαδή, η αίσθηση ότι σε αυτούς πλέον περνούσε η ευθύνη να διατηρήσουν 

ακμαία την ανάμνηση του «πνεύματος του Μετώπου» και της πρώτης νίκης του 

Αντίσταση, προκειμένου να τους πολιτικοποιήσουν ‒κάτι που θα γινόταν ιδιαίτερα φανερό από το 
φθινόπωρο του 1943 κ.ε., όταν και θα εκδηλωνόταν ο κατοχικός εμφύλιος: «Φυσικά, και οι οργανώσεις 
χειραγωγούν με τον τρόπο τους: ενδεχομένως εμπλέκουν τους νέους που ξεκινούν με μια συγκεχυμένη 
επιθυμία αντίστασης σε μια πολιτικοποίηση, που στη συνάφεια της εμφύλιας διαμάχης γίνεται 
καθοριστική. Κι αυτή όμως η παράμετρος, η έντονη δηλαδή πολιτικοποίηση της νεολαίας μέσα από τη 
συμμετοχή της στην Αντίσταση, αποτελεί βασική συνιστώσα της εποχής» (Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, 
ό.π., σ. 26˙ πρβλ. και σ. 71-73). 
28 M. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 140. 
29 Ο. Βαρών, «Αντιστασιακές οργανώσεις νέων (1941-1944): από το ατομικό στο συλλογικό», περ. 
Μνήμων, τόμ. 14 (1992), 119. 
30 Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 24-25. 
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«ελεύθερου κόσμου» εναντίον του φασισμού. Μεγάλο ρόλο έπαιζε, ταυτόχρονα, η 

προτεραιότητα για επαφή, για συμμετοχή και για συλλογικότητα, για δράση και αγώνα 

ως μόνα αντίβαρα απέναντι στην τρομοκρατία του καθεστώτος, στους παντοειδείς 

καταναγκασμούς που αυτό επέβαλλε, στις διαλυτικές συνέπειες της Κατοχής σε κάθε 

επίπεδο της δημόσιας ζωής, όπως και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη χωριστά 

‒ιδίως, μάλιστα, στον τομέα της ατομικής ψυχολογίας και της εν γένει πνευματικής και 

συναισθηματικής ισορροπίας.31 

Το πέρασμα από την παθητικότητα, την αδράνεια, την απραξία στη δυναμική 

αντιμετώπιση της δυσοίωνης κατοχικής πραγματικότητας, θα είχε λυτρωτικό 

χαρακτήρα για τους νέους. Η μετάβαση αυτή θα συνιστούσε, ακόμη, την υπέρβαση 

των υλικών και βιολογικών στερήσεων μέσα από τη συναισθηματική πλήρωση της 

συντροφικής ζωής και της αλληλεγγύης εντός μίας εξισωτικής κοινότητας. Η 

διαδικασία αυτή θα συνεπαγόταν, παράλληλα, την υπερνίκηση των ταπεινώσεων, της 

εξωτερικής και εσωτερικής τυραννίας του φόβου και του άγχους μέσα από την έκθεση 

των ατόμων σε προβλέψιμους κινδύνους. Η ανάληψη συγκεκριμένων και συνειδητών 

πρωτοβουλιών θα οδηγούσε, τελικά, στην ανασύνταξη του υποκειμένου μέσα από 

ενέργειες που, ανάμεσα σε άλλα, θα αποσκοπούσαν στην ανάκτηση ενός στοιχειώδους 

αυτοσεβασμού και στην ανασύσταση της τρωθείσας ατομικής, εθνικής και συλλογικής 

αξιοπρέπειας.  

Με άλλα λόγια, η ένταξη σε οργανώσεις θα ισοδυναμούσε με τη μετάβαση από 

την απόγνωση στην ελπίδα, από το αδύναμο «εγώ» στο κραταιό «εμείς», από την 

εγκατάλειψη στο αβέβαιο και απρόσμενο μιας άγνωστης «μοίρας» στην 

επαναδιεκδίκηση του αυτεξούσιου και μιας ζωής αντάξιας των στοιχειωδών και 

αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων της ανθρώπινης ύπαρξης (με πρώτου, ανάμεσά τους, 

αυτού της ελευθερίας), όπως και των θεμελιωδών αξιών του κοινωνικού βίου (κυρίως 

της ισότητας, της δικαιοσύνης και της φιλαλληλίας).  

31 Η συμμετοχή σε αντιστασιακές ομάδες και εκδηλώσεις ήταν, εξάλλου, για πολλούς η μόνη τους 
λυτρωτική διέξοδος και εκτόνωση. Για παράδειγμα, η επονίτισσα Αναΐδα Τσακιρίδου-Νικηφοράκη θα 
παραδεχόταν σε προφορική της συνέντευξη στον Μ. Χαραλαμπίδη: «Εγώ είχα μανία μ’ αυτά τα 
συνεργεία […] Με απασχολούσε τι θα κάνουμε το βράδυ. Γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ να δράσουμε, 
να κάνουμε. Μ’ έτρωγε εμένα […] Εμένα με ενδιέφερε η δράση […] Εδώ που τα λέμε δεν είχαμε ούτε 
διασκέδαση, ψυχαγωγία. Τι είχαμε τότε. Φτάνει που πεινούσαμε. Ήταν μια διέξοδος κιόλας. Εμένα 
τουλάχιστον με γέμιζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να φεύγω απ’ το σπίτι μου, να μην είμαι εκεί». Όπως 
σχολίαζε στη συνέχεια ο ίδιος ο μελετητής με αφορμή τη συγκεκριμένη μαρτυρία: «Στη νέα 
πραγματικότητα που επέβαλε η στρατιωτική κατοχή, οι νέοι αντιμετώπισαν την αντιστασιακή δράση ως 
έναν ιδιόμορφο τρόπο διασκέδασης […] ως στοιχείο μιας διακριτής νεολαιίστικης κουλτούρας που 
μορφοποιούνταν από τα υποκείμενα, ενώ παράλληλα τα μορφοποιούσε» (Η Εμπειρία της Κατοχής…, 
ό.π., σ. 117-118). 
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Δεν παρέλκει εδώ να υπενθυμίσουμε, βέβαια, ότι η ισχυρή αυτή έφεση των νέων 

για συστράτευση σε αντιστασιακές οργανώσεις και για μαχητική αμφισβήτηση της 

κατοχικής εξουσίας θα αποτελούσε επιπλέον και μια καταγγελία της παραίτησης και 

της απόδρασης του προπολεμικού, γηραιού και παρωχημένου, πολιτικού κόσμου από 

τις ευθύνες και τις απαιτήσεις μιας συγκυρίας, πρωτόγνωρης σε προβλήματα και 

απειλές για το έθνος και την κοινωνία. Ας δούμε πώς περιγράφει ο Γ. Κουμάντος, από 

τα ηγετικά στελέχη του ΕΣΑΣ και συμφοιτητής των Ρούφου και Πεπονή στη Νομική, 

την αγωνία του ιδίου και των συναγωνιστών του να βρουν τρόπους έκφρασης και 

διοχέτευσης των ανησυχιών και του αντιστασιακού τους φρονήματος, συχνά σε 

σύγκρουση με παλαιούς και νεότερους πολιτικούς, καθώς και με οργανωμένα κόμματα 

και κινήματα (κυρίως της Αριστεράς, αλλά όχι μόνο): 

Πασχίζαμε μόνοι, αβοήθητοι, ακαθοδήγητοι να βρούμε τη λύση, να βρούμε το σημείο 
συνθέσεως της ελεύθερης δικαιοσύνης. Κατατρεγμένοι σχεδόν από όλους: από τους 
κομμουνιστές που μας έλεγαν γκεσταπίτες, από μερικούς έξαλλους «εθνικόφρονες» που 
δεν δίσταζαν να συνεργασθούν με τις κατοχικές κυβερνήσεις και μας έλεγαν 
«βουτυρόπαιδα», γιατί θέλαμε να διατηρήσουμε άσπιλη την καθαρότητα του αγώνα μας 
και της ψυχής μας, από τους παλιούς πολιτικούς που μας κοίταζαν με περιφρονητική 
συμπάθεια («αυτά όλα θα τα κανονίσει η Αγγλία, η πονηρά Αλβιών», χαμογελώντας που 
αυτή τη φορά η πονηρία θα δούλευε για το συμφέρον τους), από τους νέους πολιτικούς 
που μας έβλεπαν σαν εύκολη λεία μερικών δήθεν βαθυστόχαστων συνθημάτων τους.32 

Μάλιστα, ακόμη και όταν μέλη των «αστικών» νεανικών/φοιτητικών οργανώσεων 

(όπως του ΕΣΑΣ) θα πλησίαζαν (αν και «χωρίς ψευδαισθήσεις», όπως θα παραδεχόταν 

ο Πεπονής) τους παλαίμαχους εκείνους πολιτικούς (κυρίως του βενιζελικού χώρου), 

κομίζοντάς τους συγκεκριμένες προτάσεις για συντονισμένη Αντίσταση εναντίον των 

32 Απόσπασμα από την επιστολή του Γ. Α. Κουμάντου στον Αιμ. Χουρμούζιο για την κριτική του 
δεύτερου στη Ρίζα του Μύθου [«Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας κριτικής. Η μαρτυρία ενός νέου. 
(Περί του ιδεολογικού προσανατολισμού της ελληνικής νεότητος κατά τα χρόνια της μεγάλης 
δοκιμασίας)», εφ. Η Καθημερινή, 17 Νοεμ. 1954]. Ο Α. Πεπονής θα σχολίαζε με σαρκασμό την εμμονή 
κάποιων «γαλάζιων»/μη εαμικών φοιτητών να θέτουν ως προϋπόθεση και όρο για το «οργανωτικό 
πλαίσιο» του αγώνα τους την ανεξαρτησία τους από οποιοδήποτε προπολεμικό κόμμα: «Τούτο το 
ακομμάτιστο είχε γίνει σε μερικούς έμμονη ιδέα. Στάση αμυντική για την αντιμετώπιση κινδύνου 
ανύπαρκτου. Κανένα από τα κόμματα τα μεγάλα και με παράδοση δεν είχε επιχειρήσει τα χρόνια εκείνα 
οτιδήποτε, που να δικαιολογεί το φόβο μας. Είχαν ξεκινήσει βέβαια οι προσπάθειες με τον Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο αλλά δεν μπόρεσαν να κερδίσουν σε πλάτος και συνέχεια, πολύ περισσότερο μετά τη 
διαφυγή του στη Μ. Ανατολή. Υπήρξε ακόμα και μια προσπάθεια γύρω απ’ τον Γ. Παπανδρέου˙ […]. 
Όσο για τα δυο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα: συστηματική και υπεύθυνη αντιστασιακή 
δραστηριότητα, καμιά. Οι Φιλελεύθεροι όμως, όλοι ανεξαίρετα –και Σοφούλης και Γονατάς και οι 
άλλοι– πολλά λέγανε και διατυπώνανε τα πρώτα χρόνια κατά του βασιλιά και για τα μεταξύ τους. 
Μερικοί από μας τους νεότερους τα μαθαίναμε αυτά και αισθανόμασταν πως σε άλλο κόσμο ζούσανε 
εκείνοι και σε άλλον εμείς˙ διαπίστωση που δεν εμείωνε την παραδοχή και το σεβασμό για την 
παλαιότερη αγωνιστική ιστορίας τους» (Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 41-42). Με τον ίδιο λίγο-πολύ τρόπο, 
όπως θα δούμε, θα σχολίαζε και ο Δίων τη νοοτροπία, τις απόψεις και τη στάση απέναντι στην κατοχική 
πραγματικότητα των «παλαιών», προπολεμικών πολιτικών (Φιλελεύθερων και Λαϊκών), όταν θα τους 
άκουγε να συζητούν με τον πατέρα του στο σαλόνι του σπιτιού τους (πρβλ. Ρούφος, 2015, 183). 
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κατακτητών ή άλλα υπομνήματα με τις βασικές ιδεολογικοπολιτικές κατευθύνσεις για 

τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της χώρας, θα συναντούσαν την καχυποψία και την 

ειρωνική συγκατάβαση για την αφέλειά τους. Θα επιβεβαιωνόταν, έτσι, η εντύπωση 

που οι ανυπόμονοι και διψασμένοι για δράση νέοι είχαν σχηματίσει από τους πρώτους 

μήνες της Κατοχής, ότι, δηλαδή, και παρά την κρισιμότητα των περιστάσεων και τη 

γενικότερη αβεβαιότητα περί του μέλλοντος της χώρας, «ο καθιερωμένος πολιτικός 

κόσμος, αυτοί που μέχρι το 1935-36 κυβερνούσανε την Ελλάδα»,33 δεν ήταν 

διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη γενικότερη αδράνειά του και να αναλάβει την 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Τα διαβήματα των φοιτητών του ΕΣΑΣ θα έμεναν χωρίς 

ανταπόκριση και χωρίς κάποιο απτό αποτέλεσμα, επιτείνοντας την αίσθησή τους ότι η 

ευθύνη για τη χάραξη μιας άλλης στρατηγικής απέναντι στους κατακτητές, στη 

δωσίλογη κυβέρνηση και στα όργανά της, αλλά και έναντι των επιδιώξεων του ΚΚΕ 

(«Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας») έπεφτε αποκλειστικά στους ώμους τους: 

Η άμεση προσωπική γνωριμία με τους ανθρώπους που είχαν κυβερνήσει τον Τόπο, με τα 
μεγάλα ονόματα μιας πολιτικής ζωής τότε περασμένης, κινούσε βέβαια ενδιαφέρον και 
περιέργεια˙ μα το βασικό κίνητρο ήταν η αγωνία, ξεπεταγμένη μέσα από ένα πρόωρο 
αίσθημα ευθύνης. Τα διαβήματα εκείνα αποβλέπανε περισσότερο στην υποβολή ιδεών και 
προτάσεων που ουσία τους, ήταν, να εγκαταλείψουν οι πολιτικοί την μέχρι τότε στάση 
τους, όπως εμείς την αντιλαμβανόμασταν, σαν στάση δηλαδή αναμονής ενός αύριο που 
το περίμεναν έτοιμο από άλλους, ειδικότερα από τους Άγγλους.34 

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι οργανώσεις της νεολαίας δεν θα έπαιζαν τον 

βασικότερο ρόλο στο αντιστασιακό κίνημα και οι πρωτοβουλίες ή η δράση τους δεν θα 

επηρέαζαν τον αγώνα εναντίον των κατοχικών δυνάμεων και τις γενικότερες πολιτικές 

εξελίξεις στη χώρα με τον καθοριστικό τρόπο που αυτό συνέβη με τις μεγάλες 

αντιστασιακές οργανώσεις, ένοπλες και μη, όπως ήταν το «Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο» (ΕΑΜ) ‒και το στρατιωτικό του σκέλος, ο «Ελληνικός Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός» (ΕΛΑΣ)‒ ή, σε μικρότερο βαθμό, ο «Εθνικός 

33 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 84. 
34 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 85. Μάλιστα, ο Πεπονής θα σημείωνε λίγο παρακάτω (ό.π., σ. 86): «Ένας απ’ 
τα στελέχη του πολιτικού κόσμου, βενιζελογενής, πρώην υπουργός αλλά και μεταπολεμικά σαν 
συνεργαζόμενος με το Λαϊκό κόμμα ξανά υπουργός, ο Αλ., είχε πει πως διά τους καλούς πατριώτας το 
καλύτερον θα ήτο να κοιμηθούν και να ξυπνήσουν όταν οι μεγάλοι μας σύμμαχοι θα μας είχον 
ελευθερώσει…». Από την άποψη αυτή, είναι επίσης ενδεικτική η προσέγγιση κάποιων δευτερευόντων 
(και μάλλον «αρνητικών») ηρώων της Ρίζας του Μύθου (του υπερσυντηρητικού και αντισημίτη Ρένου, 
του στενότερου κατά το παρελθόν φίλου του Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου, ή του «ερμαφρόδιτου» Ντίνου) 
απέναντι στο επικίνδυνο παιχνίδι της ανάμιξης της παρέας των «σταυροφόρων» στα πολιτικά πράγματα 
του τόπου, μέσω της συμμετοχής τους σε «ψευτοοργανώσεις» όπως η ΡΑΝ ή ο ΕΣΑΣ, εφόσον, κατά 
την εκτίμησή τους, μόνον οι Άγγλοι θα είχαν τον τελικό λόγο στα ελληνικά πράγματα και ελάχιστα έως 
μηδαμινά θα ήταν τα περιθώρια ουσιαστικής παρέμβασης των «αστών» νέων στις κυοφορούμενες 
εξελίξεις, ιδιαίτερα από το δεύτερο μισό του 1943 κ.ε. (πρβλ. Ρούφος, 2015, 226). 
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Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος» (ΕΔΕΣ).35 Η διαπίστωση αυτή, εντούτοις, δεν 

αναιρεί το γεγονός ότι οι νέοι ‒οι οποίοι σταδιακά θα στοιχούνταν σε δικούς τους 

αντιστασιακούς φορείς‒ θα λάβαιναν μέρος σε όλες τις (αρχικά αυθόρμητες, 

διστακτικές και ασυντόνιστες) αντικατοχικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν 

στην Αθήνα από νωρίς, όπως ήταν οι κινητοποιήσεις στις πρώτες εθνικές επετείους 

μέσα στην Κατοχή, στις 28 Οκτωβρίου 194136 και στις 25 Μαρτίου 1942.37  

Εξάλλου, η σημαντικότερη (κατά το πρώτο διάστημα της Κατοχής) ένοπλη 

ενέργεια εναντίον των κατακτητών και των δωσιλογικών/συνεργαζόμενων αρχών ή 

φορέων, η ανατίναξη των γραφείων της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ («Εθνική Σοσιαλιστική 

Πατριωτική Οργάνωση») στις 20 Σεπτεμβρίου 1942, «το μεγαλύτερο σαμποτάζ που 

είχε γίνει μέχρι τότε στην κατεχόμενη Ευρώπη» όπως είχε χαρακτηριστεί από τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς του Λονδίνου και της Μόσχας,38 θα προερχόταν από νέους-

35 Πρβλ. και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 24.  
36 Σύμφωνα με τη Ο. Βαρών-Βασάρ ‒η οποία και επικαλείται τον σχετικό πίνακα κινητοποιήσεων του 
Πανεπιστημίου από το Αρχείο της ΕΠΟΝ και τη μαρτυρία του Σ. Λιναρδάτου από την Επιθεώρηση 
Τέχνης («Οι Φοιτητές στην Αντίσταση», τχ. 87-88, Μάρ.-Απρ. 1962, 463-471)‒ στην εκδήλωση για την 
πρώτη επέτειο του «ΟΧΙ» στην Αθήνα συμμετείχαν περίπου 1.500 φοιτητές, παρά το γεγονός ότι η όλη 
κινητοποίηση δεν υπερέβη, όπως θα συνέβαινε αργότερα, «τα όρια του πανεπιστημιακού προαυλίου» 
(Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 300). Επίσης, τότε (για την ακρίβεια στις 27 Οκτωβρίου 1941) 
έλαβε χώρα και η περίφημη ομιλία του Κ. Τσάτσου στους φοιτητές της Νομικής, η οποία και προκάλεσε 
την απόλυσή του (πρβλ. και Ι. Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 41981, 
σ. 18-21). Επιπλέον, με πρωτοβουλία μιας πρώιμης οργάνωσης του κεντρώου χώρου, της ΣΣΝ –η οποία 
και θα αποτελούσε εν πολλοίς το φυτώριο για την ΠΕΑΝ και την ΙΤ– ο κόσμος της πρωτεύουσας (και 
ιδίως οι κοπέλες και οι γυναίκες) κλήθηκαν, με την αντίστοιχη, πρώτη προκήρυξη της οργάνωσης που 
είχε κυκλοφορήσει καθόλου τυχαία την παραμονή της πρώτης επετείου του «ΟΧΙ» (σηματοδοτώντας 
και τη συμβολική ίδρυσή της ΣΣΝ), να καταθέσουν λίγα λουλούδια στο Σύνταγμα, στεφανώνοντας το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη˙ σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αχιλλέα Κύρου, την οποία και 
παραθέτει η Ο. Βαρών-Βασάρ (ό.π., σ. 119-120), «η απήχησις που είχε η προκήρυξις ήταν 
καταπληκτική» και οδήγησε σε μια «ευλαβική», «σιωπηρή όμως τόσο εύγλωττη πατριωτική εκδήλωση». 
Για άλλες, ανάλογες εκδηλώσεις την ίδια μέρα, με συμμετοχή μάλιστα των αναπήρων του 
ελληνοϊταλικού πολέμου, πρβλ. και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 110 και σημ. 
4. 
37 Για τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και των μαθητών στην Αθήνα κατά την παραμονή και τη μέρα 
της επετείου της 25ης Μαρτίου του 1942, οι οποίες και οργανώθηκαν με πρωτοβουλία του ΕΑΜ Νέων 
και με συμμετοχή όλων των νεολαιίστικων, αντιστασιακών οργανώσεων, αλλά εξελίχθηκαν σε μαζικές 
διαδηλώσεις, συμπαρασύροντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού και προσδίνοντας, έτσι, πάνδημο και 
καθολικό χαρακτήρα στον εορτασμό, πρβλ. και Π. Ανταίος (Σ. Γιαννακόπουλος), Συμβολή στην Ιστορία 
της ΕΠΟΝ, τόμ. ΑΙ, Αθήνα, Καστανιώτης, 1977, σ. 189-199, Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 
1821-1973. Κοινωνικοί και Πολιτικοί Αγώνες, Αθήνα, Γνώση, 1987, σ. 270-271, Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., 
σ. 301-303 και Μ. Χαραλαμπίδης, ό.π., σ. 158-160. Ειδικά, για τη συμμετοχή των φοιτητών της ΠΕΑΝ 
στη διαδήλωση και για τον σημαιοφόρο της πορείας, Διονύση Παπαδόπουλο (ο οποίος και θα 
τουφεκιζόταν λίγους μήνες αργότερα στο σκοπευτήριο της Καισαριανής), πρβλ. Π. Μιχαηλίδης, 
Αγαθουπόλεως 7: Μικρές Ιστορίες από τη Μεγάλη Κατοχή, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1991, 
σ. 40-45 και 145-146. Για τον συμβολισμό του «Εικοσιένα» και τη σύνδεσή του με τα προτάγματα της 
Αντίστασης και τους εορτασμούς της επετείου μέσα στην Κατοχή, πρβλ. και Γ. Μαργαρίτης, «Από τον 
Μεταξά στον Εμφύλιο – Τα σύμβολα της πατρίδας», στο Χ. Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49: Από τη 
Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και Συνέχειες, Αθήνα, Καστανιώτης, 2003, σ. 121-129. 
38 Π. Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 119. Για μια αναλυτική παρουσίαση της προετοιμασίας και της διεξαγωγής 
της βομβιστικής επίθεσης από τον Ουλαμό Καταστροφών της ΠΕΑΝ (υπό την ηγεσία του Κώστα 
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μέλη της ΠΕΑΝ –έστω και αν το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές θα ήταν ιδιαίτερα βαρύ 

για την ίδια και, ύστερα από τις εκτελέσεις των περισσότερων ηγετικών στελεχών της, 

η οργάνωση δεν θα κατάφερνε να ανακάμψει, παρά μόνο στον τελευταίο χρόνο της 

Κατοχής.39 

Αυτό, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα θέματα (και τα έργα) που θα 

εξεταστούν στην παρούσα διατριβή, είναι αυτή καθαυτή η επιθυμία της αντίστασης και 

της συσπείρωσης σε πρωτοφανή κλίμακα των νέων μέσω της εκούσιας ένταξής τους 

σε οργανώσεις. Ανεξάρτητα από τη μαζικότητά τους, το εύρος των δραστηριοτήτων 

τους ή την αποτελεσματικότητα των μέσων που μετέρχονταν στην πάλη τους ενάντια 

στον κατακτητή, οι οργανώσεις αυτές θα αποτελούσαν για τους μυημένους το νέο 

πλαίσιο διαμόρφωσης της υποκειμενικότητάς τους και τον προνομιακό χώρο της 

πολιτικής, ιδεολογικής και εν γένει ψυχοπνευματικής τους συγκρότησης τόσο, ώστε η 

ενηλικίωση τους να καταστεί συνώνυμη της «στράτευσής» τους σε αυτές και να 

σημαδευτεί ανεξίτηλα από τα σχετικά βιώματα.  

Νέα ερμηνευτικά σχήματα θα επένδυαν με διαφορετικά νοήματα έννοιες, μνήμες 

και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος, όπως και κρίσεις, αναλύσεις και στάσεις 

απέναντι στα διακυβεύματα του αινιγματικού ως προς την έκβαση του πολέμου 

παρόντος. Με τον τρόπο αυτό, η κατοχική νεολαία θα οδηγούνταν στη 

συνειδητοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής της δυναμικής ως διακριτού, μαχητικού 

και εν δράσει συλλογικού υποκειμένου, ενώ τα μεμονωμένα πρόσωπα θα ωθούνταν 

«σε νέες θεωρήσεις του εαυτού, σε νέες αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο και τη θέση 

του ατόμου στις πολιτικές εξελίξεις, στον τρόπο που το κάθε μέλος της Αντίστασης 

κατανοούσε τη συμμετοχή του σε αυτή».40 

Για τη συντριπτική πλειονότητα των νέων, και με δεδομένο ότι «η ένταξη στις 

οργανώσεις αυτές ήταν εθελοντική, μυστική και αποτελούσε ιδιωτική πρωτοβουλία» –

Περρίκου, απότακτου αξιωματικού της αεροπορίας, ύστερα από τις εκκαθαρίσεις στο στράτευμα λόγω 
του βενιζελικού κινήματος του 1935), καθώς και για τις αντιδράσεις της εξόριστης κυβέρνησης, των 
Βρετανών και του ΕΑΜ, πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945): Πανελλήνιος Ένωσις 
Αγωνιζομένων Νέων, Αθήνα, Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2004, σ. 97-123 και 145-
153. 
39 Για τις συνθήκες της προδοσίας, της σύλληψης και της εκτέλεσης των περισσότερων ηγετικών 
στελεχών της ΠΕΑΝ και της ομάδας του Ουλαμού Καταστροφών της οργάνωσης, πρβλ. Ε. 
Χατζηβασιλείου, ό.π., 123-144 και για μια περιγραφή της όλης επιχείρησης ανατίναξης των γραφείων 
της ΕΣΠΟ και των παρεπομένων, Π. Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 104-146. Για την οργανωτική ανασυγκρότηση 
της ΠΕΑΝ, μετά το πλήγμα που δέχτηκε στα τέλη του 1942, πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ό.π., 155-181. 
Για λογοτεχνικές απηχήσεις/αποδόσεις της ανατίναξης της ΕΣΠΟ από την ΠΕΑΝ, πρβλ. το 
μυθιστόρημα της Μ. Μητροπούλου, Απασιονάτα (1947) και Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία στην 
Ταραγμένη Δεκαετία 1940-1950, Αθήνα, Πόλις, 2005, σ. 500-502. 
40 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 117. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Εισαγωγή

21

για τους περισσότερους, μάλιστα, «την πρώτη μεγάλη ατομική απόφαση για τη ζωή 

τους»–,41 η εμπειρία αυτή, παρά το γεγονός ότι θα τους απέκοπτε μάλλον πρόωρα, 

βίαια και απότομα από την εφηβική τους ηλικία και θα τους ενέπλεκε σε πρωτόγνωρες 

καταστάσεις και κινδύνους, θα ήταν πραγματικά συναρπαστική: κοινωνικά και 

ψυχολογικά απελευθερωτική, πλούσια σε συναισθήματα και ιδέες, θα συνιστούσε ένα 

είδος «μύησης» ή (με ανθρωπολογικούς όρους) «διαβατήριου εθίμου» στον κόσμο της 

ωριμότητας.42 Μέσα από την πολυδιάστατη αυτή διαδικασία, τη ζύμωση με πρόσωπα, 

συμπεριφορές και πρακτικές και την αναπόφευκτη αλληλεπίδραση, θα 

αμφισβητούνταν παγιωμένες νοοτροπίες και στερεότυπα, θα σφυρηλατούνταν νέες 

ταυτότητες και σχέσεις, θα καταστάλαζαν προσωπικές πολιτικοϊδεολογικές επιλογές, 

θα χαράσσονταν διαχωριστικές γραμμές. Το κυριότερο, η θητεία αυτή στο συλλογικό 

θα ταυτιζόταν στη συνείδηση των νέων με ένα συγκλονιστικό αίσθημα υπέρβασης και 

μέθεξης σε έναν ανώτερο σκοπό:  

Αν είναι αλήθεια πως κάθε γενιά γράφει την ιστορία της νεότητάς της, η ιστορία της γενιάς 
αυτής γράφτηκε μέσα από τη συμμετοχή της στην Αντίσταση και νοηματοδοτήθηκε για 
πάντα από αυτή. Η αντίσταση υπήρξε το κορυφαίο γεγονός της νεότητας αυτής της γενιάς, 
η «σημαίνουσα εμπειρία» της, που ακόμη και όταν δεν επηρέασε ολόκληρη τη ζωή των 
ανθρώπων, παρέμεινε μια καθοριστική στιγμή υπέρβασης.43  

Η συμμετοχή στην Αντίσταση θα προκαλούσε, έτσι, μια «έκρηξη» εμπειρίας για 

τους νέους της Κατοχής, οι οποίοι θα είχαν για πρώτη φορά στη νεοελληνική ιστορία 

τη συναίσθηση πως «συνομιλούν με την Ιστορία στον ενικό».44 Με τις αρετές της 

ηλικίας τους –το θάρρος, την άγνοια του κινδύνου, την τόλμη, τη φαντασία, την 

επινοητικότητα, το πνεύμα αυτοθυσίας και αλληλεγγύης, που μετρούσαν στην ακραία 

και ανατρεπτική πολλών βεβαιοτήτων συγκυρία της Κατοχής πολύ περισσότερο από 

41 Ο. Βαρών, «Αντιστασιακές οργανώσεις νέων (1941-1944): από το ατομικό στο συλλογικό», περ. 
Μνήμων, ό.π., 118 και της ιδίας, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 62. 
42 Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 75 και σημ. 38. 
43 Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 26, πρβλ. και σ. 76 και 113. Πρβλ. την εξαιρετικά παραστατική, ευαίσθητη 
και με καίριες παρατηρήσεις εγγραφή ημερολογίου του Γ. Θεοτοκά για τη διαδήλωση εναντίον της 
επέκτασης της βουλγαρικής ζώνης Κατοχής στη Μακεδονία στις 23 Ιουλίου 1943, όπου δύσκολα 
αποκρυπτόταν ο θαυμασμός του για τα νιάτα της Κατοχής˙ ενδεικτικό το παρακάτω απόσπασμα: 
«Μεγάλο ρόλο στις διαδηλώσεις αυτές παίζουν τα παιδιά, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, μα και του 
σχολείου, αγόρια και κορίτσια ανάκατα. Τώρα πια έχουν συνηθίσει, έχουν ατσαλωθεί και δείχνουν ένα 
θάρρος καταπληκτικό. Ενώ τον καιρό της ειρήνης μερικοί πυροβολισμοί στον αέρα έφταναν για να 
διαλύσουν μια διαδήλωση […], τώρα τα παιδιά αυτά δε διαλύονται ούτε από ομοβροντίες ούτε από 
πολυβολισμούς στο ψαχνό ούτε από άρματα και επελάσεις ιππικού» (Τετράδια Ημερολογίου: 1939-1953, 
εισ.-επιμ. Δ. Τζιόβας, Αθήνα, Εστία, 2005, σ. 416-417). 
44 Η διατύπωση αυτή ανήκει στον Π. Ανταίο, Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 32. 
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τη φρόνηση, τη γνώση και την πείρα των μεγαλυτέρων–,45 οι έφηβοι του 1940 θα 

γίνονταν (συν)διαμορφωτές των εξελίξεων που αφορούσαν τόσο τους ίδιους όσο και 

το σύνολο των συμπατριωτών τους˙ κάτι περισσότερο: θα αισθάνονταν ότι είχαν λόγο 

και ρόλο στη δημιουργία μιας νέας κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, ενός νέου 

προτύπου ανθρώπου, ενός νέου συστήματος αξιών και μιας νέας πρότασης ζωής –

κοντολογίς ενός καινούριου «μύθου». Το αίτημα αυτό, εξάλλου, θα το προσελάμβαναν 

οι ίδιοι ως ύψιστο ζητούμενο των καιρών, ως προσωπική τους ευθύνη, αποστολή και 

στοίχημα.  

Όσο ρευστό, συγκεχυμένο και νεφελώδες και αν ήταν το όραμά τους για τη 

μεταπολεμική Ελλάδα (ανάλογα και με τον βαθμό επεξεργασίας και 

αποκρυστάλλωσης της ιδεολογικής ταυτότητας και του πολιτικού προγράμματος της 

οργάνωσης, όπου είχαν επιλέξει να ενταχθούν), η πεποίθηση ήταν κοινή ότι από αυτούς 

εξαρτιόταν η μοίρα του τόπου τους και ότι η σταυρική δοκιμασία της Κατοχής σε 

ατομικό, εθνικό και συλλογικό επίπεδο δεν θα πήγαινε χαμένη, αλλά θα οδηγούσε στην 

κάθαρση από χρόνια δεινά και από νοσηρά φαινόμενα του πολιτικού και κοινωνικού 

βίου, καθώς και στην ανάδυση ενός λαμπρού μέλλοντος, το οποίο και θα δικαίωνε όλες 

τις προσδοκίες, τους αγώνες και τις θυσίες τους.  

Δυστυχώς, η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική και από την «έξαρση» 

της πάλης ενάντια στους κατακτητές η γενιά της Κατοχής θα περνούσε πολύ σύντομα 

στην «πίκρα» της επώδυνης διάψευσης και της οριστικής ματαίωσης, λόγω κυρίως των 

εμφυλιοπολεμικών συγκρούσεων που θα ξεσπούσαν στη χώρα πριν ακόμη την 

Απελευθέρωση και στις οποίες συχνά θα πρωταγωνιστούσαν οι ίδιοι εκείνοι νέοι των 

(ποικίλων αποχρώσεων και αποκλίσεων) αντιστασιακών οργανώσεων. Σύμφωνα με 

τους Ρούφο και Πεπονή (οι οποίοι, βέβαια, δεν ήταν οι μόνοι που θα έβλεπαν έτσι την 

όλη υπόθεση), αυτό συνέβη (τουλάχιστον σε μικρογραφία), όπως θα διαπιστώσουμε,  

στον χώρο των Ανώτατων Ιδρυμάτων της πρωτεύουσας από πολύ νωρίς (σχεδόν από 

τις αρχές του 1943), προοικονομώντας τη γενικευμένη αδελφοκτόνα διαμάχη που θα 

επακολουθούσε και θα κορυφωνόταν προς τα τέλη της δεκαετίας του 1940. 

 
 

45 Πρβλ. Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 25, 74 και της ιδίας, «Αντιστασιακές οργανώσεις νέων (1941-1944): 
από το ατομικό στο συλλογικό», περ. Μνήμων, ό.π., 130. 
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3. Ο τελικός απόλογος του Ρόδη Ρούφου εκ μέρους της «κατοχικής 
γενιάς»: η αναθεωρημένη, οριστική και συγκεντρωτική έκδοση του 
Χρονικού Μιας Σταυροφορίας (1972) 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδόν μισός αιώνας που έχει περάσει από την πρώτη έκδοση 

του βιβλίου του Α. Πεπονή και από τη σχετική κριτική του Ρ. Ρούφου δείχνει να έχει 

δικαιώσει την πρώιμη εκείνη αξιολόγηση του δεύτερου. Η Προσωπική Μαρτυρία έχει 

καταξιωθεί ως μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές σε ό,τι αφορά την εξιστόρηση της 

αντιστασιακής εμπειρίας και δράσης του μη εαμικού (φοιτητικού) κόσμου στην 

πρωτεύουσα, όπως επίσης και της αναπόφευκτης και τραγικής (ειδικά μετά το 

φθινόπωρο του 1943) σύγκρουσής του όχι πλέον σε ιδεολογικό μόνον επίπεδο με τις 

αντίπαλες οργανώσεις του ΕΑΜ –ιδιαίτερα με το φοιτητικό του σκέλος, την ΕΠΟΝ 

(«Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων») και, από ένα σημείο και πέρα, με τις ένοπλες 

ομάδες και δυνάμεις του ΕΑΜ/ΚΚΕ, την ΟΠΛΑ («Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού 

Αγώνα») και τον ΕΛΑΣ της Αθήνας.46 Ως εκ τούτου, η μαρτυρία του Πεπονή έχει 

ευρέως αξιοποιηθεί από έγκριτους, ακαδημαϊκούς και μη, ιστορικούς, οι οποίοι από τη 

δεκαετία του 1980 κ.ε. έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη των πολυποίκιλων διαστάσεων 

της πλούσιας σε γεγονότα, καταστάσεις, τομές και διακυμάνσεις κατοχικής περιόδου 

–ανάμεσά τους και με τις «αστικές» οργανώσεις και την (αιματηρή) διαπάλη τους με 

τις αντίστοιχες εαμικές (ιδιαίτερα στον χώρο των Ανώτατων Σχολών της Αθήνας).47  

Πέρα όμως από την εγκυρότητά της, η Προσωπική Μαρτυρία έχει κερδίσει το 

ενδιαφέρον και την ευρύτατη αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας των ιστορικών 

για την αυθεντικότητα και τη γλαφυρότητά της˙ οι αρετές αυτές διακρίνονται ιδίως 

στην απόδοση των δύσκολων διλημμάτων και των αδιεξόδων, που αντιμετώπισαν νέοι 

με προοδευτικά ιδανικά, όταν σταδιακά, από το 1943 κ.ε., έβλεπαν τις οργανώσεις τους 

να συνθλίβονται όλο και περισσότερο εξαιτίας της ιδεολογικής «πόλωσης», της 

46 Πρβλ. το σχετικό με την Προσωπική Μαρτυρία σχόλιο του Χ. Φλάισερ στον βιβλιογραφικό οδηγό για 
την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης («Η Ελλάδα υπό την Κατοχή των Δυνάμεων του Άξονα: 
Βιβλιογραφική επισκόπηση» στα πρακτικά του συνεδρίου: Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950. Ένα 
Έθνος σε Κρίση, τόμ. Β΄: Βιβλιογραφικός Οδηγός, μτφρ. Α. Λυκιαρδοπούλου, Αθήνα, Θεμέλιο, 1984, 
σ. 150-151): «Το ευαίσθητο αυτό έργο αναπαράγει εξαιρετικά το τραγικό δίλημμα της φιλελεύθερης 
καθώς και της μετριοπαθούς δεξιάς νεολαίας στην κατεχόμενη Αθήνα. Περισσότερο σκεπτικιστές από 
τους οπαδούς των άκρων τα χρόνια αυτά, οι νέοι αυτοί συμπιέζονταν (και συχνά απορροφούνταν) 
ανάμεσα σε μια επιθετική ΕΠΟΝ και τους ‘‘επαγγελματίες αντικομμουνιστές’’, στις παρυφές του 
δωσιλογισμού. Η καλύτερη μάλλον αφήγηση σχετικά με τη φοιτητική αντίσταση, και ένα από τα πλέον 
αξιοσημείωτα βιβλία για την κατοχή γενικά». 
47 Για μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας των «αστικών»/μη εαμικών οργανώσεων της Αθήνας, πρβλ. 
Ε. Χατζηβασιλείου, «Η επανεύρεση της πρωτεύουσας: η βιβλιογραφία των μη εαμικών αθηναϊκών 
οργανώσεων», στο Γ. Αντωνίου και Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Η Εποχή της Σύγχυσης. Η Δεκαετία του ’40 
και η Ιστοριογραφία, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2008, σ. 255-285. 
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κυριαρχίας ενός απόλυτου μανιχαϊσμού και μιας τάσης αμοιβαίου αποκλεισμού μεταξύ 

εαμικών και μη (ή αντί-)εαμικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα ο ενδιάμεσος χώρος που 

διεκδικούσαν να εξαφανίζεται υπό την πίεση των δύο άκρων της πολιτικής 

διελκυστίνδας ‒κάτι που συνέβη κατεξοχήν (και) με την περίπτωση του 

«κεντροαριστερού» ΕΣΑΣ. Από την άποψη αυτή, είναι χαρακτηριστική η αποτίμηση 

του βιβλίου του Πεπονή από τον Χάγκεν Φλάισερ, έναν από τους πλέον επαρκείς 

γνώστες και μελετητές της συγκεκριμένης εποχής: 

Χαρακτηριστική για το δίλημμα επιλογής [μεταξύ των δύο άκρων], που αντιμετωπίζουν 
οι οργανώσεις της «κεντροαριστεράς», είναι η μετέπειτα τύχη του ΕΣΑΣ ο οποίος 
συνθλίβεται τελικά το 1945 εξαιτίας της διαμάχης για το πολιτειακό. Οι ρωγμές αυτές 
γίνονταν κατά καιρούς βαθύτερες λόγω της έλξης που ασκούσαν τα δύο άκρα του 
πολιτικού φάσματος. Η διαδικασία αυτή διαφαινόταν αρκετά νωρίς –αλλά καλυπτόταν, 
λιγότερο ή περισσότερο, από την παρουσία του εξωτερικού εχθρού. Αυτός ο αγώνας, που 
διεξήχθη σε πολλά επίπεδα, περιγράφεται γλαφυρά από τον Αναστάσιο Πεπονή, 
εκπρόσωπο της φιλελεύθερης πτέρυγας του ΕΣΑΣ. Πέρα όμως από την εξιστόρηση των 
γεγονότων, ο συγγραφέας σκιαγραφεί τα ψυχολογικά διλήμματα μιας ξεριζωμένης γενιάς 
που αναζητεί καινούργιους δρόμους.48 

Λίγο-πολύ, την ίδια πορεία, την ίδια εναγώνια αναζήτηση και τα ίδια αισθήματα 

διάψευσης και ματαίωσης είχε δοκιμάσει να σκιαγραφήσει και να αποδώσει ήδη από 

τη δεκαετία του 1950 ο Ρούφος, μέσα από το προσωπείο του Δίωνα, στην κατοχική/ 

αντιστασιακή (και εμφυλιοπολεμική) τριλογία του, Χρονικό μιας Σταυροφορίας, της 

οποίας δεν θα αργούσε, εξάλλου, να παρουσιάσει την αναθεωρημένη, οριστική και 

συγκεντρωτική (σε έναν τόμο) έκδοση τη χρονιά του θανάτου του, το 1972. Ήταν 

μάλλον και για τον ίδιο αναγκαία, στις σκοτεινές μέρες της απριλιανής δικτατορίας, 

μια εκ νέου αναδρομή στο παρελθόν της δεκαετίας του 1940, που εξέβαλλε αναπάντεχα 

στο παρόν και επέβαλλε το ξανακοίταγμα του συγκεκριμένου έργου από μια άλλη 

οπτική. 

Αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει εδώ, ωστόσο, δεν είναι οι όποιες αλλαγές θα 

επέφερε τελικά ο συγγραφέας στην αρχική μορφή της τριλογίας του ‒και, ιδίως, στον 

48 Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα: Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944, τόμ. Β΄, 
Αθήνα, Παπαζήσης, 1995, σ. 48. Για μια «χαμένη γενιά» –έστω και αν στην Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας ο όρος αυτός προσιδιάζει κατά κανόνα στη «Γενιά του ’20» του απαισιόδοξου και 
πεισιθάνατου κλίματος, που καλλιέργησαν ο Κ. Γ. Καρυωτάκης και οι συγκαιρινοί ή επίγονοι 
νεοσυμβολιστές ποιητές του Μεσοπολέμου–, κάνει λόγο και ο Π. Μακρής-Στάικος, προκειμένου να 
αποδώσει το δράμα των νέων της δεκαετίας του 1940, που ενεπλάκησαν στην Αντίσταση και στον 
Εμφύλιο: «Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της [‘‘γενιάς του ’40’’] δεν πολέμησε το 1940-1941, η 
γενιά αυτή αποδεκατίστηκε στην Κατοχή και στους εμφυλίους πολέμους. Ενώ διέθετε πατριωτισμό και 
εντιμότητα όσο καμιά προηγούμενη και, ίσως, όσο καμιά επόμενη γενιά, ενώ στους κόλπους της 
υπήρχαν πολλά άξια και προικισμένα άτομα που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την εικόνα αυτού του 
τόπου, εντούτοις δεν κυβέρνησε ποτέ την Ελλάδα, δεν επέβαλε το δικό της πολιτικό όραμα και, από την 
άποψη αυτή, θεωρείται ‘‘χαμένη γενιά’’»  (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 28). 
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πρώτο της τόμο, στη Ρίζα του Μύθου (επεμβάσεις που θα παρουσιάσουμε διεξοδικά 

στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μας)˙ αλλά προέχει αυτό καθαυτό το γεγονός ότι 

το Χρονικό αποκτούσε επίσης (παράλληλα με τη Μαρτυρία του Πεπονή) μια 

απροσδόκητη επικαιρότητα, με δεδομένο ότι ανέτρεχε στις ρίζες της εμφύλιας 

διαμάχης, η οποία, βέβαια, δεν είχε λήξει με τη στρατιωτική ήττα του ΔΣΕ 

(«Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας») τον Αύγουστο του 1949. Για τον λόγο αυτό, ο 

Ρούφος, στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης του Χρονικού, θα τόνιζε, μεταξύ άλλων, 

ότι είχε έρθει πλέον ο καιρός για έναν αναστοχασμό, μια απόπειρα να αντικρίσουν το 

παρελθόν όλοι, και κυρίως η δική του γενιά, με ένα άλλο μάτι. Μόνον προς την 

κατεύθυνση αυτή, θα είχε άλλωστε νόημα μια αναθεώρηση, μια καινούρια ανάγνωση 

και μια επανεκτίμηση της περιπέτειας των νέων «σταυροφόρων» του 1941-1945, οι 

οποίοι μοιραία έφεραν και εκείνοι μερίδιο ευθύνης για όσα συνέβησαν στην Κατοχή 

και μετέπειτα: 

Το παρελθόν δεν αλλάζει, μπορεί ν’ αλλάξει όμως ο τρόπος που το βλέπουμε. Καιρός να 
το δούμε με νηφάλια, κριτική ματιά –και, όσο γίνεται, με διάθεση κατανόησης και 
συγγνώμης για τα σφάλματα, ακόμα και για τα εγκλήματα που όλοι κάναμε. (Ρούφος, 
2015, 13˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο)49 

Στο πλαίσιο αυτό, της (αυτο)κριτικής διάθεσης και της προσέγγισης με την «άλλη 

όχθη», ο συγγραφέας θα παρέθετε ένα μικρό απόσπασμα από το ομώνυμο μυθιστόρημα 

(πρβλ. Ρούφος, 2015, 723), όπου ο Δίων θα προσκαλούσε, στον απόηχο των 

Δεκεμβριανών, τον πρώην φίλο και συμφοιτητή του (από το 1942, όμως, αντίπαλο στα 

αμφιθέατρα, στους δρόμους της πρωτεύουσας και στο Βουνό), τον «κομμουνιστή» 

Γιαννόπουλο, να συνεργαστούν μαζί για την πραγμάτωση των ιδανικών εκείνων που 

θα μπορούσαν να τους ενώσουν σε μια κοινή προσπάθεια. Στόχος της «κατοχικής 

γενιάς» όφειλε να γίνει, σύμφωνα με την προτροπή του Δίωνα στον ανθυπολοχαγό του 

ΕΛΑΣ και μόνιμο σχεδόν συνομιλητή του από την αντίπερα όχθη, η αποφυγή μιας 

περαιτέρω αιματοχυσίας, η συμφιλίωση και η συνεργασία για την οικοδόμηση μιας 

μεταπολεμικής Ελλάδας της δημοκρατίας και της (κοινωνικής) δικαιοσύνης, σε 

σύγκρουση προς τα συμφέροντα «των βιομηχάνων και των στρατηγών». Αν και ο 

Ρούφος θεωρούσε ότι πολλοί θα έβρισκαν την πρόταση αυτή (τότε, αλλά ενδεχομένως 

και τον καιρό της χούντας) μάλλον «αφελή», εντούτοις με φανερή πικρία θα 

49 Από τον «Πρόλογο της δεύτερης έκδοσης» του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, που φέρει ως 
ημερομηνία «Δεκέμβρης 1971». 
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αναλογιζόταν –και θα προσκαλούσε και τους άλλους, συνομήλικους και νεότερους, να 

σκεφτούν: 

πόσο καλύτερη θα ’ταν η μοίρα του τόπου αν τότε, ή κι αργότερα, είχαν δώσει τα χέρια οι 
τίμιοι άνθρωποι της μιας και της άλλης όχθης –αντί ν’ αφήσουν δογματισμούς και ξένα 
συμφέροντα, αμοιβαία καχυποψία και τα έτοιμα σχήματα ενός πρωτόγονου μανιχαϊσμού 
να φουσκώσουν ξανά το ποτάμι από αίμα που τους χώριζε, και να μας οδηγήσουν τελικά 
εκεί που φτάσαμε… 
Ας μας γίνουν, κάποτε, τα παθήματα μαθήματα. (Ρούφος, 2015, 13) 

Υπό μία έννοια, η τελευταία αυτή έκκληση του συγγραφέα για φρονηματισμό των 

συγχρόνων του από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και (εμμέσως) για τη 

σύμπηξη ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς ενός ενιαίου μετώπου αντίδρασης όλων 

των «εκλεκτών» (τέως συναγωνιστών ή αντιπάλων) της «κατοχικής γενιάς», είχε ήδη 

πάρει σάρκα και οστά50 ‒συχνά με τις δικές του πρωτοβουλίες και, ουσιαστικά, για 

πρώτη φορά μετά τις κοινές, αντιφασιστικές/αντικατοχικές διαδηλώσεις εαμικών και 

μη εαμικών οργανώσεων κατά το πρώτο μισό του 1943.51 Άσχετα, ωστόσο, από τη 

συμπόρευση αυτή, στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης του Χρονικού, ο Ρούφος θα 

έκανε ταυτόχρονα έναν απολογισμό της πορείας του «Δίωνα» –τόσο του διαφανούς 

αυτοβιογραφικού του ειδώλου, όσο και του ιδίου προσωπικά– από την «εμπάθεια» και 

50 Σε εκδοτικό επίπεδο, καρπός των πρωτοβουλιών του Ρούφου, καθώς και άλλων μεταπολεμικών 
συγγραφέων και πνευματικών ανθρώπων της εποχής, τόσο για την υιοθέτηση σε πρώτο στάδιο μιας 
στάσης «σιωπηλής» διαμαρτυρίας απέναντι στην απριλιανή δικτατορία μέσω της άρνησης 
δημοσιοποίησης οποιουδήποτε κειμένου τους, όσο και για την καταγγελία της (προληπτικής αρχικά) 
λογοκρισίας και, στη συνέχεια, της αυτολογοκρισίας που είχαν επιβληθεί, υπήρξε η εμβληματική έκδοση 
των Δεκαοχτώ Κειμένων από τον Κέδρο (Ιούλιος 1970) –η οποία ακολουθήθηκε από τα Νέα Κείμενα 
(αρχές 1971) και Νέα Κείμενα 2 (φθινόπωρο 1971). Την ίδια περίοδο, ο συγγραφέας θα συμμετάσχει 
ενεργά στην ίδρυση και τη δράση της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ). 
Ειδικότερα για την αντιστασιακή δράση του Ρούφου τον καιρό της χούντας και την έκδοση των 
Δεκαοχτώ Κειμένων, πρβλ. τη σχετική μαρτυρία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, «Το ημερολόγιο των 
‘‘Δεκαοχτώ Κειμένων’’», Δίαυλοι. Δοκίμια, Αθήνα, Διογένης, 1974, σ. 188-193, το άρθρο του Δ. 
Παπανικολάου, «Η τέχνη της χειρονομίας: ξαναδιαβάζοντας τα Δεκαοχτώ Κείμενα», περ. Νέα Εστία, τχ. 
1743, Μάρτ. 2002, 444-460, καθώς και το ίδιο το κείμενο του Ν. Κ. Αλιβιζάτου που αναφέρθηκε στη 
σημ. 1, τώρα και στο βιβλίο του Πραγματιστές, Δημαγωγοί και Ονειροπόλοι. Πολιτικοί, Διανοούμενοι και 
η Πρόκληση της Εξουσίας, Αθήνα, Πόλις, 2015, σ. 169-181. 
51 Αξίζει να παραθέσουμε και την ακόλουθη μαρτυρία του Α. Αργυρίου αναφορικά με το βάρος της 
κατοχικής/αντιστασιακής εμπειρίας, που ένωσε σε ένα κοινό (αντιδικτατορικό/αντιφασιστικό) μέτωπο 
συγγραφείς με διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό και αντίθετες (έως αλληλοσυγκρουόμενες) 
παρελθοντικές «στρατεύσεις» κατά την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης: «Χωρίς 
προσυνεννόηση, κάποιοι συγγραφείς με αναγνωρισμένη πνευματική δράση, προερχόμενοι από όλους 
τους πολιτικούς χώρους, αντέδρασαν [στην επιβολή της δικτατορίας] με πρωτοφανή τρόπο: Έπαψαν να 
δημοσιεύουν έργα τους στα διάφορα έντυπα, όπου έως τότε συνεργάζονταν, με αποτέλεσμα η παθητική 
αυτή πράξη αντίστασης να γίνει γνωστή στη Δυτική Ευρώπη και να τιτλοφορηθεί ως ‘‘σιωπή’’. Πάντως 
όμως, η στάση της ‘‘σιωπής’’ τηρήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από ενίους μεταπολεμικούς συγγραφείς 
και μάλιστα από εκείνους που είχαν πάρει ενεργό μέρος στην κατοχική αντίσταση, ανήκαν όμως, τότε, 
σε αντίθετες ιδεολογικές ‘όχθες’ –οι μεν στο αντάρτικο του Ζέρβα και οι δε στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Η 
απροσδόκητη αυτή σύμπνοια, άγνωστη στα ώς τότε μετεμφυλιακά πράγματα, φαινόταν να ταυτίζει 
συναισθηματικά τους νέους δυνάστες με εκείνο τον παλιό θανάσιμο εχθρό, τον ναζισμό/φασισμό» (Α. 
Αργυρίου, Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. Ζ΄, ό.π., σ. 83). 
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τον φανατικό αντικομμουνισμό της Ρίζας του Μύθου στη «συμφιλιωτική διάθεση» που 

διέτρεχε ξεκάθαρα την Πορεία στο Σκοτάδι και την Άλλη Όχθη.  

Θα μιλούσε, λοιπόν, για την ωριμότητα που είχε κερδίσει στο μεταξύ ως 

συγγραφέας (από την άγουρη και σκληρή νεότητα των εικοσιπέντε χρόνων, όταν και 

ξεκίνησε τη συγγραφή του Χρονικού, έως το μέστωμα και τη διαλλακτικότητα των 

τριαντατεσσάρων του ετών, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατοχική του τριλογία)˙ θα 

παραδεχόταν, επιπρόσθετα, τις πολλές τεχνικές αδυναμίες και τις ψυχολογικές 

«αδεξιότητες» του πρωτόλειου μυθιστορήματός του, δικαιώνοντας εν μέρει τους 

«καλόπιστους» επικριτές του˙ δεν θα δίσταζε, μάλιστα, να αποδεχτεί ευθαρσώς την 

παραβίαση εκ μέρους του των κανόνων «πνευματικής τιμιότητας» που θα έπρεπε να 

χαρακτηρίζουν όποιον συγγραφέα καταπιάνεται με «πολιτικά θέματα», αν αυτός 

επιθυμεί να δώσει ένα έργο με «ποιότητα» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 11-12). 

Στο συγκείμενο αυτό θα επαναλάμβανε αυτολεξεί όσα είχε ισχυριστεί λίγα χρόνια 

πριν (την Πρωτοχρονιά του 1966), σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα Ανένδοτος, 

σχετικά με τα ευαίσθητα αυτά ζητήματα, που υπερέβαιναν κατά πολύ το πρόβλημα της 

«μορφής», την αισθητική, με άλλα λόγια, διάσταση και αξία ενός έργου –αναγκαία 

συνθήκη κρίσης και αποτίμησης ενός βιβλίου από τη σκοπιά της λογοτεχνίας, αλλά όχι 

και επαρκής, για (πολιτικά/ιδεολογικά) μυθιστορήματα/χρονικά, όπως τα δικά του: 

Αν έγραφα πάνω σε πολιτικά θέματα, είναι γιατί τα χρόνια του πνευματικού μου 
σχηματισμού σημαδεύτηκαν από τα γεγονότα της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, κι 
αργότερα πάλι βρέθηκα μάρτυρας στον αγώνα των Κυπρίων –κι αυτές στάθηκαν οι 
κρίσιμες εμπειρίες που τροφοδότησαν τα πρώτα βιβλία μου. Γράφοντας τέτοια πράματα 
συνειδητοποίησα κι όλους τους κινδύνους που παραμονεύουν το συγγραφέα στους 
ολισθηρούς αυτούς δρόμους: εδώ χρειάζεται, αν πρόκειται να έχει ποιότητα το έργο, κάτι 
παραπάνω από την πετυχημένη αισθητική μορφή που αρκεί για άλλου είδους βιβλία –
χρειάζεται πνευματική τιμιότητα. Γι’ αυτήν υπάρχουν δυο βασικοί κανόνες: 
Πρώτος κανόνας, να μην ξεχνάμε ότι στις μεγάλες τραγικές συγκρούσεις της Ιστορίας, 
σπάνια υπάρχουν «καλοί» και «κακοί»: συνήθως όλοι έχουν κάποιο δίκιο –κι ο Κρέων κι 
η Αντιγόνη, κι «εμείς» και οι «άλλοι». Δουλειά του λογοτέχνη είναι να τους καταλάβει 
όλους σαν ανθρώπινα όντα, όχι σα σχηματικά σύμβολα. 
Δεύτερος κανόνας: το χρέος να ειπωθεί όλη η αλήθεια, δίχως συμβιβασμό με καμιά 
σκοπιμότητα, οσοδήποτε ιερή. Δουλειά του λογοτέχνη δεν είναι να υπερασπίσει ή να 
καταδικάσει μια παράταξη ή μιαν ιδεολογία, αλλά να τα δείξει όλα με αμεροληψία.52 

52 «Οι Έλληνες λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους: Ρόδης Ρούφος», στη στήλη «Η Λογοτεχνία μας», 
επιμ. Τ. Χατζηαναγνώστου, εφ. Ανένδοτος, 1 Ιαν. 1966 (η συνέντευξη του Ρούφου ακολουθεί ύστερα 
από τις αντίστοιχες άλλων μεταπολεμικών συγγραφέων και ποιητών –συγκεκριμένα του Σπύρου 
Πλασκοβίτη, του Αντώνη Σαμαράκη, του Άρη Δικταίου, της Ζωής Καρέλλη και του Γιάννη Μαγκλή). 
Απόσπασμα της συνέντευξης αυτής ο συγγραφέας ενσωμάτωσε και στον «Πρόλογο» της δεύτερης 
έκδοσης του Χρονικού Μιας Σταυροφορίας (Ρούφος, 2015, 12). 
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Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή την αντίληψη περί πνευματικής «τιμιότητας» στην 

απόδοση εθνικών, εμφύλιων ή άλλων συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων οπαδών 

διαφορετικών ιδεολογιών/θεωριών, πολιτικών συστημάτων ή καθεστώτων, την είχε 

πρωτοδιατυπώσει ο συγγραφέας στον πρόλογο του θεατρικού του έργου Η Μέρα της 

Κρίσης (1957), ενός «σκηνικού μύθου» με τον αρχικό τίτλο Ο Επαναστάτης ‒έργο που 

προετοίμαζε κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, τη 

Χάλκινη Εποχή (1960) ή, αλλιώς, το «μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» (ένα βιβλίο 

στο οποίο, επίσης, θα εστιάσουμε την προσοχή μας, όπως άλλωστε και η κριτική της 

εποχής, ύστερα από την πολύκροτη Ρίζα του Μύθου). Στον πρόλογο εκείνο ο Ρούφος 

μιλούσε ήδη για «δυϊστικές αφέλειες» που του ήταν «ξένες», εφόσον ταίριαζαν μόνο 

στα «στρατευμένα» έργα, τα οποία συνήθως αποδίδουν στη μια πλευρά «όλο το καλό» 

και στην άλλη «όλο το κακό»:  

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να νομιστεί πως ταυτίζομαι, σα συγγραφέας, με μιαν από τις 
«στάσεις» που παρουσιάζω στο έργο μου, ότι δικαιώνω ειδικά τον Επαναστάτη ή το 
Δικαστή, τον Έφηβο ή τους Ενόρκους. Κι αυτό θα ’ταν λάθος. Όλους τους αγαπάω και 
τους πονάω, κανένα δεν καταδικάζω ‒κι ελπίζω να κατόρθωσα να το δείξω. Είναι βέβαια 
πολύ πιο εύκολα τα πράματα όταν από τη μια μεριά βρίσκεται όλο το καλό κι από την 
άλλη όλο το κακό… Αλλά τέτοιες δυϊστικές αφέλειες ανήκουν στο στρατευόμενο 
μελόδραμα και μου είναι ξένες. Αντίθετα, την αληθινή τραγικότητα της μοίρας και της 
ιστορίας τη γεύομαι όταν όλοι με κάποιο τρόπο έχουν δίκιο –θύτες και θύματα, Αντιγόνες 
και Κρέοντες, «εμείς» κι οι «άλλοι».53 

Όπως ήδη ειπώθηκε προηγουμένως, η ομολογία του Ρούφου αναφορικά με τη μη 

προσήλωσή του στους παραπάνω κανόνες, τουλάχιστον στην περίπτωση του πρώτου 

τόμου του Χρονικού, εντυπωσιάζει, αν μη τι άλλο, με την τόλμη και την ειλικρίνειά 

της˙ αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο του σπάνιου πνευματικού ήθους, που θα του 

αναγνωρίσουν όλοι οι ανήκοντες στην ίδια «κατοχική γενιά» (ασχέτως της ιδεολογικής 

τους τοποθέτησης και «στράτευσης» τον καιρό της Αντίστασης και του Εμφυλίου),54 

53 Πρβλ. ακόμη και τη σχετική παρατήρηση του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, για τα σταθερά χαρακτηριστικά 
της διαλεκτικής των αντιτιθέμενων ή/και ανταγωνιζόμενων ηρώων στα έργα του Ρούφου: 
«Αξιοσημείωτη είναι αυτή η σχέση αμφιθυμίας ανάμεσα σε θύτη και θύμα, η σχέση Κρέοντα-Αντιγόνης, 
που υπάρχει σε όλα τα έργα του Ρούφου: κανένας δεν καταλαβαίνει περισσότερο τον Άγγλο επίτροπο 
των Εσωτερικών στην Κύπρο, Φιτζιγκίμπον, από τον Αλέξη Μπαλαφάρα, και ο διάλογός τους στην 
Χάλκινη Εποχή βρίσκεται στην καλύτερη παράδοση της αντίστοιχης σκηνής του Μεγάλου Ιεροεξεταστή 
στον Ντοστογιέφσκι. Όπως και ανάμεσα στον φυλακισμένο στην Κέρκυρα κομμουνιστή φοιτητή 
Γιαννόπουλο και τον Δίωνα, ζερβικό αντάρτη, που τον φρουρεί, αναπτύσσεται μια στενή σχέση 
αμοιβαίας εκτίμησης και ένας θαυμασμός του δεσμοφύλακα προς το θύμα» (Καθημερινές Τομές, Αθήνα, 
Διογένης, 1977, σ. 114-115). 
54 Πρβλ. ενδεικτικά, τις νεκρολογίες/συνολικές αποτιμήσεις του έργου και του εκτοπίσματος του Ρούφου 
ως πνευματικού ανθρώπου, γραμμένες από διάφορους συνοδοιπόρους, ομοτέχνους και κριτικούς 
(ομοδόξους ή αντιφρονούντες): Γ. Μαρής, «Ο συγγραφέας-διπλωμάτης που χάθηκε πρόωρα. Ο Ρόδης 
Ρούφος και τα νιάτα της Κατοχής. 1941-44, ένας χώρος λογοτεχνικά ‘‘αχαρτογράφητος’’», εφ. 
Ακρόπολις, 15 Οκτ. 1972˙ Ι. Πεσμαζόγλου, «Ρόδης Ρούφος», εφ. Το Βήμα, 29 Οκτ. 1972˙ Γ. Χατζίνης, 
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όταν πλέον ο συγγραφέας θα έχει περάσει οριστικά στη σκοτεινή «άλλη όχθη» του 

θανάτου: 

Παραδέχομαι αμέσως ότι δεν κατόρθωσα πάντα να συμμορφωθώ όσο θα ’θελα μ’ αυτό 
το ιδανικό πνευματικής τιμιότητας. Άρχισα να γράφω το Χρονικό μιας Σταυροφορίας –
αυτοβιογραφική σχεδόν αφήγηση εμπειριών από τα χρόνια της Κατοχής– σα μια πονεμένη 
μαρτυρία για έναν αγαπημένο φίλο που είχαν σκοτώσει οι «άλλοι», οι ιδεολογικοί 
αντίπαλοι. Στο πρώτο μέρος της τριλογίας, τη Ρίζα του Μύθου, η οργή και η πικρία μου 
ήταν ακόμα νωπή. Μόνο λίγο-λίγο προχωρώντας, κατόρθωσα να ξεπεράσω την ίδια μου 
την εμπάθεια για να φτάσω τελικά, με την Άλλη Όχθη, στην κάθαρση της συγγνώμης. Τότε 
μπόρεσα να δείξω δίχως δισταγμό όλες τις αδυναμίες και τις βρωμιές του δικού μου 
στρατοπέδου και να παινέψω ειλικρινά όσα έβρισκα αξιοθαύμαστα στους αντιπάλους.55 

Επιδιώκοντας, από την άλλη, να φανεί συνεπής προς τους κανόνες αυτούς της 

«πνευματικής τιμιότητας» που «πρέπει να διέπουν κάθε λογοτεχνικό χειρισμό 

πολιτικών θεμάτων», και στον βαθμό που το Χρονικό μιας Σταυροφορίας, αποτελούσε, 

όπως θα το χαρακτήριζε επανειλημμένως ο ίδιος, και την προσωπική του μαρτυρία τόσο 

για ό,τι σφράγισε τη νιότη του όσο και για καθοριστικά γεγονότα και καταστάσεις της 

κατοχικής Ελλάδας,56 ο Ρούφος θα ισχυριζόταν ότι στη νέα, συγκεντρωτική έκδοση 

του 1972 «έξω από λίγες συντομεύσεις κι από φραστικές διορθώσεις, άφησ[ε] 

αμετάβλητο το κείμενο της αρχικής έκδοσης», παρά την ύπαρξη σελίδων που δεν τον 

ικανοποιούσαν αλλά μάλλον τον «ενοχλούσαν», καθώς δεν απέδιδαν τον τρόπο που εκ 

των υστέρων έβλεπε τα πράγματα: 

«Τα Γεγονότα και τα Ζητήματα. Ρόδης Ρούφος (Προβελέγγιος)», Νέα Εστία, τόμ. 92, τχ. 1088 (1 Νοεμ. 
1972), 1626-1628˙ Μ. Αλεξανδρόπουλος, «Με αρετή και τόλμη (Στο θάνατο του Ρ. Ρούφου)», 
Αντίσταση-Δημοκρατία…, ό.π., σ. 74-76˙ Σ. Πλασκοβίτης, «Σχόλιο στην πεζογραφία του Ρόδη Ρούφου. 
(Για το φιλολογικό του μνημόσυνο)», στον συλλογικό τόμο Κατάθεση 74, Αθήνα, Μπουκουμάνης, 1974, 
σ. 327-348 [ξαναδουλεμένο και ως «Μνήμη Ρόδη Ρούφου. Ομιλία του 1975 για ένα γενναίο», στο Σ. 
Πλασκοβίτης, Γραφές και Συναντήσεις. Δοκίμια και Άλλα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1998, σ. 291-303]˙ Δ. 
Δούκαρης, «Για την επταετία της τυραννίας. Ρόδης Ρούφος: Ένας μαχητής με ιδέες που έγινε ο ίδιος 
ιδέα», περ. Τομές, τχ. 4 (Απρ. 1975), 22-23. 
55 «Οι Έλληνες λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους: Ρόδης Ρούφος», εφ. Ανένδοτος, ό.π. (πρβλ. και 
απόσπασμα του παραθέματος στον «Πρόλογο» της δεύτερης έκδοσης του Χρονικού, Ρούφος, 2015, 12). 
56 Έτσι, άλλωστε, (και) ως πολύτιμη μαρτυρία της κατοχικής περιόδου είχε υποδεχτεί η κριτική τη 
δεύτερη έκδοση του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, με την ευχή να αποτελούσε αυτή το έναυσμα για την 
έκδοση και άλλων ανάλογων έργων «με ίση όμως τόλμη και θάρρος, όπως του Ρόδη Ρούφου», 
προκειμένου να υπήρχε η δυνατότητα «μιας εικόνας [της εποχής] πιο αληθοφανούς» (Α. Αργυρίου, 
«Κλειδιά και αντικλείδια μιας εποχής», Αναψηλαφήσεις…, ό.π., σ. 291)˙ πρβλ. και Γ. Μαρής, «Ο 
συγγραφέας-διπλωμάτης που χάθηκε πρόωρα…», ό.π.: «Δεν ξέρω σε ποιο –από τα όχι πολλά άλλωστε– 
έργα του πρόωρα χαμένου συγγραφέα θα σταθούν οι κριτικοί της λογοτεχνίας. Το πρώτο του 
μυθιστόρημα όμως, το Χρονικό μιας Σταυροφορίας, είναι οπωσδήποτε ένα έργο σημαντικό. Όχι μόνο 
για την λογοτεχνική του αξία, αλλά και γιατί αποτελεί μαρτυρία μιας εποχής και ταυτόχρονα μας 
γνωρίζει μια νεότητα που διέπλασαν οι ιδιόρρυθμες συνθήκες της Κατοχής. […]. Θα ήταν ευχής έργο 
να υπήρχαν και άλλα πολλά τέτοια έργα από άλλες πλευρές, τέτοια κι όχι προπαγανδιστικά, ώστε να 
υπάρχει μια ολοκληρωμένη λογοτεχνική απόδοση της θαυμάσιας νεότητος εκείνης της εποχής, 
θαυμάσιας γιατί ήθελε να αγωνισθεί ώς την θυσία, ανεξάρτητα από την παράταξη στην οποία τον καθένα 
οι περιστάσεις και η θέση τον έφερε, ανεξάρτητα από τις κατοπινές πολιτικές εξελίξεις, για τις οποίες 
μόνο τα ωραία αγωνιζόμενα νιάτα της Κατοχής δεν είναι υπεύθυνα» (οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο).  
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Επειδή όμως δεν αντιπροσωπεύουν μόνο λογοτεχνία, αλλά και μια μαρτυρία για την τότε 
ιδεολογική τοποθέτηση του συγγραφέα και μερικών άλλων, έκρινα ότι η αλλαγή τους θ’ 
αποτελούσε άνανδρη παραχάραξη. Η αληθινή ωριμότητα δε συνεπάγεται απόκρυψη ή 
αποκήρυξη της άγουρης σκληράδας που προηγήθηκε˙ μονάχα το ξεπέρασμά της. (Ρούφος, 
2015, 12-13)57 

 

4. Τα δεδομένα και τα ζητούμενα 
 

Όλα όσα προηγήθηκαν και, φυσικά, οι κανόνες της πνευματικής εντιμότητας, όπως 

πρωτοδιατυπώθηκαν από τον συγγραφέα στον πρόλογο του «σκηνικού» του «μύθου» 

ή, ακολούθως, στη συνέντευξη του 1966 ‒και (εν μέρει) επαναλήφθηκαν, εν είδει (μιας 

έστω ακούσιας) παρακαταθήκης, στον πρόλογο της οριστικής έκδοσης του Χρονικού 

μιας Σταυροφορίας το 1972‒, επιβάλλουν και στον σημερινό μελετητή του έργου του 

να σταθεί απέναντί του με την ίδια «νηφάλια» και «κριτική» διάθεση και να το εξετάσει 

εκ νέου, υπό το φως και όλων όσων έχει κομίσει στο μεταξύ η ιστορική και φιλολογική/ 

γραμματολογική έρευνα για την κρίσιμη και εξόχως αμφιλεγόμενη δεκαετία του 1940 

‒μια εποχή που βρίσκεται ανελλιπώς στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος, 

συχνά και της δημόσιας συζήτησης, εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια.58  

57 Με ανάλογο σκεπτικό, ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης της Τειχομαχίας 
(Αθήνα, Διογένης, 1977) ‒του «δίδυμου» μυθιστορήματος της Ρίζας του Μύθου‒ μολονότι θα 
αναγνώριζε ότι σε επίπεδο τεχνικής το βιβλίο του είχε «αφόρητες ατέλειες» και ότι θα ήταν κατά πολύ 
«ευτυχέστερος», αν είχε καταφέρει να διορθώσει τις «βαρύτερες» από αυτές, δεν προέβη τελικά σε 
οποιαδήποτε αναθεώρηση «όχι μόνο από έλλειψη χρόνου», αλλά επειδή ένιωθε «πως κάθε τέτοια 
επέμβαση θα παράλλαζε, θα παρεχάρασσε, κάτι από την αυθεντικότητα, τη ζωντάνια και κυρίως την 
καλόπιστη ειλικρίνεια τούτου του κειμένου. Πολλές άλλωστε από τις ατέλειες αυτές, για να διορθωθούν 
και να επιψιμμυθωθούν, θα έπρεπε να βασισθούν στην προϋπόθεση της διόρθωσης των ίδιων των 
αμαρτιών της γενιάς μου. Και για τούτο, όπως θα ’λεγαν οι αρχαίοι, ‘‘ούπω καιρός’’» (σ. 11). 
58 Για τους ελληνικούς «πολέμους της μνήμης» γύρω από την αναμφίβολα «εκρηκτική» από κάθε άποψη 
και «πυκνή» σε γεγονότα-σταθμούς, ρήξεις και (α)συνέχειες δεκαετία του 1940, διαμάχες που ξέσπασαν 
με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις αρχές του αιώνα μας, απέκτησαν ευρύτερη δημοσιότητα –υπερβαίνοντας 
τα στεγανά της «κλειστής» ακαδημαϊκής κοινότητας και συχνά τους κανόνες μιας στοιχειώδους 
επιστημονικής δεοντολογίας και κοσμιότητας (όπως συνέβη με το γνωστό «Διάλογο για την Ιστορία» 
που διεξήχθη από τον Μάρτιο του 2004 και για περίπου δέκα μήνες σε αθηναϊκές κυρίως εφημερίδες 
και περιοδικά –αρχικά στα Νέα και, ακολούθως, στην Ελευθεροτυπία, στο Βήμα, στην Καθημερινή, στην 
Αυγή κ.α)– και συνεχίζονται λίγο-πολύ, με αυξομειούμενη ένταση, έως τις μέρες μας, πρβλ. ενδεικτικά: 
G. Antoniou, «The Lost Atlantis of Objectivity. The Revisionist Struggles between the Public and 
Academic Spheres», περ. History and Theory, τόμ. 46, τχ. 4 (2007), 92-112, Γ. Αντωνίου και Ν. 
Μαραντζίδης, «Το επίμονο παρελθόν», στο Γ. Αντωνίου και Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Η Εποχή της 
Σύγχυσης…, ό.π., σ. 11-52 (ιδ. 39-45), Π. Βόγλης, «Η δεκαετία του 1940 ως παρελθόν: μνήμη, μαρτυρία, 
ταυτότητα», περ. Τα Ιστορικά, τχ. 47 (2007), 437-456 και «Εισαγωγή», Η Ελληνική Κοινωνία στην 
Κατοχή, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2010, σ. 11-29 (ιδ. 16-28 και σημ. 10, σ. 19-20) και Β. Τζούκας, «‘‘Ο 
Εμφύλιος μέσα τους’’. Σύγχρονες ερμηνείες για τη δεκαετία 1940-1950 και πολιτικές διαμάχες στην 
ελληνική μετανεωτερικότητα», στο Β. Δαλκαβούκης – Ε. Πασχαλούδη – Η. Σκουλίδας – Κ. Τσέκου 
(επιμ.), Αφηγήσεις για τη Δεκαετία του 1940. Από το Λόγο του Κατοχικού Κράτους στη Μετανεωτερική 
Ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2012, σ. 399-416. 
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Είναι δεδομένο ότι ο Ρ. Ρούφος, ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς 

συγγραφείς της λεγόμενης «πρώτης μεταπολεμικής γενιάς», υπήρξε άλλοτε μάρτυρας 

και άλλοτε συμμέτοχος (ή και συμπρωταγωνιστής) σε όλες σχεδόν τις κρίσιμες στιγμές 

και περιόδους της πρόσφατης νεοελληνικής ιστορίας από την Κατοχή και την 

Αντίσταση έως και την απριλιανή δικτατορία. Εντούτοις, τα αυτοτελή έργα του ή και 

τα υπόλοιπα κείμενά του (άρθρα, επιφυλλίδες, μελέτες, συνεντεύξεις, μεταφράσεις 

κ.ά.), και παρά το γεγονός ότι έχουν (μερικώς και αποσπασματικά) απασχολήσει τους 

(λογοτεχνικούς) κριτικούς (κυρίως της εποχής του), αλλά και (κατά το μάλλον ή το 

ήττον) τη (μεταγενέστερη ή σύγχρονη) ακαδημαϊκή φιλολογία και κριτική, δεν έχουν 

τύχει έως σήμερα της προσοχής που τους αξίζει από τη συστηματική (γραμματολογική/ 

ιστορική) έρευνα –για λόγους, φυσικά, που θα διερευνηθούν (με την ελπίδα, φυσικά, 

να διευκρινιστούν, τουλάχιστον ώς έναν βαθμό) στην παρούσα εργασία. 

Καταρχάς, ένας από τους λόγους αυτούς ενδεχομένως να ήταν ότι το συνολικό 

έργο του Ρούφου έμοιαζε ετερόκλιτο, ειδολογικά απροσδιόριστο και περιορισμένο σε 

έκταση –μια τριλογία (Χρονικό μιας Σταυροφορίας, 1954-1958/1972) και δύο 

μυθιστορήματα (Η Χάλκινη Εποχή, 1960 και Οι Γραικύλοι, 1966), ένα θεατρικό έργο 

(Η Μέρα της Κρίσης, 1957), ένας τόμος δοκιμίων (Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου και 

άλλα δοκίμια, 1971), δύο μεταφράσεις έργων αρχαίων συγγραφέων (Τα Ελληνικά του 

Ξενοφώντα, 1966-1969, και το μυθιστόρημα Δάφνης και Χλόη του Λόγγου, 1970), ένα 

βιβλίο πολιτικής επικαιρότητας (Vérité sur la Grèce, 1970 και το ίδιο, μεταφρασμένο 

από τον Richard Clogg, ως Inside the Colonels’ Greece, 1972), κάποια διάσπαρτα 

κείμενα σε εφημερίδες, περιοδικά και συλλογικούς τόμους (για παράδειγμα, στα 

Δεκαοχτώ Κείμενα, 1970 και στα Νέα Κείμενα 1 & 2, 1971) και, τέλος, μια 

(μεταθανάτια) συγκέντρωση ποικίλων λογοτεχνικών του κειμένων (Επιλογή, 1973).59  

Στην πραγματικότητα, όμως, αν συνυπολογίσει κανείς, τον πρόωρο θάνατο του 

συγγραφέα σε ηλικία μόλις 48 ετών, καθώς και άλλες αντικειμενικές και υποκειμενικές 

δυσκολίες που αντιμετώπιζε στα τελευταία χρόνια της ζωής του (λόγω κυρίως των 

πολιτικών συνθηκών και των πολλαπλών δυσχερειών στην ελεύθερη και δημιουργική 

έκφραση των πνευματικών ανθρώπων που είχε επιβάλει η δικτατορία, αλλά και 

εξαιτίας των προσωπικών του προβλημάτων υγείας), μάλλον θα μπορούσε να 

υποστηριχτεί το αντίθετο ‒όπως είχε, εξάλλου, προτείνει, από τις αρχές κιόλας της 

59 Πρβλ. και Δ. Δασκαλόπουλος, «Βιβλιογραφία Ρόδη Ρούφου», περ. Μαντατοφόρος (Άμστερνταμ), τχ. 
34, Δεκ. 1991, 49-69. 
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δεκαετίας του 1990, ο Δ. Δασκαλόπουλος.60 Η σύντομη περιδιάβαση στη συνολική 

εκδοτική παραγωγή του Ρούφου στο άνυσμα περίπου μιας εικοσαετίας (1954-1972), 

καθιστά φανερό πως πρόκειται για έργο σεβαστό σε ποσότητα, με σαφείς πολιτικές 

προεκτάσεις ενός μάλλον πολυγράφου και πολυδιάστατου λογοτέχνη και 

διανοουμένου, ο οποίος αντιλαμβανόταν το χρέος του απέναντι στο έθνος και στην 

κοινωνία ως μια διαρκή προσπάθεια παρέμβασης (όχι μόνο με την «πένα», αλλά συχνά 

και με την «πάλα») στα φλέγοντα ζητήματα που είχαν σφραγίσει και εξακολουθούσαν 

ουσιαστικά να καθορίζουν τη μοίρα του ελληνισμού στη μεταπολεμική εποχή. 

Από την άλλη, στην παραγνώριση αυτή του Ρούφου πιθανόν να συντέλεσαν και 

άλλοι παράγοντες, όπως αυτός που αφορούσε την απουσία καινοτόμων αφηγηματικών 

τεχνικών ή άλλων νεοτερικών/μοντερνιστικών στοιχείων στο ύφος, στη γραφή ή στην 

οργάνωση του μυθιστορηματικού του σύμπαντος. Με άλλα λόγια, ο υπό εξέταση 

συγγραφέας δεν θεωρήθηκε επαρκώς «μεταπολεμικός», αλλά προβλήθηκε η άποψη ότι 

η τεχνοτροπία του προσιδίαζε περισσότερο στην (παρωχημένη για την αντίληψη 

κάποιων) αισθητική, γλώσσα και τεχνοτροπία της «Γενιάς του Τριάντα». Η εμμονή της 

τελευταίας σε έναν αβαθή (ψευδο)«ρεαλισμό» και σε έναν (ψευδο)«κοσμοπολίτικο», 

αστικό «καθωσπρεπισμό» ή/και «κομφορμισμό» έκανε κάποιους κριτικούς και 

μελετητές να προσεγγίσουν τον Ρούφο, όπως θα διαπιστώσουμε και στα πρώτα τρία 

κεφάλαια της εργασίας μας, ως τον όψιμο επίγονο της «επάρατης» ή «αμαρτωλής», 

μεγαλοαστικής γενιάς του Μεσοπολέμου –το πολύ, ίσως, με κάποιες λυρικές διαφυγές 

προς την (ασθενική) πεζογραφία της «Γενιάς του Σαράντα», του συμβολισμού ή/και 

του αισθητισμού. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι, όπως έχει δείξει και ο Π. 

Μουλλάς, διακριτικό γνώρισμα όλης της μεταπολεμικής πεζογραφίας αποτέλεσε αυτή 

ακριβώς η συνύπαρξη παράδοσης και πρωτοπορίας, ρεαλισμού και νεοτερικότητας.61 

Σίγουρα, πάντως, τον πιο αποφασιστικό ρόλο στη (σχεδόν) αποσιώπηση του έργου 

του συγγραφέα στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα, έπαιξαν οι 

60 Δ. Δασκαλόπουλος, «Ρόδης Ρούφος», στο Η Μεταπολεμική Πεζογραφία: Από τον Πόλεμο του ’40 ώς 
τη Δικτατορία του ’67, τόμ. Ζ΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1992, σ. 11. 
61 Πρβλ. Π. Μουλλάς, «Σκέψεις για την πεζογραφία μας», στο 1949-1967: Η Εκρηκτική Εικοσαετία, 
Επιστημονικό Συμπόσιο (10-12 Νοεμ. 2000), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 
Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 2002, σ. 346-347: «Ουσιαστικότερο μου φαίνεται κάτι 
άλλο: να υπογραμμίσω, εν είδει συμπεράσματος, την αντίδρομη φορά των πραγμάτων, δηλαδή την 
ταυτόχρονη παρουσία αντιθετικών ρυθμών ή αντίρροπων τάσεων. Πώς πορεύονται; Πού οδηγούν; Ας 
πάρουμε για παράδειγμα το αντιθετικό ζεύγος παράδοση/πρωτοπορία ή, αν θέλετε, 
ρεαλισμός/μοντερνισμός. Οι δυνατότητες ποικίλλουν. […] Με άλλα λόγια, υπάρχουν μεταπολεμικοί 
συνεχιστές της παραδοσιακής γραφής, όπως υπάρχουν και ακραίοι νεωτεριστές και ενδιάμεσοι 
γεφυροποιοί. […] Πάντως, η πολυφωνία παραμένει. Ο διπολισμός παραμένει». 
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πολιτικές/ιδεολογικές εξελίξεις (και ανακατατάξεις) που συνέβησαν μετά την πτώση 

της δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Με τη Μεταπολίτευση, και δεδομένης της 

απόλυτης ανυποληψίας στην οποία θα περιερχόταν το ιδεολόγημα της 

«εθνικοφροσύνης» ‒μαζί με τους (υποτιθέμενους) υπερασπιστές της‒, θα ανοιγόταν, 

ως γνωστόν, ένα εντελώς νέο πολιτικό/πολιτισμικό φάσμα για την επανερμηνεία της 

επίσημης και συλλογικής μνήμης, ιδιαίτερα σε σχέση με την Εθνική Αντίσταση και τον 

Εμφύλιο Πόλεμο. Καθώς, όμως, από το 1974 και μέχρι περίπου τα τέλη του εικοστού 

αιώνα, την ηγεμονία, τουλάχιστον στον ιδεολογικό/πνευματικό τομέα, θα τη 

διεκδικούσε δυναμικά (και θα την κέρδιζε) η «άλλη όχθη», το έργο του Ρούφου 

ουσιαστικά θα έμπαινε στο περιθώριο. Η προικοδότησή του με χαρακτηρισμούς, όπως 

αυτοί του Δ. Ραυτόπουλου ή του Ρ. Αποστολίδη, περί «μαύρης πολιτικής λογοτεχνίας» 

και (ναρκισσευόμενου) «εστετισμού» θα αποδεικνύονταν όχι μόνον ανθεκτικοί, αλλά 

περίπου θα ανάγονταν σε «δόγμα».62 Η αποκλειστικότητα στη διαχείριση της μνήμης 

της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου θα ανήκε πλέον στην Αριστερά, τόσο 

που κάποιοι δεν θα δίσταζαν απροκάλυπτα να υποστηρίζουν τη θέση ότι «δικαίωμα να 

γράφουν για κείνα τα χρόνια με την άποψή τους έχουν μόνο οι αριστεροί –όχι και οι 

δεξιοί».63 

Η τάση, μάλιστα, αναπαραγωγής και επικύρωσης των ίδιων κριτικών απόψεων και 

(ιδεολογικών) στάσεων, ακόμη και σε σχετικά πρόσφατες μελέτες, είναι ενδεικτική της 

αντοχής τους˙ για παράδειγμα, και σε σχέση με το Χρονικό μιας Σταυροφορίας, ο Γ. 

Βασιλακάκος παραδέχεται ότι «η αρχική παρατήρηση του Μ. Γ. Μερακλή και των 

άλλων κριτικών (Α. Σαχίνη, Δ. Ραυτόπουλου, Γ. Κορδάτου, Δ. Π. Κωστελένου) ότι η 

τριλογία αποτελεί απολογητικό έργο της συντηρητικής παράταξης στο θέμα του 

εμφυλίου πολέμου αναμφισβήτητα ευσταθεί»˙64 η Δ. Παπαδημητρίου, πάλι, θα 

ενστερνιστεί τη διαδεδομένη εκτίμηση ότι ο Ρούφος παρουσιάζει στη Ρίζα του Μύθου 

«την πολιτική πίστη του Δίωνα, εθνικιστή από ανατροφή και περιβάλλον, και όλων 

των ‘‘επαναστατών αστών’’ που ήταν ξένοι προς τα κοινωνικά προβλήματα και είχαν 

εμπνευστεί από το ‘‘εξιδανικευμένο έπος του αλβανικού πολέμου’’. Στα πλαίσια του 

62 Πρβλ. εδώ αναλυτικά, για τη συγχρονική κριτική πρόσληψη του Χρονικού μιας Σταυροφορίας και της 
Χάλκινης Εποχής, τα πρώτα τρία κεφάλαια της εργασίας μας, όπου και η παρουσίαση (με εκτενή 
σχολιασμό) των απόψεων του Δ. Ραυτόπουλου και του Ρ. Αποστολίδη. 
63 Την ιδεολογική αυτή στάση στηλιτεύει, για παράδειγμα, ο Α. Ελεφάντης, Μας Πήραν την Αθήνα...: 
Ξαναδιαβάζοντας την Ιστορία 1941-50, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2003, σ. 268 (η υπογράμμιση στο 
πρωτότυπο). 
64 Γ. Βασιλακάκος, Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη Μεταπολεμική Πεζογραφία: 1946-1958, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράμματα, 2000, σ. 236, πρβλ. και σ. 280. 
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αντι-εαμικού αγώνα, η έννοια του εθνικιστή βαρύνεται από ένα σημασιολογικό πεδίο 

που ορίζεται από τον πολεμικό αντικομμουνισμό και τις ακραίες δεξιές ευαισθησίες».65 

Το κλίμα αυτό θα συμπαρέσυρε, λοιπόν, στη λήθη τον Ρ. Ρούφο (μόνον κάποιοι 

δεινοί μελετητές της εποχής και γνώστες προσώπων και πραγμάτων, όπως ο Αλ. 

Αργυρίου, δεν θα υπέκυπταν στις εύκολες σχηματοποιήσεις και στους «αφορισμούς»), 

ώσπου στο γύρισμα του εικοστού πρώτου αιώνα μια νέα γενιά νεότερων 

(«αναθεωρητών» ή «μετα-αναθεωρητών») ιστορικών, ύστερα και από τον σάλο που 

προκάλεσε η έκδοση του μυθιστορήματος του Θανάση Βαλτινού Ορθοκωστά (1994), 

θα επιχειρούσαν, βασιζόμενοι σε θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από την 

προφορική ιστορία, τις μνημονικές και τις τοπικές σπουδές, τις σπουδές του 

Ολοκαυτώματος και του «τραύματος» κ.ά., νέες προσεγγίσεις, μακριά από τις 

κυρίαρχες εκδοχές και «αφηγήσεις» (άρα και αποσιωπήσεις) της παραδοσιακής 

(αριστερής) ιστοριογραφίας. Η γενικότερη αυτή αναμέτρηση με το παρελθόν της 

Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια θα 

δώσει ώθηση στη σχετική έρευνα και θα αποτυπωθεί σε ένα πλήθος επιστημονικών 

δημοσιευμάτων (σε βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων) και σε ένα κύμα ειδικών 

αφιερωμάτων και στηλών σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας –συνθέτοντας 

αναδρομικά, ανάμεσα στα άλλα, και τη «δημόσια ιστορία» της περιόδου 1940-1950.66 

65 Δ. Παπαδημητρίου, Από τον Λαό των Νομιμοφρόνων στο Έθνος των Εθνικοφρόνων. Η Συντηρητική 
Σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967, Αθήνα, Σαββάλας, 2006, σ. 208-209. 
66 Η βιβλιογραφία για τη δεκαετία του 1940 διογκώνεται συνεχώς και έχει ήδη προσλάβει θηριώδεις 
διαστάσεις˙ ενδεικτικά και μόνον, αναφέρονται εδώ οι ακόλουθοι βιβλιογραφικοί οδηγοί και συναφείς 
μελέτες και άρθρα, που προσφέρουν μια κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας για τη σχετική 
ιστοριογραφία ή επικεντρώνονται στην περιγραφή και (επαν)αξιολόγηση διαφόρων πτυχών της 
διαφιλονικούμενης περιόδου, οδηγώντας σε νέες ερμηνείες με τη συνδρομή διαφόρων εργαλείων (όπως, 
για παράδειγμα, στο πλαίσιο των σπουδών της «βίας», της «μνήμης» ή του «τραύματος»): H. Fleischer 
και S. Bowman, Greece in the 1940s. A Bibliographic Companion, Ανόβερο και Λονδίνο, University 
Press of New England, 1981 (και ελληνική έκδοση: Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950. Ένα Έθνος σε 
Κρίση. Βιβλιογραφικός Οδηγός, ό.π., ιδ. σ. 15-181, όπου και ο κατάλογος του Χ. Φλάισερ, «Η Ελλάδα 
υπό την Κατοχή των Δυνάμεων του Άξονα: Βιβλιογραφική επισκόπηση»)˙ Π. Παπαστράτης, «Η 
ιστοριογραφία της δεκαετίας 1940-1950», περ. Σύγχρονα Θέματα, τχ. 35-37 (1988), 183-187˙ M. 
Mazower, «Historians at War. Greece 1940-1950», περ. The Historical Journal, τόμ. 38, τχ. 2, 499-506˙ 
Γ. Μαργαρίτης, «Η δεκαετία του 1940-1950. Μια ιστοριογραφική πρόκληση», περ. Ο Πολίτης, τχ. 104 
(Σεπτ. 2002), 28-34˙ Σ. Καλύβας, «Εμφύλιος Πόλεμος (1943-1949). Το τέλος των μύθων και η στροφή 
προς το μαζικό επίπεδο», περ. Επιστήμη και Κοινωνία, τόμ. 11 (2003), σ. 37-70 [= Π. Μ. Κιτρομηλίδης 
και Τ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας: 1833-2002, τόμ. Α΄, 
Αθήνα, EIE/Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2004, σ. 597-628]˙ Α. Λιάκος, «Αντάρτες και συμμορίτες 
στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα», στο Χ. Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49…, ό.π., σ. 25-36˙ N. 
Marantzidis και G. Antoniou, «The Axis Occupation and Civil War. Changing Trends in Greek 
Historiography 1941-2002», περ. Journal of Peace Research, τόμ. 41, τχ. 2 (2004), 223-231˙ οι ποικίλες 
βιβλιογραφικές επισκοπήσεις που περιλαμβάνονται στο Γ. Αντωνίου και Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Η 
Εποχή της Σύγχυσης…, ό.π., σ. 53-285˙ Ν. Μαραντζίδης «Πρόλογος» και Β. Δαλκαβούκης – Ε. 
Πασχαλούδη «Εισαγωγή», στο Β. Δαλκαβούκης κ.ά. (επιμ.), Αφηγήσεις για τη Δεκαετία του 1940…, ό.π., 
σ. 11-18 και 23-42 (πρβλ. και 19-21, όπου και αναλυτικός κατάλογος των θεμάτων που παρουσίασαν οι 
διάφοροι ερευνητές στους συλλογικούς τόμους και στα πρακτικά των συνεδρίων του Δικτύου για τη 
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Στη συζήτηση αυτή (άλλοτε, μάλιστα, και διένεξη με όρους «πολεμικής» μεταξύ 

θεωρητικών και ιστορικών της «παλιάς» και της «νέας» σχολής) το ενδιαφέρον, όπως 

ήταν αναμενόμενο, θα στραφεί ξανά και προς τη λογοτεχνία που θεματοποιούσε την 

Αντίσταση και τον (κατοχικό) Εμφύλιο. Μοιραία, η περίπτωση του Ρ. Ρούφου θα έλθει 

(μαζί με άλλους συγγραφείς της γενιάς του, όπως ο Αλ. Κοτζιάς, ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος 

ή ο Ν. Κάσδαγλης) εκ νέου στο προσκήνιο67 ‒χωρίς όμως, κατά την εκτίμησή μας, και 

πάλι να επιχειρηθεί (παρά τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις ή ερμηνευτικές 

προτάσεις σε πτυχές του έργου του και, κυρίως, της κατοχικής/αντιστασιακής του 

τριλογίας)68 μια ψυχραιμότερη, ολόπλευρη και σε βάθος θεώρηση των ζητημάτων που 

θίγονταν στα βιβλία που βρέθηκαν εντός της «διακεκαυμένης ζώνης» ‒ιδίως, δηλαδή, 

στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας (και στο πρώτο του μέρος, τη Ρίζα του Μύθου) και στη 

Χάλκινη Εποχή. 

Από τη μεριά μας, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό, 

αναλαμβάνοντας το κόστος που συνεπάγεται η ενασχόληση με έναν συγγραφέα, ο 

οποίος (για μια μερίδα τουλάχιστον κριτικών, ιστορικών και άλλων ερευνητών) υπήρξε 

ο επιφανέστερος εκπρόσωπος και απολογητής της «αντίδρασης» (ακόμη και του 

«δωσιλογισμού») τον καιρό της Κατοχής και της Αντίστασης˙ ή, λίγο αργότερα, λόγω 

της διπλωματικής του ιδιότητας και της ενεργής του ανάμιξης στον Απελευθερωτικό 

Αγώνα (1955-1959) της ΕΟΚΑ («Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών»), καθώς 

και στις διεργασίες για την επίλυση του Κυπριακού, κατηγορήθηκε για απροκάλυπτη 

«αγγλοφιλία» και «ενδοτικότητα», με αφορμή την έκδοση του «μυθιστορήματος του 

Κυπριακού Αγώνα», λίγους μόλις μήνες μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 

Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων την περίοδο 2005-2011)˙ Ν. Δεμερτζής ‒ Ε. Πασχαλούδη ‒ Γ. 
Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος: Πολιτιστικό Τραύμα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2013 και Σ. Ν. Καλύβας και Ν. 
Μαραντζίδης, Εμφύλια Πάθη. 23 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Εμφύλιο, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2015. 
67 Πρβλ. και την αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή του Ε. Π. Καραγιάννη, Προσλήψεις και 
Πεζογραφική Έκφραση του Μη Εαμικού Χώρου (Αθήνα, 1941-1944): Οι Περιπτώσεις των Ρ. Ρούφου, Θ. 
Δ. Φραγκόπουλου, Αλ. Κοτζιά, Γ. Θεοτοκά, Αθήνα, ΕΚΠΑ/Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, 2012, καθώς και τη μελέτη της Α. Μητσοπούλου, Ο Ελληνικός Αντικομμουνισμός στον 
«Σύντομο 20ό Αιώνα». Όψεις του Δημόσιου Λόγου στην Πολιτική, στην Εκπαίδευση και στη Λογοτεχνία, 
Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2014. 
68 Αναφερόμαστε εδώ κυρίως στα σχετικά άρθρα και δημοσιεύματα της Α. Καστρινάκη, «Όταν οι 
συγγραφείς ρετουσάρουν ιδεολογικά τα μυθιστορήματά τους», εφ. Τα Νέα/Βιβλιοδρόμιο, 6 Νοεμ. 2004, 
6-7˙ «Μιχαήλ ή Κοσμάς: μυθιστορηματική νεότητα στα χρόνια της Κατοχής», στο Β. Καραμανωλάκης 
‒ Ε. Ολυμπίτου ‒ Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Η Ελληνική Νεολαία στον 20ό Αιώνα: Πολιτικές Διαδρομές, 
Κοινωνικές Πρακτικές και Πολιτιστικές Εκφράσεις, Αθήνα, Θεμέλιο, 2010, σ. 203-215 και «Ρούφος, 
Κοτζιάς, Κάσδαγλης: Γράφοντας, αναθεωρώντας, αναψηλαφώντας την ιστορία της νίκης στον 
Εμφύλιο», στο Κ. Γαρδίκα ‒ Α.-Μ. Δρουμπούκη ‒ Β. Καραμανωλάκης ‒ Κ. Ράπτης (επιμ.), Η Μακρά 
Σκιά της Δεκαετίας του 1940. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος (τόμος αφιερωμένος στον Χάγκεν 
Φλάισερ), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2015, σ. 267-299. 
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Δημοκρατίας (1960), σύμφωνα με τις πρόνοιες των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου 

(1959). 

Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί πρωτίστως στα βιβλία εκείνα ‒τη 

Ρίζα του Μύθου και τη Χάλκινη Εποχή‒ που αποτέλεσαν την πέτρα του (κριτικού) 

«σκανδάλου» γύρω από τον συγγραφέα, την ιδεολογία και την αισθητική που ο ίδιος 

υπερασπιζόταν στο έργο του. Στόχος μας καταρχάς θα είναι η παρουσίαση (για πρώτη 

φορά αναλυτικά και εκ του σύνεγγυς) των διαφόρων απόψεων που διατυπώθηκαν για 

τα συγκεκριμένα μυθιστορήματα/χρονικά την εποχή που αυτά δημοσιεύτηκαν. Έτσι, 

στο πρώτο, εκτεταμένο κεφάλαιο της εργασίας μας για τον πολυσυζητημένο, 

εισαγωγικό τόμο του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, θα παρακολουθήσουμε τις 

τοποθετήσεις κριτικών, συγγραφέων, αλλά και επώνυμων αναγνωστών του βιβλίου, οι 

οποίοι έκριναν σκόπιμο να εκφράσουν (άλλοτε ιδιωτικά, συχνότερα δημόσια) τις 

θέσεις και τις αντιρρήσεις τους σχετικά με πρόσωπα και πράγματα που θίγονταν εκεί 

ή με ζητήματα που είχαν να κάνουν με την (αδιευκρίνιστη) ειδολογική ταυτότητα της 

Ρίζας του Μύθου, την (προβληματική) διαχείριση της ιστορικής «πραγματικότητας» εκ 

μέρους του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, τις (άστοχες) επιλογές του σε επίπεδο 

μορφής ή εκφραστικών τρόπων κ.ά.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με την Πορεία στο Σκοτάδι και την Άλλη 

Όχθη, προσπαθώντας να διερευνήσουμε τους λόγους που η συνέχεια της τριλογίας δεν 

γνώρισε την ίδια «θερμή» υποδοχή με το πρωτόλειο έργο του συγγραφέα ‒χωρίς να 

λείπουν, ωστόσο, οι αποτιμήσεις τόσο από συγγραφείς και κριτικούς που είχαν ήδη 

τοποθετηθεί για τη Ρίζα του Μύθου, όσο και από άλλους, που είτε δεν είχαν προλάβει 

να συμμετάσχουν στην όλη συζήτηση είτε είχαν, ενδεχομένως, αποφύγει να πάρουν 

θέση στον διάλογο, ο οποίος διεξήχθη (συχνά σε υψηλούς τόνους) από ημερήσια και 

περιοδικά έντυπα του κέντρου και της περιφέρειας καθόλη τη διάρκεια του 1955. Η 

επαναφορά, ωστόσο, στο προσκήνιο του «σκανδάλου» Ρούφου θα επέλθει (εκ νέου) 

με τη δημοσίευση της Χάλκινης Εποχής, η οποία επίσης προκάλεσε πολλές και 

αντικρουόμενες αντιδράσεις, όπως θα διαπιστώσουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Η 

αναδίφηση αυτή στη συγχρονική πρόσληψη του «μυθιστορήματος του Κυπριακού 

Αγώνα» θα καταδείξει, ανάμεσα σε άλλα, πόσο εύστοχη υπήρξε η παρατήρηση του 

Αλ. Κοτζιά ότι ο Εμφύλιος στη λογοτεχνία συνεχίστηκε μέχρι το 197469 –μολονότι θα 

69 Πρβλ. Αλ. Κοτζιάς, «Μεταπολεμικοί πεζογράφοι», στο Αληθομανές Χαλκείον: Η Ποιητική ενός 
Πεζογράφου, Αθήνα, Κέδρος, 2004, σ. 60-81 και Μ. Νικολοπούλου, «Ο “τριακονταετής πόλεμος”: Η 
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μπορούσε βάσιμα να υποστηριχτεί ότι οι ποικίλες εμμονές, στρεβλώσεις και 

παραμορφώσεις που συνόδευσαν τον ιδιόμορφο αυτό «τριακονταετή» πόλεμο φαίνεται 

να φτάνουν έως τις μέρες μας. 

Κατά ένα μέρος, η εργασία μας στα πρώτα τρία κεφάλαια φιλοδοξεί να δώσει μια 

αφορμή αναστοχασμού γύρω από τις (ιστορικές/πολιτικές) συνθήκες, τις (θεωρητικές) 

προϋποθέσεις και τις (συλλογικές) «(ανα)παραστάσεις», αλλά και πάνω στις 

(αναπόφευκτες) ελλείψεις, αποσιωπήσεις ή/και αγκυλώσεις του κριτικού λόγου της 

πρώτης μεταπολεμικής περιόδου. Από την άποψη αυτή, ο Ρούφος (με το έργο του) 

δύναται να θεωρηθεί ως ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς «δείκτες» για τη 

στάθμη, την εγκυρότητα και την ποιότητα της μεταπολεμικής ελλαδικής (και 

κυπριακής) λογοτεχνικής κριτικής.70 Ταυτόχρονα, θα μας δοθεί η ευκαιρία να 

αντιληφθούμε την απήχηση που είχαν τα γεγονότα της «συνταρακτικής» δεκαετίας του 

1940 πάνω στη διανόηση της εποχής, τη διάθλασή τους στις συνειδήσεις διαφόρων 

λογίων και συγγραφέων, όπως και τους λόγους (με τη μπαχτινική έννοια του όρου) που 

διαμορφώθηκαν, αρθρώθηκαν και διασταυρώθηκαν στη δεδομένη και «εύθραυστη» 

συγκυρία της δεκαετίας του 1950 ‒η οποία, βέβαια, συνέπεσε και με την πρώτη 

κορύφωση του Κυπριακού Προβλήματος, ανακαλώντας μνήμες (και ενοχές) ενός 

απωθημένου, πλην τόσο πρόσφατου (τότε), παρελθόντος.  

Η περιδιάβαση, λοιπόν, στις κριτικές απόψεις που εκφράστηκαν στην πνευματική 

αγορά για την τριλογία του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, αλλά και για τη Χάλκινη 

Εποχή, όπως πολύ εύστοχα το είχε επισημάνει και ο Δ. Δασκαλόπουλος,71 θα είναι 

περισσότερο ενδεικτική των τάσεων και του κλίματος της εποχής, και δευτερευόντως 

θα μας βοηθήσουν στη νηφάλια αξιολόγηση του συγγραφέα και του έργου του. Στο 

πλαίσιο αυτό, πέρα από τις εύστοχες παρατηρήσεις, τις αξιόλογες προτάσεις ή τις 

χρήσιμες ερμηνευτικές κατευθύνσεις που υποδείχθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1950, 

θα διαπιστώσουμε και τα κενά, τις ασυνέχειες ή τις ενδεχόμενες πάγιες και 

στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενες κρίσεις που έχουν στο μεταξύ εντοπιστεί από τη 

σχετική έρευνα (φτάνοντας έως τις μέρες μας) και που πρέπει να συζητηθούν, να 

πεζογραφία με θέμα τον Εμφύλιο και η διαχείριση της μνήμης στο πεδίο της αφήγησης (1946-1974)», 
στο Γ. Αντωνίου και Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Η Εποχή της Σύγχυσης…, ό.π., σ. 419-493. 
70 Για την έννοια και τη σημασία των «δεικτών» στη μελέτη της ατμόσφαιρας και του συνολικού 
πλέγματος των ιδεών και των νοοτροπιών μιας δεδομένης περιόδου, πρβλ. την «Εισαγωγή» της Ε. 
Κοτζιά, Ιδέες και Αισθητική: Μεσοπολεμικοί και Μεταπολεμικοί Πεζογράφοι 1930-1974, Αθήνα, Πόλις, 
2006, σ. 13-24 (ιδ. 21-23). 
71 Δ. Δασκαλόπουλος, «Ρόδης Ρούφος (παρουσίαση – ανθολόγηση)», στο Η Μεταπολεμική Πεζογραφία, 
ό.π., σ. 20. 
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συμπληρωθούν ή και να αναθεωρηθούν, προκειμένου να προκύψουν ψυχραιμότερα και 

εγκυρότερα συμπεράσματα αναφορικά με τον συγγραφέα και το έργο του. 

Αυτό θα το επιχειρήσουμε στα δύο επόμενα κεφάλαια της εργασίας μας, τα οποία 

και θα εστιαστούν περισσότερο (για ευνόητους λόγους) στα βιβλία εκείνα (τη Ρίζα του 

Μύθου και τη Χάλκινη Εποχή) που περισσότερο συζητήθηκαν από την κριτική της 

εποχής, δίνοντας το έναυσμα (ή και το άλλοθι σε κάποιους) για την αμετάκλητη 

συμπερίληψη του συγγραφέα στους υπέρμαχους της «μαύρης» βίας στον κατοχικό 

Εμφύλιο, στους «αντιδραστικούς», (ακρο)δεξιούς και (υπερ)συντηρητικούς εκφραστές 

της «εθνικοφροσύνης» και στους απολογητές της «παρακμής» του αστικού κόσμου σε 

κάθε επίπεδο («περιεχομένου» και «μορφής», ιδεολογίας και αισθητικής).  

Ειδικότερα, στο κεφάλαιο για τον πρώτο τόμο του Χρονικού μιας Σταυροφορίας 

θα λάβουμε υπόψη μας τα ακόλουθα ερωτήματα: πώς ακριβώς, από ποια (ιδεολογική 

και πνευματική) αφετηρία και με ποιο απώτερο σκοπό (αν, βέβαια, αυτός μπορεί 

ευκρινώς να διακριθεί) ο συγγραφέας αναπαριστά πλευρές της ζωής και της 

καθημερινότητας την περίοδο 1941-1944 στην κατεχόμενη Αθήνα (και, 

δευτερευόντως, προκειμένου για την Πορεία στο Σκοτάδι και την Άλλη Όχθη, στην 

Ήπειρο και στην Κέρκυρα, όπου και ο Δίων θα βρεθεί ενταγμένος στις τάξεις του 

«Ιερού Λόχου» και των αντάρτικων ομάδων του Ν. Ζέρβα)˙ πώς, επίσης, παρουσιάζει 

τις σχέσεις ή και τις συγκρούσεις (ομόλογων ή αντίπαλων, εντός αλλά και εκτός 

Πανεπιστημίου) αντιστασιακών οργανώσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με την 

Αστυνομία, τη Χωροφυλακή, την «Ειδική Ασφάλεια» ή και τα στρατεύματα του 

κατοχικού καθεστώτος (όχι μόνο, δηλαδή, με τις «δυνάμεις ασφαλείας» των Γερμανών, 

αλλά και με τον αντίστοιχο μηχανισμό των δωσίλογων κατοχικών κυβερνήσεων), 

καθώς και με τις ένοπλες τρομοκρατικές/εγκληματικές ομάδες της Δεξιάς και της 

Αριστεράς ή τους κάθε λογής συνεργάτες των κατακτητών (από τα «Τάγματα 

Ασφαλείας» μέχρι και τις ακραίες, αμιγώς αντικομμουνιστικές συμμορίες)˙ πού 

εστιάζει την προσοχή του, τι (και γιατί) επιλέγει από ένα πλούσιο υλικό (εικόνων, 

συμβάντων, καταστάσεων) να προβάλλει (κάποτε καθ’ υπερβολήν) και τι (και γιατί) 

ενδεχομένως αποσιωπά˙ πώς συνάπτονται στη Ρίζα του Μύθου γεγονότα και ερμηνείες, 

ιδιαίτερα γύρω από κομβικής σημασίας παραμέτρους της κατοχικής εμπειρίας (όπως 

είναι, για παράδειγμα, οι ευθύνες για την έναρξη και την κλιμάκωση της ενδοελληνικής 

αντιπαράθεσης), και πόσο (ή, ακόμη καλύτερα, αν) στην προσωπική του αυτή ΑΛ
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«κατάθεση» υπάρχουν «σπαράγματα» της «αλήθειας», σύμφωνα και με τα νεότερα 

πορίσματα της σχετικής ιστορικής έρευνας.72 

Στην κατεύθυνση της διερεύνησης των ζητημάτων αυτών, στην επιβεβλημένη 

απόπειρα εξοικείωσης με τον «ιστορικό ορίζοντα» του Χρονικού και του δημιουργού 

του –μέσω της ανασύστασης του γενικότερου κοινωνικού, πολιτικοϊδεολογικού και 

πνευματικού κλίματος της Κατοχής και της Αντίστασης (αυτού που οι Γερμανοί 

αποκαλούν «zeitgeist» και οι Γάλλοι «milieu»)–, αλλά και στη διακρίβωση και στον 

προσδιορισμό της συμμετοχής και του ρόλου του ίδιου του Ρούφου (και των 

οργανώσεων όπου εντάχθηκε) στο αντιστασιακό κίνημα στην πρωτεύουσα και στα 

βουνά της Ηπείρου –εμπειρίες που αποτέλεσαν την πρώτη ύλη της τριλογίας του και 

βρήκαν εκεί τη λογοτεχνική τους μετουσίωση–, πολύτιμη θα είναι η συνδρομή άλλων 

μαρτυριών (άλλοτε επωνύμων και ομοτέχνων, κατά κανόνα συμφοιτητών, 

συναγωνιστών και αντιπάλων του συγγραφέα, άλλοτε λιγότερο γνωστών ή 

προβεβλημένων) και, φυσικά, συναφών ιστορικών μελετών και έργων. 73  

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, έχουμε επιτέλους στη διάθεσή μας εξειδικευμένα 

βιβλία, άρθρα και μονογραφίες για μια σειρά από παραγνωρισμένους τομείς της 

72 Στις βασικότερες, γενικές μελέτες για την Κατοχή και την Αντίσταση, όπου και στηριχτήκαμε για τη 
σκιαγράφηση του πλαισίου της υπό εξέταση περιόδου και για τη διασταύρωση προσώπων, γεγονότων 
και καταστάσεων που αναφέρονται στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας, εκτός από τα βιβλία του Χ. Φλάισερ 
(Στέμμα και Σβάστικα…, ό.π.), του M. Mazower (Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π.), του Π. Βόγλη (Η 
Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π.) και των Σ. Ν. Καλύβα και Ν. Μαραντζίδη (Εμφύλια Πάθη…, ό.π., 
ιδ. σ. 45-254) που ήδη αναφέρθηκαν, συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: J. Hondros, Occupation and 
Resistance. The Greek Agony, 1941-1944, Νέα Υόρκη, Pella, 1983˙Α. Λ. Ζαούσης, Οι Δυο Όχθες, 1939-
1945: Μια Προσπάθεια για Εθνική Συμφιλίωση, τόμ. Α΄ και Β΄ (Ι, ΙΙ), Αθήνα, Παπαζήσης, 1987˙ Γ. 
Μαργαρίτης, Από την Ήττα στην Εξέγερση. Ελλάδα: Άνοιξη 1941-Φθινόπωρο 1942, Αθήνα, Πολίτης, 
1993˙ Χ. Φλάισερ, «Κατοχή και Αντίσταση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΣΤ΄, Αθήνα, 
Εκδοτική Αθηνών, 2000, σ. 8-57. Συμβουλευτήκαμε, επίσης, κατά περίπτωση, διάφορα επιμέρους 
κεφάλαια από την Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, επιμ. Β. Παναγιωτόπουλος, τόμ. 8ος (Η 
Εμπόλεμη Ελλάδα 1940-1949. Αλβανικό Έπος – Κατοχή και Αντίσταση – Εμφύλιος), Αθήνα, Τα 
Νέα/Ελληνικά Γράμματα, 2003 και την Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ και 
Π. Παπαστράτης, τόμ. Γ1&Γ2 (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή-Αντίσταση 1940-1945), Αθήνα, 
Βιβλιόραμα, 2007. 
73 Οι κυριότερες μαρτυρίες φίλων, συμφοιτητών, συναγωνιστών ή και αντιπάλων του Ρ. Ρούφου, που θα 
αξιοποιηθούν στο εξής, με κριτήριο τις άμεσες αναφορές τους στον ίδιο τον συγγραφέα ή/και σε 
πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος (όπως ήταν ο Κ. Μαλτέζος-Μακρυγιάννης) είναι οι ακόλουθες 
(εκτός, φυσικά, από την Προσωπική Μαρτυρία του Α. Ι. Πεπονή και την αντίστοιχη, πιο εξειδικευμένη 
του Π. Μ. Μιχαηλίδη για την ΠΕΑΝ, που αναφέρθηκαν παραπάνω): Α. Λ. Ζαούσης, Αναμνήσεις ενός 
Αντιήρωα (1933-1944), Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1980˙ Σ. Γ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει 
ποτέ… Το Οδοιπορικό του Ιερού Λόχου των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών, Αθήνα, Ελληνική 
Εωρωεκδοτική, 1985 και Α. Αργυρίου, Μνήμης και Λήθης Σημαντικά και Ασήμαντα, εισ.-επιμ. Α. 
Καστρινάκη, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013. Σημαντικές μαρτυρίες, επίσης, (κυρίως από προφορικές 
συνεντεύξεις) για τον Ρούφο και την παρέα των νέων του Χρονικού μιας Σταυροφορίας περιέχονται στη 
βιογραφία του Κ. Μαλτέζου από τον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π.) και στη μελέτη του 
Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π. Σε κάποιες περιπτώσεις, θα γίνουν αναφορές, ακόμη, σε 
μαρτυρίες από τη συγκεντρωτική έκδοση: Κ. Ν. Χατζηπατέρας και Μ. Φαφαλιού-Δραγώνα, Μαρτυρίες 
41-44: Η Αθήνα της Κατοχής, τόμ. Α΄ και Β΄, Αθήνα, Κέδρος, 2002 και 2003 αντίστοιχα. 
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ιστορίας της περιόδου 1941-1944 που σχετίζονται με όσα περιγράφονται στο Χρονικό 

του Ρούφου, όπως είναι, για παράδειγμα, η επικέντρωση του ιστορικού «βλέμματος» 

στην περίπτωση της κατοχικής Αθήνας,74 η συστηματική μελέτη του αντιστασιακού 

φαινομένου στον χώρο της νεολαίας (και, ακόμη ειδικότερα, στα Πανεπιστήμια και 

στις Ανώτατες Σχολές),75 η ανάδυση του ενδιαφέροντος για τις μη εαμικές αθηναϊκές 

οργανώσεις, για το ιδεολογικό τους προφίλ, για τη δομή και τη δράση τους,76 αλλά και 

για τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ΕΟΕΑ («Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών») 

του Ν. Ζέρβα στην Ήπειρο,77 ή των «δυνάμεων ασφαλείας» και των ποικίλων ένοπλων 

ομάδων –δεξιών και αριστερών, «νόμιμων» (συνεργαζόμενων με τον κατακτητή ή και 

το δωσίλογο καθεστώς) και «παράνομων»– που έδρασαν κατά κύριο λόγο στην 

περιοχή της πρωτεύουσας κ.ά. 

Με άλλα λόγια, ο σημερινός ερευνητής καλείται να ανταποκριθεί στο βασικό, και 

ενδεχομένως εξίσου (ή και περισσότερο) επίκαιρο και πιεστικό, αίτημα που είχε 

διατυπώσει στην κριτική του, λίγες μόλις μέρες πριν τον θάνατο του Ρούφου και με 

αφορμή τη δεύτερη, οριστική και συγκεντρωτική έκδοσης του Χρονικού του, ο Α. 

Αργυρίου –μνημονεύοντας αντίστοιχη αξίωση του Γιώργου Σεφέρη– για μια όσο το 

δυνατόν πιο αντικειμενική, «ξερή» και απαλλαγμένη από προσωπικές (ιδεολογικές, 

συναισθηματικές ή άλλες) αγκυλώσεις και αισθητικές ωραιοποιήσεις επισκόπηση 

αυτής καθαυτής της «λογικής των γεγονότων» που συνέβησαν την περίοδο 1941-1944 

στην πρωτεύουσα και εστιάζονταν κυρίως στον φοιτητικό χώρο: 

Ξαναδιαβάζοντας το Χρονικό μιας Σταυροφορίας στη δεύτερή του έκδοση […] 
συλλογίζεται κανείς πόσοι νέοι παράγοντες μπαίνουν επάνω στη ζυγαριά της κρίσης μας 
ύστερα από τόσες εικονοκλασίες που μεσολάβησαν˙ αλλά και πόσα πράγματα πρέπει να 
προσθέσομε για να μεταφερθούμε στην ατμόσφαιρα της τριλογίας εκείνης του Ρόδη 
Ρούφου. Οι νεότεροι αναγνώστες της ίσως δεν φαντάζονται σε τι ποσοστό αγνοούν την 

74 Πρβλ. τις πιο πρόσφατες μελέτες του Μ. Χαραλαμπίδη, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π. και του Ι. 
Χανδρινού, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού: Η Δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην Κατεχόμενη Πρωτεύουσα 
(1942-1944), Αθήνα, Θεμέλιο, 2012. 
75 Πρβλ. κυρίως, τη θεμελιώδη μελέτη της Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς..., ό.π. 
(αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση της διδακτορικής της διατριβής για τις αντιστασιακές 
οργανώσεις των νέων, που είχε εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1994). 
76 Για τις μη εαμικές οργανώσεις, την ιδεολογία, το στελεχιακό τους δυναμικό και τη δράση τους, 
πολύτιμη είναι η συνεισφορά των ακόλουθων άρθρων, μελετών και βιβλίων του Ε. Χατζηβασιλείου 
(πέραν των όσων ήδη έχουν αναφερθεί): Ο Ελληνικός Φιλελευθερισμός στο Σταυροδρόμι: Η 
«Σοσιαλίζουσα» Φάση, 1934-1944, Αθήνα, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής – Ι. 
Σιδέρης, 2003˙ «“Ο κρατών της πρωτευούσης…”: ΡΑΝ, 1943-1944», Κλειώ, τόμ. 3 (2006), 97-120 και 
Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το Ριζοσπαστικό Ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα, Πατάκης, 2010 (ιδ. σ. 108-140 
και 189-206). 
77 Πρβλ. την πιο πρόσφατη σχετική μελέτη του Β. Τζούκα, Οι Οπλαρχηγοί του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-
44. Τοπικότητα και Πολιτική Ένταξη, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2013 (όπου και πλούσια 
βιβλιογραφία). 
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περίοδο αυτή, και σε τι βαθμό τούς δόθηκαν πλαστογραφημένα στοιχεία. Ωστόσο 
χρειάζεται και για τα πιο στοιχειώδη συμπεράσματα να έχει κανείς στα χέρια του τη 
λογική των γεγονότων. Θυμάμαι ένα βράδυ τον Γιώργο Σεφέρη που σε μια συντροφιά 
αυτοπτών μαρτύρων, στον πανεπιστημιακό χώρο της εποχής εκείνης, ζητούσε να γραφούν 
τα ίδια τα γεγονότα, ξερά, χωρίς καμιά λογοτεχνική επένδυση. Πιθανώς γιατί κάτι του 
φαινόταν να μην πηγαίνει καλά.78 

Εν κατακλείδι, θα κληθούμε να αξιολογήσουμε πόσο η «πραγματικότητα» 

υποτάχθηκε στις επιταγές τής (αρχικά μαχητικά αντικομμουνιστικής) ιδεολογίας του 

Ρούφου και σε ποιο βαθμό η «μονομέρεια» και ο «μανιχαϊσμός», ο «εγωκεντρισμός» 

και η «μεροληπτικότητα» ‒που διακρίνονταν, κατά παραδοχή του ίδιου του συγγραφέα 

ήδη από το 1954, στη Ρίζα του Μύθου79‒ στερούν το βιβλίο του από οποιοδήποτε 

ενδιαφέρον ή αξία ως πρωτογενούς πηγής/κατάθεσης για όσα διαδραματίστηκαν στον 

χώρο του Πανεπιστημίου το διάστημα 1942-1944 ή για το όλο κλίμα στις μη εαμικές 

φοιτητικές οργανώσεις και για τις συνήθειες (ή και τις έξεις) της («αστικής» 

τουλάχιστον) νεολαίας της εποχής εκείνης.80 

Από την άλλη, δεν θα παραγνωρίσουμε το δεδομένο ότι ο συγγραφέας επέλεξε (σε 

αντίθεση, για παράδειγμα, με τον Πεπονή) τη μορφή της μυθοπλασίας για την αφήγηση 

αυτής της (ψυχικά και σωματικά επώδυνης) εμπειρίας «διαμόρφωσης» και 

«διάπλασης» του εαυτού και, κατά συνέπεια, δεν έδωσε έμφαση, κατά πρώτο λόγο, 

στη σκιαγράφηση του ευρύτερου «πίνακα» της εποχής του, ούτε στην προβολή των 

78 Α. Αργυρίου, «Κλειδιά και αντικλείδια μιας εποχής», ό.π., σ. 286. Πάντως και ο Αργυρίου και ο 
Μαρής θα τόνιζαν το επείγον του πράγματος, καθώς όσο θα περνούσαν τα χρόνια και θα έφευγαν 
σταδιακά από τη ζωή οι «μάρτυρες» των γεγονότων της εποχής, θα καθίστατο ολοένα και πιο δύσκολο 
το έργο της πιστότερης ανασύνθεσης και της ιστορικής απόδοσης της περιόδου: «Και πολύ φοβάμαι 
πως, αν μας θάψουν οι επόμενες δεκαπενταετίες, αυτή η πιθανότητα θα εξανεμιστεί. Δεν θα είναι η 
πρώτη φορά που παραχαράσσεται η Ιστορία. Ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι υπήρξε και 
παραμένει μέγας δάσκαλος της μεθόδου» (Α. Αργυρίου, ό.π., σ. 291). Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γ. 
Μαρής («Ο συγγραφέας-διπλωμάτης που χάθηκε πρόωρα…», ό.π.): «Ο πρόωρα χαμένος συγγραφέας 
πρόσφερε την αξιόλογη συμβολή του για την τοιχογραφία αυτή, που τα μεταπελευθερωτικά γεγονότα 
δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθεί. Και που υπάρχει φόβος να μην ολοκληρωθεί ποτέ μια που ένας-ένας 
φεύγουν εκείνοι που έζησαν την εποχή και εδημιούργησαν την ομορφιά της». 
79 Πρβλ. την κατάληξη της «Σημείωσης» στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου (1954, τώρα και 
Ρούφος, 2015, 9), την οποία ο συγγραφέας θα παρατηρούσε με πικρία στον «Πρόλογο» της δεύτερης 
έκδοσης του Χρονικού μιας Σταυροφορίας (1972) ότι κανένας από τους επικριτές του «δε θέλησε να 
προσέξει», ενώ εκεί ακριβώς «προσπαθούσ[ε] να χαράξ[ει] τα όρια της προσπάθειάς [τ]ου και να 
προλάβ[ει] κάποιες παρανοήσεις» (Ρούφος, 2015, σ. 11). 
80 Ήδη, πάντως, από το 1972, Γ. Μαρής, ευρισκόμενος από την άλλη πλευρά του «οδοφράγματος» στα 
«δίσεκτα» χρόνια της δεκαετίας του 1940, θα επαινούσε την «εντιμότητα» του συγγραφέα και τον φόρο 
τιμής που το Χρονικό μιας Σταυροφορίας απέτινε στη «θαυμάσια» νεολαία της Κατοχής: «Στην περίοδο 
του πάθους που ακολούθησε την απελευθέρωση, η τριλογία του Ρόδη Ρούφου ήταν δύσκολο να 
εκτιμηθεί στις πραγματικές διαστάσεις της. Ήταν ένα έργο που ανήκε σαφώς σε μια πλευρά και που 
προκαλούσε την καλόπιστη ή κακόπιστη αντίδραση της άλλης. Σήμερα, με το ψύχραιμο βλέμμα, με το 
οποίο μας εξόπλισε η απόστασις, βλέπουμε πως το Χρονικό μιας Σταυροφορίας, χρονικό μιας ειδικής 
μερίδας της ελληνικής νεότητος, είναι χρονικό της ελληνικής νεότητος. Ο Ρούφος έδωσε την πλευρά 
που ο ίδιος έζησε. Με εντιμότητα, αμεροληψία και δύναμη» («Ο συγγραφέας-διπλωμάτης που χάθηκε 
πρόωρα…», ό.π.). 
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γεγονότων «μείζονος» σημασίας (όσων, σχηματικά, έχουν έκτοτε καταγραφεί ή 

αξιολογηθεί ως τέτοια από άλλους αυτόπτες μάρτυρες ή, μεταγενέστερα, από τους 

ιστορικούς). Για να το πούμε και αλλιώς, στο πλαίσιο της συναφούς εξέτασης των 

προηγούμενων ζητημάτων, δεν θα λησμονήσουμε ότι ο Ρούφος δεν είχε ως πρώτη του 

προτεραιότητα την εξιχνίαση των προβληματικών πτυχών της ιστορικής «αλήθειας», 

αλλά περισσότερο, όπως θα διαφανεί σε άλλο σημείο της εργασίας μας από τις 

απαντητικές του επιστολές σε κριτικούς που είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για την 

πιστότητα της αναπαράστασης της κατοχικής περιόδου (ιδιαίτερα στον πρώτο τόμο του 

Χρονικού),81 ενδιαφέρθηκε για την απόδοση των ειδικότερων αναζητήσεων 

(ιδεολογικών/πολιτικών, φιλοσοφικών/μεταφυσικών, αισθητικών/καλλιτεχνικών, και 

βέβαια, ερωτικών/συναισθηματικών) της αυτοβιογραφικής του περσόνας και του 

στενού περιβάλλοντος των φίλων και συντρόφων του Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου.82  

Παράλληλα, και με διακηρυγμένη την αφοσίωση του συγγραφέα, σε κάποιες αρχές 

«που μόνες ταιριάζουν σε δημοκρατικό δημόσιο βίο και μόνες μπορούν να τον 

στεριώσουν», όπως είναι η «ελευθερία», ο «αμοιβαίος ανθρώπινος σεβασμός», η 

«πολιτική μετριοπάθεια» και η «αδέκαστη αντικειμενικότητα» (Ρούφος, 2015, 12),83 

81 Οι επιστολές αυτές, όπως και οι περισσότερες από τις δυσεύρετες κριτικές για τα βιβλία του Ρούφου 
ή άλλο συναφές υλικό (κυρίως από την αλληλογραφία του με φίλους και ομοτέχνους), απόκεινται στο 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα, το οποίο και συμβουλευτήκαμε επανειλημμένως, προβαίνοντας σε 
αξιοποίηση ποικίλων στοιχείων/τεκμηρίων για τα θέματα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Με 
την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας στον κ. Λουκά Ρούφο, ο 
οποίος μάς έδωσε πρόσβαση στο αρχείο του πατέρα του και ήταν πάντοτε πρόθυμος να συζητήσει τις 
απορίες μας ή να δώσει διευκρινίσεις σε διάφορα επίμαχα ζητήματα που προέκυπταν στην πορεία της 
έρευνάς μας. Ειδικότερα για την ευρισκόμενη αλληλογραφία του συγγραφέα, πρέπει να σημειώσουμε 
ότι, δυστυχώς, ο Ρούφος δεν κρατούσε πάντοτε αντίγραφα των δικών του επιστολών και, έτσι, δεν 
μπορούμε να έχουμε σε κάθε περίπτωση την πλήρη εικόνα των δικών του γραφομένων˙ με άλλα λόγια, 
υπάρχει το ενδεχόμενο επιστολές του συγγραφέα να έχουν χαθεί ή να βρίσκονται στα αρχεία των 
εκάστοτε παραληπτών τους. Πάντως, πολύ σημαντική και πολλαπλώς ενδιαφέρουσα είναι και η 
δημοσίευση της αλληλογραφίας του Ρούφου με τον στενότερο ίσως φίλο του, τον ποιητή Θ. Δ. 
Φραγκόπουλο ‒μια προσπάθεια που ξεκίνησε ο Χ. Λ. Καράογλου με ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Α.Π.Θ. πριν μερικά χρόνια (2012) και συνεχίζεται έως σήμερα με την τμηματική δημοσίευση της 
αλληλογραφίας Ρούφου-Φραγκόπουλου σε επιμέλεια της Ε. Κώστα από τη Νέα Εστία (πρβλ. τα 
πρόσφατα τεύχη του 2016). 
82 Στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης της Τειχομαχίας (1977), ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος θα σχολίαζε ως 
εξής τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί από κοινού με τον Ρούφο, όταν πρωτοεκδόθηκαν τα έργα τους: «Το 
κοινό θέλησε να δει τόσο το βιβλίο του Ρούφου όσο και το δικό μου σαν ιστόρημα, και μάλιστα 
απολογητικό της εποχής. Βρέθηκαν πολλοί να τα κατηγορήσουν σαν διαστροφές της ιστορίας, ενώ άλλοι 
τα χρησιμοποίησαν σαν πυρομαχικά για την δική τους πολιτική, και καμιά φορά δημαγωγική, 
επιχειρηματολογία. Ελάχιστοι είδαν πως τα βιβλία εκείνα, όσο κι αν χρησιμοποιούσαν το ιστορικό φόντο 
μιας εποχής ταραγμένης και θολής, ήταν στην πραγματικότητα ένα προσωπικό μνημόσυνο στημένο 
μέσα στην περιοχή της τέχνης» (σ. 10). 
83 Αυτά ακριβώς τα στοιχεία που επικαλείται ο Ρούφος ως θεμελιώδεις αρχές δημοκρατικού «βίου και 
πολιτείας», ήθους και ύφους, θα είναι εκείνα που θα του αναγνωρίσουν, συχνά μάλιστα με τις ίδιες (ή, 
έστω, παρόμοιες εκφράσεις) οι (πρώην) αντίπαλοί του μετά τον θάνατό του ‒όπως, για παράδειγμα, ο 
Μ. Αλεξανδρόπουλος στη νεκρολογία του με τίτλο: «Με αρετή και τόλμη (Στο θάνατο του Ρ. Ρούφου)» 
(ό.π., σ. 75-76): «Και όταν η ιδεολογική σύγκρουση δεν έχει παρά μόνον ιδεολογικά και ηθικά κίνητρα, 
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θα εξετάσουμε τις όποιες αλλαγές, διορθώσεις ή απαλείψεις διαπιστώθηκαν από την 

εξονυχιστική αντιπαραβολή της πρώτης έκδοσης της Ρίζας του Μύθου (και, στον 

βαθμό που θα ασχοληθούμε με την Πορεία στο Σκοτάδι και την Άλλη Όχθη, αυτό θα 

ισχύσει και για τους υπόλοιπους τόμους της τριλογίας) με την οριστική μορφή της/τους 

στη συγκεντρωτική έκδοση της τριλογίας το 1972. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα 

είμαστε σε θέση να αποφανθούμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα και για το αν ο 

συγγραφέας έμεινε εν τέλει πιστός στους κανόνες της «πνευματικής τιμιότητας», 

τουλάχιστον όσον αφορά τον σεβασμό του πνεύματος της αρχικής μορφής των έργων 

του (όρος που επέτασσε τη διατήρηση, παρά τη θέλησή του, πολλών σελίδων που δεν 

τον αντιπροσώπευαν πλέον στην ωριμότητά του και ομολογουμένως τον 

«ενοχλούσαν»), αλλά και να έχουμε μια πληρέστερη και πιο συγκεκριμένη εικόνα των 

όποιων επεμβάσεων –και των πιθανών λόγων που τις υπαγόρευσαν. 

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, και πριν προχωρήσουμε με το ξετύλιγμα και την 

ανάπτυξη του σύνθετου πλέγματος των ζητημάτων που εκτέθηκαν παραπάνω, θα 

πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτή καθαυτή η περιγραφή της σταδιακής ωρίμανσης του 

συγγραφέα δεν θα ολοκληρωθεί στο τέταρτο κεφάλαιο ‒όσο κι αν, ήδη από την Πορεία 

στο Σκοτάδι, είχε ξεκινήσει η όλη διαδικασία που θα οδηγούσε τον Δίωνα, όπως 

σημείωνε ο δημιουργός του και πάλι στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης του 

Χρονικού, στην κριτική αντιμετώπιση του παρελθόντος με αυστηρότητα ανάλογη των 

παλιών του αντιπάλων και στη θαρραλέα αναγνώριση, παρά τη μη προσχώρησή του 

«στην αντίθετη μονομέρεια», του δικαίου και της άλλης πλευράς (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

12). Και αυτό, γιατί η πορεία της «ενηλικίωσης» του Δίωνα (και, συνεκδοχικά, και του 

ίδιου του Ρούφου), θα ήταν καρπός μιας πολύπλευρης, πολυσχιδούς και περίπλοκης 

«μαθητείας», η οποία θα είχε ως τελευταίο σταθμό της, όπως φιλοδοξούμε να δείξουμε 

στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας μας, την Κύπρο της δεκαετίας του 1950. 

υπάρχουν κι άλλα μερικά κριτήρια, και δεν μπορεί κανείς να τ’ αγνοεί, χωρίς έτσι να χάνει και κάτι 
ουσιαστικό από τις ιδέες του. Αυτά κάνουν τον άνθρωπο, ακόμα και σε καυτές στιγμές, να έχει σεβασμό 
και προς την άλλη όχθη, όταν το αξίζει –και είναι αυτή μία αρετή που ομορφαίνει και τους ανθρώπους 
και τις ιδέες. Δε μπορεί λ.χ. να μας αφήνει αδιάφορους το πνευματικό επίπεδο, μιας γνώμης που είναι 
αντίθετη με τη δική μας, ακόμα περισσότερο η ηθική της πληρότητα κι ακόμα περισσότερο όταν και τα 
δυο μαζί συμβαίνει να τα συναντάς σ’ ένα κείμενο, σ’ έναν άνθρωπο. Και ο Ρόδης Ρούφος στα γραφτά 
του κέρδιζε με αυτόν ακριβώς το συνδυασμό, νομίζω, αρκετά τυπικό για τη γενιά μας με την ισχυρή 
έφεση κι ακόμα τη συνειδητοποιημένη κι ενεργό κίνηση προς μία αληθινή δημοκρατία στις ανθρώπινες 
σχέσεις και στη δημόσια ζωή, όλα αυτά συνεπικουρούμενα στη δική του περίπτωση από ζωντανή σκέψη 
και πνεύμα διψασμένο κι ερευνητικό, από μία ζηλευτή καλλιέργεια κι όμορφο ύφος και ήθος. Αυτά 
βλέπαμε στα κείμενα. Και ακόμα μια υποδειγματική αυτοδυναμία στη σκέψη του αναμφισβήτητα 
φιλελεύθερη και θα ’θελα ακόμα να την πω ελληνική. […]. Όπως και τη συνέπεια στα έργα που φαίνεται 
να διέκρινε τον πνευματικό και τον κοινωνικό άνθρωπο». 
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Στο καταληκτικό, λοιπόν, κεφάλαιο θα εξεταστούν διεξοδικά οι συνθήκες και οι 

όροι που σταδιακά θα οδηγήσουν στη σύλληψη και στη γένεση του πιο σημαντικού 

έργου για τον Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου, που δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα 

στον άμεσο απόηχο της «κυπριακής θύελλας»:84 πρόκειται, φυσικά, για τη Χάλκινη 

Εποχή. Στόχος μας είναι να διαφανεί ότι το συγκεκριμένο (μυθιστορηματικό) χρονικό 

ή μαρτυρία, όπως το χαρακτήρισε εν πολλοίς η κριτική της εποχής, αποτελεί το προϊόν 

μιας μακράς διαδικασίας σύνθεσης ποικίλων και, συχνά, ετερόκλητων στοιχείων. 

Όπως θα διαπιστώσουμε, οι παράγοντες που ώθησαν τον Ρούφο στη συγγραφή του 

«κυπριακού» του μυθιστορήματος αφορούσαν τόσο τις προσωπικές, υποκειμενικές 

ανάγκες και αναζητήσεις του ως δημιουργού όσο και τις εξωτερικές, αντικειμενικές 

περιστάσεις –το πολιτικό και διπλωματικό προσκήνιο και παρασκήνιο της διαχείρισης 

του Κυπριακού, όπου συχνά βρέθηκε ο ίδιος (κάποτε μάλιστα και σε 

πρωταγωνιστικούς ρόλους), την κοινωνική πραγματικότητα στην Κύπρο τον καιρό του 

Αγώνα, το μετεμφυλιακό σκηνικό της «πόλωσης» στην Ελλάδα. Για τους λόγους 

αυτούς, ως βασική ερμηνευτική γραμμή θα κατατεθεί η πρόταση να ιδωθεί Η Χάλκινη 

Εποχή ως ο ουσιαστικός επίλογος του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, συναποτελώντας 

μαζί με τα προηγούμενα έργα του συγγραφέα μια «τετραλογία των καιρών» του. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η κατοχική/αντιστασιακή τριλογία όσο και το 

«μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» θα ιδωθούν υπό το πρίσμα των 

αυτοβιογραφικών «ιστοριών ζωής» και των «μαρτυριών» που σχετίζονται με 

τραυματικές εμπειρίες ‒αφηγήσεις οι οποίες γνώρισαν τεράστια άνθιση μετά τον Α΄ 

και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη (και όχι μόνο).85 Με το σκεπτικό ότι οι 

«ιστορίες ζωής» κατά κανόνα εστιάζουν σε ένα γεγονός που σφράγισε τη ζωή του 

αφηγητή-πρωταγωνιστή και είναι, μοιραία, ιστορίες ενός τραύματος που 

αντιμετωπίστηκε –έστω και αν αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θεραπεύτηκε‒, θα 

ερμηνεύσουμε στην προκειμένη περίπτωση τον θάνατο του αγαπημένου φίλου, 

«μέντορα» και καθοδηγητή (του Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου) ‒ενός προσώπου που είχε 

αναχθεί για την παρέα των «σταυροφόρων» σε «μύθο»‒ ως μια διαρκή (και σχεδόν 

ανήκεστη) πληγή για τον Δίωνα/συγγραφέα ‒ένα τραύμα που θα γίνει προσπάθεια να 

84 Δανειζόμαστε τον όρο από τον ομώνυμο τίτλο του βιβλίου του Σ. Παπαγεωργίου, Κυπριακή Θύελλα, 
1955-1959, Λευκωσία, Επιφανίου, 1977. 
85 Πρβλ. τη θεμελιώδη σχετική μελέτη της Φ. Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν Διωγμώ: Η Εικόνα του 
Εβραίου στη Λογοτεχνία. Ζητήματα Ιστορίας και Μυθοπλασίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1998, καθώς και τα 
συναφή άρθρα και δημοσιεύματα της ιδίας που είναι συγκεντρωμένα στο Η Γραφή και η Βάσανος. 
Ζητήματα Λογοτεχνικής Αναπαράστασης, Αθήνα, Πατάκης, 2000. 
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επουλωθεί μέσω της γραφής.86 Ωστόσο, η διαδικασία αυτή της «αυτό-θεραπείας» 

τελικά θα κάνει τον αυτοβιογραφικό ήρωα (και τον δημιουργό του) να αντιμετωπίσει 

όχι μόνον το ίνδαλμά του, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του ως «άλλο», ως 

«διαφορετικό». 

Λίγο-πολύ βρισκόμαστε στα χωρικά ύδατα αυτού του είδους της αφηγηματικής 

πεζογραφίας, που άνθισε τον 18ο και 19ο αιώνα στην Ευρώπη, στο μυθιστόρημα 

«εφηβείας» (ή, αλλιώς, «μαθητείας» ή «ενηλικίωσης» ή «διάπλασης» ή 

«διαμόρφωσης») ‒όπως αποδίδεται στα ελληνικά ο γερμανικός όρος 

«Bildungsroman».87 Μόνο που πλέον η αναζήτηση ποικίλων σωματικών και 

πνευματικών εμπειριών και η περιπλάνηση στον άγνωστο κόσμο ‒μέσα από 

«περιπέτειες» που στο κλασικό μυθιστόρημα του είδους θα είχαν κανονικά ως στόχο 

την ολοκλήρωση και την τελείωση της προσωπικότητας του ήρωα με την ανακάλυψη 

της αυθεντικής του μορφής και ενός αρμονικού εαυτού «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση 

Θεού»‒, θα καταστεί μια εξόχως τραυματική διαδικασία, με αμφίβολη ανταμοιβή και 

δυσανάλογο ψυχικό κόστος.  

Όντως, οι προσδοκίες του Δίωνα, του Αλέξη της Χάλκινης Εποχής και των 

υπόλοιπων, λιγοστών συνοδοιπόρων του(ς) στην υπερδεκαετή «σταυροφορία» τους θα 

αποδεικνύονταν φρούδες: η ιδιότυπη «αργοναυτική» τους εκστρατεία (δεν είναι τυχαίο 

86 Πρβλ. και την «Εισαγωγή» της Β. Αποστολίδου, σχετική με τη λογοτεχνία της «μνήμης» και του 
«τραύματος» (και τις θεωρητικές/μεθοδολογικές προϋποθέσεις για τη μελέτη της), στο Τραύμα και 
Μνήμη: Η Πεζογραφία των Πολιτικών Προσφύγων, Αθήνα, Πόλις, 2010, σ. 9-26. Γενικά, για τις σπουδές 
της «μνήμης» (και την εφαρμογή τους στις λογοτεχνικές σπουδές), πρβλ. στα ελληνικά τη μελέτη της 
Α. Μαντόγλου, Μνήμες: Ατομικές-Συλλογικές-Ιστορικές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005 και τα 
πρακτικά σχετικού συνεδρίου στο Ζ. Ι. Σιαφλέκης (επιμ.), Γραφές της Μνήμης: Σύγκριση-
Αναπαράσταση-Θεωρία, Αθήνα, Gutenberg, 2011.   
87 Για το «Bildungsroman» στηριχτήκαμε κυρίως στην κλασική μελέτη του F. Moretti, The Way of the 
World. The Bildungsroman in European Culture, μτφρ. A. Sbragia, Verso, Λονδίνο-Nέα Yόρκη, 2000 
και, δευτερευόντως, στο σχετικό κείμενο του M. Bakhtin, «The Bildungsroman and Its Significance in 
the History of Realism (Toward a Historical Typology of the Novel)» στο Speech Genres and other late 
Essays, μτφρ. Vern W. McGee, Ώστιν, University of Texas Press, 1986, σ. 10-59. Για την παράδοση του 
νεανικού μυθιστορήματος στη νεοελληνική πεζογραφία έως και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
συμβουλευτήκαμε πρωτίστως τη μελέτη της Α. Καστρινάκη, Οι Περιπέτειες της Νεότητας. Η Αντίθεση 
των Γενεών στην Ελληνική Πεζογραφία (1890-1945), Αθήνα, Καστανιώτης, 1995˙ είχαν προηγηθεί 
κάποιες σχετικές ανακοινώσεις σε συνέδρια για την αναπαράσταση των νέων και των φοιτητών κυρίως 
σε έργα συγγραφέων της «Γενιάς του Τριάντα»: Β. Κολυβά, «Η εικόνα του νέου στο μυθιστόρημα του 
Μεσοπολέμου. Από τις περιπτώσεις των μυθιστορημάτων Θεοτοκά, Πολίτη, Τερζάκη, Καραγάτση, 
Πετσάλη», στο Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου – 
Αθήνα, 1-5 Οκτ. 1984, τόμ. Β΄, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1986, σ. 523-527 και Ε.-
Λ. Σταυροπούλου, «Το Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές στη νεοελληνική πεζογραφία», στο Πανεπιστήμιο. 
Ιδεολογία και Παιδεία: Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 21-
25 Σεπτ. 1987, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1989, σ. 565-586˙ για μεταγενέστερα 
σχετικά δημοσιεύματα, πρβλ. Μ. Μποντίλα, «Η αποτύπωση του φοιτητικού κινήματος των ετών 1940 – 
1974 στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή» (http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/ 
synedrio4/praktika1/mpontila.htm). 
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ότι πολλοί κριτικοί είδαν τον πρώτο τόμο του Χρονικού συγκριτικά με την εμβληματική 

Αργώ του Γ. Θεοτοκά) δεν θα απέδιδε χειροπιαστά αποτελέσματα στην κατεύθυνση 

του «οράματος» που είχε εμψυχώσει την εφηβεία τους –όσο απροσδιόριστο και αν 

ήταν αυτό. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι οι (αυτοβιογραφικοί) ήρωες (μαζί με τον δημιουργό 

τους) θα αισθάνονταν τελικά ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αφήνοντάς μας ως μόνη 

παρακαταθήκη τα έργα/μαρτυρίες τους. Σε αυτά, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να 

δούμε από κοντά, επιχείρησαν να αποδώσουν με τη γλώσσα το βασανιστικό βίωμα που 

συνδεόταν με την απομυθοποιητική ή και αποκρουστική πλευρά της πραγματικότητας, 

αναπαριστώντας ουσιαστικά τη «μύησή» τους στη ζωή μέσα από μια διαδικασία 

«απομάγευσης» ‒μέσα, δηλαδή, από το πέρασμα του υποκειμένου (με εγελιανούς 

όρους) «από την ποίηση στην πρόζα του κόσμου» ή, στην περίπτωσή μας, από τον 

«μύθο» στην «ιστορία». 

Στο πλαίσιο αυτό θα σχολιαστεί και η επιλογή του Ρούφου να δηλώσει, παρά τον 

έκδηλα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του Χρονικού μιας Σταυροφορίας ή της Χάλκινης 

Εποχής, ότι πρόκειται όχι για απλές «μαρτυρίες», αλλά για μυθιστορήματα. Στην 

επιλογή αυτή ενυπάρχει, κατά την άποψή μας, η πρόθεση του συγγραφέα να προσδώσει 

(και) άλλη διάσταση στις προσωπικές του εμπειρίες (άρα και στα έργα του), 

πολλαπλασιάζοντας τις δυνατές ερμηνείες και εκδοχές της «πραγματικότητας» που 

αναπαριστούν. Με τον τρόπο αυτό, όμως, ο συγγραφέας θα συμπυκνώσει αφενός το 

προσωπικό του δράμα από τη  διατάραξη της σχέσης του με τον εαυτό και με τον κόσμο 

καθ’ οδόν προς την ενηλικίωση, αφετέρου θα αποδώσει συμβολικά και τη συλλογική 

δοκιμασία της γενιάς του, που από την ανάταση του έπους της Αλβανίας βίωσε (και 

ενσάρκωσε) το άγος του εμφύλιου (αλληλο)σπαραγμού με όλες τις τραγικές συνέπειες 

‒και για τους (ηττημένους) «νικητές» της «σταυροφορίας». 

Η ιστορική διάσταση, επομένως, του Χρονικού και της Χάλκινης Εποχής, η αξία 

τους ως μαρτυριών δεν πρόκειται να υπερτονιστούν από όσα θα επακολουθήσουν ούτε, 

βέβαια, να επισκιαστούν άλλες πλευρές τους –εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικές˙ 

στη σκέψη μας, εξάλλου, θα έχουμε πάντα την κατάληξη της γνωστής συνέντευξης του 

συγγραφέα στην εφημερίδα Ανένδοτος την πρωτοχρονιά του 1966: 

Η επίμονη εμφάνιση πολιτικών και ιδεολογικών θεμάτων στα βιβλία μου καθόλου δε 
σημαίνει  πως ο άνθρωπος είναι, για μένα, πρωταρχικά μέλος μιας κοινωνικής ομάδας. 
Αντίθετα, μεταχειρίζομαι τις ταραγμένες εποχές μάλλον σαν αφορμές για να προβάλω 
αδρότερα ορισμένα συστατικά της ψυχικής ενέργειας ατόμων –όπως η πίστη και η 
φιλοδοξία, η αυταπάρνηση και η απανθρωπία– παράλληλα και συχνά σε αντίθεση με άλλα 
συστατικά της, όπως ο έρωτας, το πάθος της αλήθειας ή της ομορφιάς, η μυστική 
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αναζήτηση του άρρητου. Τελικά, επίκεντρο του λογοτεχνικού μου κόσμου δεν είναι 
κανένα σύνολο –ούτε έθνος, ούτε λαός, ούτε ανθρωπότητα– αλλά ούτε και καμιά 
αφαίρεση όπως «ο άνθρωπος» (ακόμα λιγότερο ο «απλός» ο «μέσος» άνθρωπος)! Είναι 
κάποιες ανθρώπινες συνειδήσεις συγγενικές με τη δική μου (γιατί αυτές νιώθω καλύτερα), 
που ψάχνουν το δρόμο τους.88 

Συνάμα όμως, η κατηγορηματική διαβεβαίωση του Θ. Δ. Φραγκόπουλου περί του 

αυτοβιογραφικού χαρακτήρα του συνολικού έργου του Ρούφου (ακόμη και των 

Γραικύλων, ενός κλασικού ιστορικού μυθιστορήματος, τοποθετημένου τον 1ο αιώνα 

π.Χ.) δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της αναγκαιότητας αυτό να 

αντιμετωπιστεί (και) ως μαρτυρία/«Testimonianz»,89 καθιστώντας εξίσου απαραίτητη 

«για την ορθή προσπέλαση των βιβλίων του» την παράλληλη θεώρηση πτυχών του 

βίου και της εποχής του ‒μια δηλαδή ιστορική «περιήγηση» στα χρόνια της 

διαμόρφωσης, της ενηλικίωσης και της ωριμότητάς του: 

όλα του τα μυθιστορήματα, ακόμα και όταν είναι τοποθετημένα σε ιστορικά πλαίσια 
αλλοτινών καιρών, είναι εντελώς αυτοβιογραφικά. Ο Ρούφος δεν πλάθει μια ιστορία, αλλά 
αφηγείται τις εμπειρίες του. Όλο το πεζογραφικό του έργο είναι μια Testimonianz, μια 
μαρτυρία. Γι’ αυτό και μια σύντομη περιήγηση στις ψυχικές και πνευματικές καταβολές 
του ίδιου του Ρούφου μπορεί να αποδειχτεί έργο χρήσιμο για την ορθή προσπέλαση των 
βιβλίων του, μια που σε αυτόν, περισσότερο από κάθε άλλον, ο βίος του ήτανε 
καθρέφτισμα της τέχνης του και η τέχνη του απόλαλος του βίου του.90 

Μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας, ιδεολογίας και αισθητικής, «πραγματικότητας» 

και μυθοπλασίας, μαρτυρίας και απολόγου για (ατομικά και συλλογικά) τραύματα, η 

παρούσα εργασία, πέρα από μια νέα προσέγγιση στα πιο αμφιλεγόμενα έργα του 

συγγραφέα και μια συγκροτημένη απόπειρα ένταξής τους στην εποχή και στο ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτικό, ιδεολογικό και πνευματικό κλίμα όπου τα βιβλία αυτά 

88 «Οι Έλληνες λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους: Ρόδης Ρούφος», εφ. Ανένδοτος, ό.π. 
89 Ας μνημονεύσουμε, στο σημείο αυτό, και πάλι τη σχετική εκτίμηση του γνωστού συγγραφέα (κυρίως 
αστυνομικών μυθιστορημάτων) Γ. Μαρή, αναφορικά, ιδίως, με το Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Ο Μαρής 
θα τόνιζε εμφατικά στη νεκρολογία του για τον συγγραφέα («Ο συγγραφέας-διπλωμάτης που χάθηκε 
πρόωρα…», ό.π.) ότι οι νέοι της «κατοχικής γενιάς» είχαν αδικηθεί όχι μόνον από την τύχη που τους 
επιφύλαξε η μοίρα ή από την ίδια την εξέλιξη των πραγμάτων στη μεταπολεμική Ελλάδα, αλλά και από 
την απουσία αξιόλογων λογοτεχνικών έργων-μαρτυριών που να αποτυπώνουν τουλάχιστον τις εμπειρίες 
τους: «Είπαμε πως η περίοδος της Κατοχής είναι ένας λογοτεχνικά ‘‘αχαρτογράφητος χώρος’’ ή πολύ 
λίγο χαρτογραφημένος. Ο Ρούφος Κανακάρης, δίνοντας τις δικές του μαρτυρίες, έδωσε την εικόνα ενός 
τμήματος της ελληνικής νεότητος σε μια κρίσιμη στιγμή. Το ότι ο κόσμος του ήταν ένας ορισμένος 
κόσμος, ένα ορισμένο τμήμα από τα ελληνικά νιάτα, δεν καταργεί το γεγονός ότι αποτελούσε ελληνικά 
νιάτα. Αντάξια βιβλία και από άλλες πλευρές θα μας έδιναν μια τοιχογραφία της ελληνικής νεότητος, 
στην Κατοχή, της θαυμάσιας ελληνικής νεότητος, μόνης ανεύθυνης για τα άσχημα που ακολούθησαν» 
(η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
90 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, Αθήνα, Αστρολάβος/Ευθύνη, 1990, σ. 22-23 (η 
υπογράμμιση στο πρωτότυπο)˙ πρβλ. και σ. 27-28 για το ευκρινές αυτοβιογραφικό προσωπείο του 
συγγραφέα, τον Δίωνα, και τα κοινά χαρακτηριστικά δημιουργού και «ειδώλου» που αναγνωρίζει ο 
επιστήθιος φίλος του Ρούφου, από το Χρονικό μιας Σταυροφορίας μέχρι και τους Γραικύλους. 
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δημιουργήθηκαν (αλλά και κρίθηκαν), θα επιχειρήσει, στη βάση ενδο-κειμενικών 

στοιχείων και εξω-κειμενικών συνάψεων και συσχετίσεων που προσφέρονται στον 

«υποψιασμένο» (ή «επαρκή») αναγνώστη (και ερευνητή) να κινηθεί με 

προσανατολισμό κριτικό και συνάμα ερμηνευτικό στην κατεύθυνση της επισήμανσης 

(μέρους τουλάχιστον) των στοιχείων εκείνων που συνέθεσαν το προσωπικό όραμα του 

συγγραφέα και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοσμοαντίληψης και της αισθητικής 

του, καθώς και του οικείου πλέγματος «εκλεκτικών συγγενειών».91  

91 Στην προσπάθειά μας αυτή, ιδιαίτερα στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μας, πολύτιμη θα αποδειχθεί 
και η συνδρομή της κλασικής μελέτης της Susan Rubin Suleiman για το «ιδεολογικό μυθιστόρημα»: 
Authoritarian Fictions: The Ideological Novel as a Literary Genre, Νέα Υόρκη, Columbia University 
Press, 1983. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
 

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ:  
ΤΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 

 
 
Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι η κυκλοφορία της Ρίζας του Μύθου στα 

τέλη του 1954 αποτέλεσε ένα εκδοτικό γεγονός για τα «μέτρα» της εποχής, 

τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, όχι μόνον 

από την πληθώρα των κριτικών σημειωμάτων που εμφανίστηκαν στον ημερήσιο και 

περιοδικό Τύπο Ελλάδας και Κύπρου το αμέσως επόμενο διάστημα (και για έναν 

ολόκληρο περίπου χρόνο), αλλά και από το «ειδικό βάρος» των παρεμβάσεων που 

έκαναν με αφορμή το βιβλίο κάποιοι από τους πλέον προβεβλημένους (ή 

«καθιερωμένους») πεζογράφους και λογίους του Μεσοπολέμου˙ παρόμοια, πήραν 

θέση και νεότεροι συνάδελφοί τους που είτε είχαν πρωτοεμφανιστεί στα γράμματα την 

προηγούμενη, «συνταρακτική» δεκαετία του 1940 είτε ανήκαν (λιγότερο ή 

περισσότερο συνειδητά) σε ό,τι έγκριτοι γραμματολόγοι θα αποκαλούσαν αργότερα ως 

«μεταπολεμικό κλίμα».1 Πράγματι, το Χρονικό μιας Σταυροφορίας θα συζητιόταν 

ευρέως (περισσότερο ο πρώτος του τόμος, όπως θα δούμε) –και όχι άδικα (ή, έστω, 

αδικαιολόγητα), δεδομένων τουλάχιστον των (προ)θέσεων του συγγραφέα, αλλά και 

της γενικότερης, «περιρρέουσας» ατμόσφαιρας της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας, 

οι συντεταγμένες της οποίας προσδιορίζονταν και στον πνευματικό χώρο από το 

μετεμφυλιακό σκηνικό μιας φοβικής, «επισφαλούς» και «καχεκτικής» δημοκρατίας.  

Έτσι, έως τον Νοέμβριο του 1955 θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας πέραν των 

τριάντα κριτικών αποτιμήσεων στα πιο σημαντικά ελληνικά και κυπριακά λογοτεχνικά 

έντυπα της περιόδου εκείνης (Νέα Εστία, Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Επιθεώρηση 

Τέχνης, Κυπριακά Γράμματα κ.ά.), καθώς και στις μεγαλύτερες εφημερίδες [Ελευθερία 

(Αθήνας και Λευκωσίας), Καθημερινή, Βήμα, Νέα, Αυγή, Βραδυνή, Απογευματινή, 

Έθνος (Αθήνας και Λευκωσίας) κ.ά.]. Το πρώτο αυτό μέρος της τριλογίας του Ρούφου 

θα είχε, με άλλα λόγια, τη σπάνια για πρωτόλειο έργο τύχη να γίνει αντικείμενο 

συζήτησης (κάποτε, μάλιστα, ιδιαίτερα έντονης και οξείας, όπως θα διαφανεί στη 

1 Πρβλ. ενδεικτικά, Β. Αποστολίδου, «Μεταπολεμική Λογοτεχνία. 1949-1974», Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού, 1770-2000: Νικητές και Ηττημένοι 1949-1974, τόμ. 9ος, Αθήνα, Τα Νέα/Ελληνικά 
Γράμματα, 2003, σ. 197-198. 
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συνέχεια) τόσο από «φτασμένους» και καταξιωμένους, μεσοπολεμικούς λογοτέχνες 

και κριτικούς (Δ. Ρώμα, Αιμ. Χουρμούζιο, Γ. Θεοτοκά, Γ. Χατζίνη, Α. Θρύλο, Α. 

Καραντώνη, Β. Βαρίκα κ.ά.), όσο και από νεότερους, μεταπολεμικούς συγγραφείς και 

λογίους (Α. Κοββατζή, Δ. Ραυτόπουλο, Κ. Πορφύρη κ.ά.), ενώ θα ασχολούνταν μαζί 

του και το σύνολο σχεδόν της πνευματικής κοινότητας στην Κύπρο (Κ. Χρυσάνθης, Φ. 

Βράχας, Ν. Κρανιδιώτης, Λ. Γιαννίδης, Α. Κωνσταντινίδης, Α. Παυλίδης κ.ά.). 

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποιες επιστολές αναγνωστών, 

που επίσης θα έβρισκαν μια θέση στις στήλες (κυρίως) του ημερήσιου Τύπου, 

προφανώς με το σκεπτικό ότι ένα βιβλίο που στον τίτλο του αυτοσυστηνόταν ως 

«Χρονικό» δεν μπορούσε να είναι αυθαίρετο στην απόδοση της «ιστορικής 

πραγματικότητας» και όφειλε να αναπαραστήσει πιστά τα γεγονότα και το κλίμα της 

εποχής όπου αναφερόταν, δηλαδή όσα διαδραματίστηκαν στην πρωτεύουσα κατά την 

Κατοχή (1941-1944) ‒ή, έστω, τα τεκταινόμενα στον χώρο των Ανώτατων Σχολών. 

Ο ίδιος, εξάλλου, ο συγγραφέας με τη ρητή αφιέρωση του βιβλίου του «στη μνήμη 

του αδελφού μας Κίτσου Μαλτέζου που σκοτώθηκε παλικαρίσια την 1η του Φλεβάρη 

1944» (Ρούφος, 2015, 17) έδειχνε ‒ιδιαίτερα με τη χρήση ενός συναισθηματικά 

φορτισμένου λόγου, μέσω της επίκλησης στον (εικαζόμενο από τα συμφραζόμενα, ως 

άδικο και σίγουρα ηρωικό) χαμό ενός ακριβού φίλου («αδελφού») και με την 

προσθήκη, μάλιστα, της κτητικής αντωνυμίας του πρώτου προσώπου στον πληθυντικό 

αριθμό («μας»)‒ ότι αναλάμβανε κατά κάποιον τρόπο προγραμματικά την αφήγηση 

(και τη «μνημείωση») των «έργων και των ημερών» της μη-εαμικής (κατ’ άλλους, 

αμιγώς αντί-εαμικής) πλευράς και την υπεράσπιση της ιδεολογίας και της δράσης της 

έναντι των πολεμίων της (και δολοφόνων του εκλεκτού και άξιου «παλικαριού»)˙ oι 

τελευταίοι δεν κατονομάζονταν μεν στην αφιέρωση, στην επιλογική ωστόσο 

«σημείωση» διευκρινιζόταν ότι, όπως το μόνο «εντελώς αληθινό» πρόσωπο του 

«χρονικού τούτου» ήταν «εκείνο στο οποίο αφιερώνεται το πρώτο βιβλίο», έτσι και 

από τις πολιτικές παρατάξεις «μια μονάχα είναι εντελώς αληθινή: εκείνη που σκότωσε 

τον Κίτσο Μαλτέζο» (Ρούφος, 2015, 9)˙ το γεγονός αυτό για τους «παροικούντες την 

Ιερουσαλήμ» παρέπεμπε ευκρινώς στο ΕΑΜ/ΚΚΕ ‒και, συγκεκριμένα, στις ομάδες 

περιφρούρησης του κινήματος (την περιώνυμη ΟΠΛΑ). 

Δύσκολα, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος (καλόπιστος ή μη) αναγνώστης ήδη με 

μια πρώτη, «βιαστική» ματιά να αντιπαρέλθει αφενός τον χαρακτηρισμό του βιβλίου 

από τον ίδιο τον συγγραφέα ως «Χρονικού», είδους που εξ ορισμού παραπέμπει 
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περισσότερο στην ιστορία παρά στη μυθοπλασία˙2 αφετέρου, δεν ήταν δυνατό να 

παραβλέψει κανείς τον δεδηλωμένα «(αντί-)στρατευμένο» χαρακτήρα του έργου, όσο 

και αν ο Ρούφος (ως Προβελέγγιος ακόμη για τον «φόβο των Ιουδαίων»)3 στην ίδια 

επιλογική σημείωση ξεκαθάριζε ότι το υπόλοιπο υλικό του είχε βέβαια 

πραγματολογική βάση, χωρίς εντούτοις να προβάλλει αξιώσεις ακριβούς απόδοσης της 

ιστορικής εμπειρίας της Κατοχής και της Αντίστασης. Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας 

ομολογούσε, επίσης με περισσή ειλικρίνεια, ότι δεν είχε προσπαθήσει (ούτε του ήταν 

εφικτό ή, ακόμη, και επιθυμητό) να σταθεί «αντικειμενικός» απέναντι στα προσωπικά, 

τραυματικά βιώματα των κατοχικών εμφύλιων συγκρούσεων μεταξύ των 

διαγκωνιζόμενων για την κυριαρχία στον πανεπιστημιακό χώρο (και όχι μόνο) 

αντιστασιακών φοιτητικών οργανώσεων, κορυφαίο από τα οποία υπήρξε για αυτόν η 

απώλεια του αγαπημένου του φίλου και μέντορα, του φυσικού ηγέτη της συντροφιάς 

των νέων «σταυροφόρων», όπου και ο ίδιος ανήκε:  

Κάθε άλλη ομοιότητα δεν είναι βέβαια τυχαία, γιατί σύνθεσα το υλικό μου, θέλοντας και 
μη (ίσως από έλλειψη φαντασίας), από τις ζωντανές αναμνήσεις της εποχής εκείνης κι απ’ 
όσους ανθρώπους γνώρισα τότε. Δεν είναι όμως και θελημένη, γιατί σκοπός μου ήταν να 
ξαναζήσω μια ορισμένη ατμόσφαιρα κι όχι να επαινέσω, να χτυπήσω ή να σατιρίσω 
κανέναν. 

2 Πρβλ. για τα σχετικά ζητήματα διευκρίνισης των όρων (και των ορίων) μεταξύ ιστορικών και 
μυθοπλαστικών κειμένων, τις εργασίες που είναι συγκεντρωμένες στο G. Genette & T. Todorov, 
Littérature et Réalité, Παρίσι, Éditions du Seuil, 1982˙ πρβλ. ακόμα τα παρακάτω άρθρα και 
μελετήματα: Γ. Βελουδής, «Η λογοτεχνία-ντοκουμέντο», Προτάσεις. Δεκαπέντε Γραμματολογικές 
Δοκιμές, Αθήνα, Κέδρος, 1981, σ. 54-67˙ P. Mackridge, «Testimony and Fiction in Greek Narrative 
Prose, 1944-1967», στο R. Beaton (επιμ.), The Greek Novel AD 1-1985, Λονδίνο, Croom Helm, 1985, 
σ. 90-102˙ Α. Τζούμα, «Ιστορία και Λογοτεχνία» και Γ. Ξηροπαΐδης, «Κατανόηση, αφήγηση και 
αναπαράσταση: η κυριαρχία της μεθόδου στις θεωρίες του κειμένου και της Ιστορίας», περ. Μνήμων, 
τόμ. 19, 1997, σ. 109-121 και 123-142 αντίστοιχα˙ Φ. Αμπατζοπούλου, «Ιστορία και Μυθοπλασία: Οι 
αυτοβιογραφικές αφηγήσεις πολέμου», Η Γραφή και η Βάσανος…, σ. 202-228 και Β. Κρεμμυδάς, 
«Πέραν της Ιστοριογραφίας: Ο Λόγος περί Ιστορίας στα μη Ιστοριογραφικά Κείμενα», περ. Μνήμων, 
τόμ. 25, 2003, 203-208. Εκτεταμένη θεωρητική εισαγωγή και ανάλυση συγκεκριμένων έργων της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, που παρουσιάστηκαν και ως μαρτυρίες, επιχειρεί η M. Nikolopoulou, The 
Discourse of Testimony in Greek Narrative Prose (1924-1994), ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, King’s 
College, University of London, Λονδίνο, 2001. 
3 Το επίθετο Προβελέγγιος ήταν από τη μεριά τής γιαγιάς του Ρόδη, μητέρας του πατέρα του και αδερφής 
του ποιητή Αριστομένη Προβελέγγιου: Ο συγγραφέας υπηρετούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και 
ενόμισε πως ο σχετικός νόμος που απαγόρευε κάθε δημοσίευμα σε δημόσιο υπάλληλο χωρίς την άδεια 
της υπηρεσίας του, βρισκόταν ακόμα σε ισχύ». Μάλλον υπερβολικοί ωστόσο, κατά την εκτίμηση του 
φίλου του, οι φόβοι και οι προφυλάξεις του, εφόσον ο συγκεκριμένος νόμος «είχε φαίνεται, ατονήσει», 
όπως δείχνει και η περίπτωση του συναδέλφου του Ρούφου, πρέσβη Αλέξανδρου Μάτσα, ο οποίος «όχι 
μόνο κυκλοφόρησε δικά του βιβλία με το όνομά του, στην ίδια δεκαετία του 1950-1960, αλλά και 
παρουσίασε, από την σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, δηλαδή όσο πιο περίοπτα ήτανε δυνατό, τρεις 
τραγωδίες του, πάλι με το όνομά του», Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη…, ό.π., σ. 19-20. 
Για τη συγγένειά του με τον «Σιφναίο ποιητή» ρωτούσε τον Ρούφο και ο P. Leigh Fermor σε 
αχρονολόγητη κάρτα του (το πιθανότερο, από την Ύδρα, αρχές καλοκαιριού του 1955) με την οποία τον 
ενημέρωνε ότι «απολαμβάνει πολύ» την ανάγνωση της Ρίζας του Μύθου (από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). 
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Αντικειμενικός δεν προσπάθησα να σταθώ. Ο τραυματίας δεν κοιτάζει τις πληγές του 
αντικειμενικά όπως ο γιατρός. Ο τραυματίας είναι μεροληπτικός και εγωκεντρικός.  
Όλοι μας έχουμε από κάποιο τραύμα. Αν αξίζει να μιλάμε γι’ αυτό –{αυτό} θα το κρίνουν 
οι άλλοι. (Ρούφος, 2015, 9)4 

Αυτοβιογραφική (κατά ένα μεγάλο ποσοστό), με γενναίες δόσεις αναφορικότητας 

σε ένα παρελθόν πρόσφατο και (έκτοτε) διαφιλονικούμενο (το οποίο για κάποιους ήταν 

ακόμη τότε δραματικά «παρόν») και ανακαλώντας για τη συντριπτική πλειονότητα των 

Ελλήνων νωπά σωματικά και ψυχικά «τραύματα» κάθε είδους, στον βαθμό που 

δημόσιες και ιδιωτικές αμαρτίες είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα προκαλέσει 

ανοιχτές (κακοφορμίζουσες ή και ανήκεστες) πληγές σε συλλογικό και ατομικό 

επίπεδο, η Ρίζα του Μύθου παρουσιαζόταν επιπλέον (ή τουλάχιστον έδινε την 

εντύπωση αυτή) με διακηρυγμένο τον στόχο της «απολογίας» για τη στάση και τα 

πεπραγμένα στα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης της παράταξης εκείνης (της 

«εθνικόφρονος», στο λεξιλόγιο της εποχής), η οποία είχε μόλις πριν από μια πενταετία 

αναδειχθεί νικήτρια στον αδελφοκτόνο Εμφύλιο. Ο ίδιος, άλλωστε, ο τίτλος της 

τριλογίας έδειχνε να απηχεί ως δεσπόζων έναν έντονα αντικομμουνιστικό τόνο, 

δεδομένου ότι και οι ισπανοί εθνικιστές είχαν προσδώσει χαρακτηριστικά μιας 

«σταυροφορίας», ενός νέου «ιερού πολέμου» εναντίον των «απίστων» δημοκρατικών 

στον ισπανικό Εμφύλιο.5 

Παρά το ανάλογο (αντικομμουνιστικό) κλίμα (ή «μένος») και τις ιδεολογικά 

συγγενικές παραστάσεις (ή θέσεις) που (άμεσα, έμμεσα ή και φαινομενικά) 

κυριαρχούσαν στην εφιαλτική Πολιορκία (1953) του Αλέξανδρου Κοτζιά ‒ένα 

4 Πρβλ. την επιλογική «Σημείωση» στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου (Αθήνα, 1954, σ. 235 ‒σε 
άγκιστρα λέξεις ή φράσεις που απαλείφθηκαν στη δεύτερη έκδοση). Ανάλογα και ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος 
στην πρώτη έκδοση της Τειχομαχίας (Αθήνα, Νέα Τέχνη, 1954), με την αφιέρωση να ονομάζεται 
«Ανάμνηση του πεθαμένου μου φίλου Κ.[ίτσου] Μ.[αλτέζου] Μ[.ακρυγιάννη]» και με μικρά γράμματα 
να παρατίθεται η ακόλουθη (μάλλον θελημένα παραπλανητική και ειρωνικά υποκριτική) σημείωση: «Η 
αφήγηση αυτή δεν γυρεύει την αντικειμενική αλήθεια˙ προσπαθεί να ’ναι ένα μυθιστόρημα. Σαν τέτοιο 
προβάλλει πρόσωπα και καταστάσεις που έζησαν μονάχα στη σκέψη του συγγραφέα. Εξαίρεση αποτελεί 
μονάχα ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, πρόσωπο υπαρκτό, κι ας είναι πεθαμένο. Οποιαδήποτε άλλη 
ομοιότητα με πρόσωπα που υφίστανται, θα πρέπει να οφείλεται σε σύμπτωση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει 
και για τα γεγονότα». Σε αντίθεση, όμως, με τον Ρούφο ο οποίος δεν χαρακτήριζε, όπως είδαμε, το βιβλίο 
του ως μυθιστόρημα (αυτό θα γίνει στη δεύτερη, συγκεντρωτική και αναθεωρημένη έκδοση της 
τριλογίας, το 1972) και περιοριζόταν στην παράθεση κάποιων στίχων του Rilke ως «μότο», ο 
Φραγκόπουλος προέτασσε έναν άκρως (αυτο)σαρκαστικό και υπονομευτικό του όλου συγγραφικού του 
εγχειρήματος πρόλογο (σα να επρόκειτο για μια ιστορική μονογραφία ή διατριβή), όπου αναφερόταν 
ονομαστικά (εν είδει «βιβλιογραφίας») σε πολλούς από τους (κυρίως, ξένους) συγγραφείς, στους 
οποίους είχε κατά καιρούς «μαθητεύσει». Παράλληλα, εξέφραζε τις ευχαριστίες του και σε πολλούς 
φίλους του για την ποικιλόμορφη συνδρομή και στήριξη που του παρείχαν κατά τη διάρκεια της 
συγγραφής και της έκδοσης του «μυθιστορήματός» του (ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν και τέως 
«σταυροφόροι», όπως ο ίδιος ο Ρ. Ρούφος και ο διαπρεπής αρχαιολόγος και μετέπειτα ακαδημαϊκός 
Σπύρος Ιακωβίδης ‒ο Στέφανος του Χρονικού μιας Σταυροφορίας). 
5 Πρβλ. το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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μυθιστόρημα που είχε προηγηθεί κατά έναν χρόνο της Ρίζας του Μύθου, όμως δεν είχε 

απασχολήσει τότε ιδιαίτερα την κριτική‒6 ουσιαστικά θα ήταν η πρώτη φορά, όπως θα 

παρατηρούσε και ο Β. Βαρίκας, που θα προβαλλόταν απροκάλυπτα, ανυπόκριτα και 

τόσο σκανδαλιστικά –ανάλογα, δηλαδή, με το πώς έβλεπε κανείς τα πράγματα: με 

ευθύτητα και «παρρησία» ή, αντίθετα, με ωμότητα και «θράσος»– η «δεξιά» άποψη 

για όσα είχαν διαδραματιστεί στην Αθήνα (και ιδιαίτερα στον φοιτητικό/νεολαιίστικο 

χώρο) κατά τη διάρκεια της «τετράχρονης νύχτας»: 

Η συμπάθεια του συγγραφέα στρέφεται προς τη Δεξιά. Κάτι περισσότερο: καθετί μέσα 
στο βιβλίο τείνει στη δικαίωσή της. Είναι, νομίζω, η πρώτη φορά που οι απόψεις της 
προβάλλονται στη λογοτεχνία μας με τέτοια παρρησία, πράγμα που δίνει ένα πρόσθετο 
ενδιαφέρον στο βιβλίο του Προβελέγγιου. Γιατί θα έπρεπε κάποτε να ακουστεί και η altera 
pars. Αλλιώς θα κινδυνεύαμε ο μονόλογος, από τη συχνή επανάληψη, να καταντήσει 
εντελώς ανιαρός.7 

Το ότι ο Ρούφος ήταν από τη σκοπιά αυτή πρωτοπόρος (αν κανείς εξαιρέσει την 

ιδιότυπη περίπτωση του Α. Κοτζιά) δεν σηκώνει αντίρρηση˙ όμως, ποιος να ήταν ο 

συχνά επαναλαμβανόμενος «μονόλογος» της αντίπερα όχθης (ήγουν της 

φιλοεαμικής/κομμουνιστικής), στον οποίο αναφέρεται ο κριτικός των Νέων και του 

Βήματος και, κατά τα λεγόμενά του, θέλει (έμμεσα ή υπόρρητα) να αντιπαρατεθεί ο 

συγγραφέας; Το ερώτημα έχει για μας τη σημασία του, εφόσον καθορίζει εν μέρει και 

τον συγχρονικό ορίζοντα της κριτικής πρόσληψης της τριλογίας του Ρούφου. Για να το 

πούμε αλλιώς, πότε, από ποιους και τι περίπου είχε στο μεταξύ παρουσιαστεί στον 

τομέα της πεζογραφίας για τα ίδια γεγονότα ή, έστω, για την ίδια λίγο-πολύ εποχή; Σε 

ποιο πολιτικό, κοινωνικό και γραμματολογικό πλαίσιο ήταν αναμενόμενο να 

τοποθετήσει (και με βάση αυτό να αποτιμήσει) η σύγχρονή του κριτική το απολογητικό 

εγχείρημα του Ρούφου; Με ποιους όρους θα διεξαγόταν μοιραία ο διάλογος γύρω από 

6 Ο ίδιος ο Ρούφος, για παράδειγμα, θα παραδεχόταν ότι διάβασε την Πολιορκία αρκετά αργότερα, στα 
τέλη του 1955, βρίσκοντας το πρωτόλειο έργο του Αλ. Κοτζιά: «Ενδιαφέρον, καταθλιπτικό αλλά συχνά 
πολύ δυνατό» (από επιστολή του στον Θεοτοκά, Λευκωσία, 30 Δεκ. 1955, δημοσιευμένη στο Δ. 
Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-
1964)», περ. Κονδυλοφόρος, τχ. 8, 2009, 279). 
7 Β. Βαρίκας, «Η στήλη της κριτικής. Βιβλία και Συγγραφείς. (Η Ρίζα του Μύθου)», εφ. Τα Νέα, 2 Μαρ. 
1955 [= Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα (1945-1956, 1960), εισ.-επιμ. Α. Ζήρας, Αθήνα, Ερμής, 
2004, σ. 368]. Πρβλ. και το αντίστοιχο σχόλιο του Βαρίκα στην κριτική του για τον επόμενο τόμο, την 
Πορεία στο Σκοτάδι («Το χρονικόν του βιβλίου. Βιβλία και Συγγραφείς. (Ένα χρονικό της Κατοχής)», 
εφ. Το Βήμα, 25 Ιαν. 1956: «Όταν πρόπερσι ο συγγραφέας κυκλοφορούσε τον πρώτο τόμο του χρονικού 
του, τη Ρίζα του Μύθου, εμφανιζόταν κατά κάποιον τρόπο πρωτοπόρος. Ήταν η πρώτη φορά που η άλλη 
πλευρά της λεγόμενης Αντίστασης, η Δεξιά, αναλάμβανε να προβάλει, διαμέσου της τέχνης, τη δική της 
συνεισφορά στον αγώνα κατά του κατακτητή. Να δικαιολογήσει και να δικαιώσει τη στάση που 
κράτησε» [= Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και Κείμενα: 1955-1959, εισ.-επιμ.: Α. Ζήρας, Αθήνα, Ερμής, 
2003, σ. 52]. 
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το Χρονικό μιας Σταυροφορίας; Έχοντας στο μυαλό μας τα παραπάνω ερωτήματα και 

διερευνώντας πιθανές απαντήσεις, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα «το 

γράμμα και το πνεύμα» των σημειωμάτων που θα σχολιάσουν και θα αναμετρηθούν με 

την «εναρκτήρια βολή» του συγγραφέα στο πεδίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας και 

θα είμαστε σε θέση να (ανα)στοχαστούμε πάνω στις διάφορες όψεις της συζήτησης 

που το βιβλίο θα προκαλέσει ‒συχνά ερήμην της αισθητικής του αξίας, καθώς στο 

επίκεντρο θα βρεθούν ιδεολογικά ζητήματα και ο βαθμός πιστότητας στην 

αναπαράσταση της ιστορικής (πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής) 

«πραγματικότητας» της Κατοχής στην Αθήνα (τουλάχιστον έως και το πρώτο εξάμηνο 

του 1944, λίγους δηλαδή μήνες πριν την Απελευθέρωση). 

Σκοπός μας δεν είναι, φυσικά, τόσο η διαπίστωση της ακρίβειας ή της εγκυρότητας 

της επισήμανσης του Βαρίκα περί επικίνδυνης εκ μέρους της Αριστεράς μονοπώλησης 

του θέματος της Κατοχής ή και της Αντίστασης, όσο μια πολύ σύντομη ανασκόπηση 

της σχετικής με την τετραετία 1940-1944 πεζογραφικής παραγωγής πριν την 

κυκλοφορία της Ρίζας του Μύθου, προκειμένου να έχουμε υπόψη μας τα δεδομένα που 

είχαν διαμορφωθεί στην απεικόνιση (και στην ερμηνεία της λογικής) των γεγονότων 

μιας κρίσιμης (γεμάτης από διαδοχικές εξάρσεις και αλλεπάλληλες, επώδυνες 

διαψεύσεις) περιόδου, δεδομένα που έτειναν έως ένα σημείο να διαμορφώσουν και μια 

κατά το μάλλον ή ήττον κυρίαρχη (όχι, βέβαια, ακόμη επίσημη) αφήγηση για τη 

δεκαετία του 1940. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε, σε τελική ανάλυση, να 

ερμηνεύσουμε (και να αξιολογήσουμε) και την παρέμβαση του Ρούφου στο 

ιδεολογικό, αισθητικό και πολιτισμικό πεδίο της εποχής του, καθώς και τη συνεισφορά 

του στη δόμηση ενός άλλου λόγου για όσα συνέβησαν στην Ελλάδα στους 

«δύστηνους», μα και τόσο πλούσιους σε πρωτόφαντα βιώματα και εμπειρίες, καιρούς 

της κατοχικής δοκιμασίας και της αντιστασιακής περιπέτειας. 

 
 

1.1. Το γραμματολογικό προηγούμενο: η κυριαρχία ενός μικτού είδους, 
του «χρονικού», στη δεκαετία του 1940 

   
Όπως έχουν δείξει, ανάμεσα σε άλλους μελετητές, ο Α. Αργυρίου και η Α. Καστρινάκη 

στα σχετικά βιβλία και άρθρα τους για τη λογοτεχνία της «ταραγμένης» δεκαετίας του ΑΛ
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1940-1950,8 είναι μετά την τομή του 1943 (όταν πλέον η νίκη των συμμάχων στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρούνταν, εκτός από βέβαιη, και επικείμενη) και, ιδιαίτερα, από 

την Απελευθέρωση και μέχρι την κορύφωση του Εμφυλίου προς τα τέλη του 1947, 

οπότε και θα γράφονταν ή θα έκαναν την εμφάνισή τους πεζογραφικά κείμενα 

(μυθιστορήματα, διηγήματα και, κυρίως, μαρτυρίες-«χρονικά») που θεματοποιούσαν 

τις πρόσφατες εμπειρίες˙ ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, η ανάταση και το «έπος» του 

Σαράντα,9 όπως εξάλλου η ταπεινωτική ήττα από τους Γερμανούς, η κατάπτωση και 

το «πάθος» της Κατοχής,10 θα περνούσαν κατά κανόνα σε σύντομα κείμενα 

(διηγήματα-στιγμιότυπα ή νουβέλες), συχνά με αυτοβιογραφικό υπόστρωμα ή 

περιεχόμενο και με αξιώσεις ιστορικού «ντοκουμέντου». Πολύ ορθά, η Α. Καστρινάκη 

αιτιολογεί την επιλογή αυτή της «μικρής φόρμας» ως απότοκη μιας επείγουσας 

ανάγκης έκφρασης των συγκλονιστικών βιωμάτων ‒ενδεχομένως, όμως, απορρέουσα 

και από μια αδυναμία σύλληψης του ευρύτερου πνεύματος ή του συνόλου: «Η Κατοχή 

και η Αντίσταση είναι κατακερματισμένες σε επιμέρους βιώματα, εικόνες ή 

ανθρώπινους τύπους».11 

8 Η σύντομη επισκόπηση της πεζογραφικής παραγωγής της εμπνευσμένης από τη δεκαετία του 1940 
(πριν την πρώτη εμφάνιση του Ρ. Ρούφου στα νεοελληνικά γράμματα) στηρίζεται κατά πρώτο λόγο 
στους οικείους τόμους της Ιστορίας της Ελληνικής Λογοτεχνίας του Α. Αργυρίου (τόμ. Γ΄ και Δ΄, Αθήνα, 
Καστανιώτης, 2003 και 2004 αντίστοιχα), στο συνοπτικό κεφάλαιο του ιδίου «Η λογοτεχνική παραγωγή 
μετά το 1941» στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΣΤ΄, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 2000, σ. 559-
571, στη μελέτη της Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία στην Ταραγμένη Δεκαετία 1940-1950, ό.π., και στο 
συνοπτικό κεφάλαιο της ιδίας, «Η λογοτεχνία στην Κατοχή», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα. (Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή-Αντίσταση 1940-1945), τόμ. Γ2, ό.π., σ. 303-333. 
9 Τα κυριότερα πεζογραφικά έργα με ανάλογο θέμα είναι τα ακόλουθα: Α. Βλάχος, Το Μνήμα της Γριάς 
(1945), Γ. Μπεράτης, Το Πλατύ Ποτάμι (1946, το β΄ μέρος θα δημοσιευόταν σε συνέχειες στη Νέα Εστία 
το 1947), Σ. Ξεφλούδας, Άνθρωποι του Μύθου. Τετράδια από τον πόλεμο της Αλβανίας (1946), τα 
αυτοβιογραφικά κείμενα-διηγήματα «Νεροποντή» και «Ασκέρι φτεροστόλιστο, έχε γεια!» από τον 
Απρίλη. Το Βιβλίο του Γιού μου (1946) του Α. Τερζάκη και οι εκτενέστεροι Αρματωμένοι (1947) του Λ. 
Ακρίτα˙ πρβλ. και Α. Αργυρίου, «Ο πόλεμος του Σαράντα στην ελληνική λογοτεχνία», Η Ελλάδα του 
’40, Επιστημονικό Συμπόσιο (19-20 Απρ. 1991), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 1993, σ. 91-109. 
10 Τα κυριότερα πεζογραφικά έργα αντίστοιχης θεματολογίας είναι τα ακόλουθα: Θ. Καστανάκης, Εφτά 
Ιστορίες (1944), Λ. Νάκου, Η Κόλαση των Παιδιών (1944), τα περισσότερα από τα διηγήματα της 
συλλογής του Η. Βενέζη, Ώρα Πολέμου (1946), καθώς και το θεατρικό του έργο Μπλοκ C (1946), Γ. 
Σαράντη, «Το βιβλίο της Μαρίας και του Γιοχάνες» (α΄ δημ. σε συνέχειες στη Νέα Εστία, 1947), ενώ 
χιουμοριστικός ήταν ο τόνος στα χρονογραφήματα του Δ. Ψαθά, Χειμώνας του ’41. Σκίτσα της Κατοχής 
(1945) με θέματα κυρίως από τον κατοχικό λιμό στην Αθήνα και τα προβλήματα του επισιτισμού και 
της «μαύρης αγοράς». 
11 Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 319-320. Φυσικά, αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίοδο της 
Κατοχής και της Αντίστασης, αλλά και για τον επερχόμενο Εμφύλιο, που ακόμη και έως τις μέρες μας 
εκφράζεται κυρίως μέσα από ατομικές καταγραφές εμπειριών (σε χρονικά, μαρτυρίες, 
απομνημονεύματα) και δεν έχει κατορθώσει, σύμφωνα με τον Δ. Ραυτόπουλο, να δώσει ένα αξιόλογο 
συνθετικό μυθιστόρημα: «Φυσιολογικά, νομίζω το άμεσο βίωμα του εμφυλίου ως θέμα, έρχεται από την 
ανωνυμία και την υποχρεωτική σιωπή στην πρωτοβάθμια πεζογραφία, την εξομολόγηση και τη 
μαρτυρία. Ιδιομορφία ελληνική είναι ότι έρχεται ακόμα ‒μισόν αιώνα μετά!», και λίγο παρακάτω, «Ο 
εμφύλιος πόλεμος του 1946-1949 έχει τη λογοτεχνία του στο χρονικό», πρβλ. το σχετικό του άρθρο, «Το 
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Αν, πάντως, ένα είδος γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση μεταπολεμικά, και καθώς η 

μυθοπλασία υπολείπεται σε σημασία και βαρύτητα της ίδιας της Ιστορίας, η οποία και 

έχει ξεπεράσει την πρώτη σε δραματικότητα και ένταση, είναι το «χρονικό»: μολονότι 

θα κινούνταν στις παρυφές της λογοτεχνίας, κάποια δημοσιογραφικά κείμενα, 

απομνημονεύματα, ημερολόγια ή «μαρτυρίες» συχνά αυτοσυστήνονταν (και κρίνονταν 

από τις στήλες εφημερίδων και περιοδικών από τους ίδιους που θα έγραφαν αργότερα 

και για τη Ρίζα του Μύθου) ως «χρονικά».12 Αλλά και αναγνωρισμένοι πεζογράφοι 

όλων των ιδεολογικών «τάσεων» θα έσπευδαν να καλλιεργήσουν το είδος, 

υπακούοντας σε έναν συρμό που επιζητούσε πια (σε αντίθεση με τα πρώτα δύο χρόνια 

της Κατοχής) «γεγονότα» και «αλήθεια» (όχι, φαντασιοκοπήματα και αποδράσεις από 

την «πραγματικότητα») και, επιπλέον, προσήλωση στην άμεση και ανεπιτήδευτη 

γραφή, χωρίς αισθητισμούς και εξεζητημένες υφολογικές επιλογές: οι «γραφιάδες» 

έπρεπε να δώσουν λόγο (και χώρο) στους αυτόπτες μάρτυρες και πρωταγωνιστές, τα 

ηρωικά κατορθώματα των οποίων «μιλούσαν» από μόνα τους.13    

Η γενικότερη ροπή και ζήτηση τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία κατά 

τους πρώτους μήνες μετά την Απελευθέρωση έκλιναν προς το συλλογικό και το επικό, 

αίμα μελάνι δεν γίνεται. Ο εμφύλιος στην πεζογραφία μας», τώρα στο Εμφύλιος και Λογοτεχνία, Αθήνα, 
Πατάκης, 2012, σ. 16 και 17, αντίστοιχα. 
12 Πρβλ. ενδεικτικά: Χ. Ζαλοκώστας, Ρούπελ. Χρονικόν της Εποποιίας των Οχυρών (1944), Πίνδος. Η 
Εποποιία στην Αλβανία (1947) και Το Χρονικό της Σκλαβιάς (1949), Ξ. Ξενίτας, Το Θαύμα της Αλβανίας 
απ’ τη σκοπιά της ΙΙΙ Μεραρχίας (1945), Γ. Σακκάς, Αλβανία. Το Βιβλίο του Πολέμου (1945), Τ. Λάππας, 
Η Σφαγή του Διστόμου (1945), Ν. Καραντώνης, Πόλεμος (Αλβανία 40-41). Το Ημερολόγιο ενός 
Ανθυπολαχαγού (1947) κ.ά.˙ πρβλ. και Γλ. Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Πεζογραφικά Κείμενα του 
Πολέμου και της Κατοχής, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής 
Σχολής (Δωδώνη: Παράρτημα αρ.1), 1974 και Α. Αργυρίου, Ιστορία…, τόμ. Δ΄, σ. 167. 
13 Ενδεικτικά, χρονικά θα γράψουν, από τους «στρατευμένους» στην υπόθεση της Αριστεράς, η Μ. 
Αξιώτη (για παράδειγμα, Αθήνα 1941-1945. Χρονικό, Πρωτομαγιές, 1886-1945 ‒και τα δύο του 1945, 
τώρα και στο Μ. Αξιώτη, Άπαντα, τόμ. Γ΄: Χρονικά, επιμ. Μ. Δούκα, Β. Λαμπρόπουλος, Αθήνα, Κέδρος, 
1980), ο Θ. Κορνάρος, Στρατόπεδο Χαϊδαριού. Χρονικό (1945), ο Μ. Λουντέμης, Ο Μεγάλος Δεκέμβρης 
(1945), ο Ζ. Σκάρος, Κλούβες. Χρονικό της Κατοχής (1946) κ.ά. Από την άλλη, ο Θ. Πετσάλης θα 
τιτλοφορήσει το διήγημα «Οι τελευταίοι» και ως «Χρονικό του 1941-43» από τη συλλογή Τα Δικά μας 
Παιδιά. Χρονικό της Σκλαβιάς (1946), ενώ και ο Η. Βενέζης, θα συμπεριλάβει δύο «Χρονικά» (του 1940 
και του 1942) στη συλλογή διηγημάτων του Ώρα Πολέμου (1946), πριν εκδώσει την Έξοδο (1950) με 
τον επεξηγηματικό υπότιτλο Χρονικό της Κατοχής. Επίσης, το «χρονικό» των ναυτικών αγώνων του 
ελληνικού στόλου κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο θα δημοσιεύσει σε πρώτη μορφή ο Σ. Μελάς το 1947 
(Φλογισμένα Πέλαγα. Η Θαλασσινή Εποποιία 1940-41). Επιπλέον, όπως παρατηρεί και η Α. Καστρινάκη 
(Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 296-298), αρκετά ιστορικά μυθιστορήματα (η Παντέρμη Κρήτη του Π. 
Πρεβελάκη, οι Μαυρόλυκοι του Θ. Πετσάλη-Διομήδη, η Χαμοζωή του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου κ.ά.) θα 
(αυτο)χαρακτηρίζονταν ως «χρονικά» ‒ακόμη και κάποια ποιήματα, όπως αυτά που 
συμπεριλαμβάνονταν στο τελευταίο τμήμα της ποιητικής συλλογής της Ε. Βακαλό, Θέμα και παραλλαγές 
(1945). Τέτοια ήταν η δυναμική του είδους, ώστε και κάποια κείμενα που δεν είχαν καμιά σχέση με τα 
διαδραματιζόμενα «εξωτερικά» γεγονότα της κατοχικής περιόδου, θα τιτλοφορούνταν επίσης 
«Χρονικά», όπως το Χρονικό του ’43 (1943) του νεαρού συγγραφέα Β. Βασιλείου ή το Χρονικό (1945) 
του Κλ. Παράσχου (πρβλ. ό.π., σ. 54, 90, 118 και 298). 
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μακριά από τους ερμητικούς κόσμους μιας ανερμάτιστης υποκειμενικότητας˙14 

διάχυτο ήταν το αίτημα για τη στροφή (και την υπαγωγή) της ατομικότητας στα 

«μεγάλα» θέματα (την απεικόνιση και την εξύμνηση των αγώνων του λαού ή του 

έθνους) με μια γλώσσα προσιτή και κατανοητή από το ευρύ αναγνωστικό κοινό, χωρίς 

διανοητικά και περίτεχνα «στολίδια», χωρίς πειραματισμούς και κάθε είδους 

«ακροβατισμούς». Προϋπόθεση η απλότητα και η προσέγγιση στους κοινούς και 

δοκιμασμένους εκφραστικούς τρόπους, τους κληροδοτημένους από την παράδοση, 

προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία με τους πολλούς: 

Το χρονικό σαν λογοτεχνικό είδος δεν είναι, βέβαια, καινούργιο. Όμως, μεταπολεμικά 
έγινε σχεδόν της μόδας. Και τούτο, γιατί τα γεγονότα που έζησε το Έθνος μας με την 
Πίνδο, την Κατοχή και την Αντίσταση στάθηκαν τόσο δυνατά που πλήρωσαν πέρα για 
πέρα τις συνειδήσεις. Η έντονη παρουσία τους απώθησε στο περιθώριο κάθε μικρόχαρη 
έγνοια ή συγκίνηση. Και το απροσμέτρητο βάρος τους, σε συνδυασμό με τη ριγηλή 
φρικίαση που τα πλαισίωνε, νίκησε κάθε λογική πιθανότητα ή προσδοκία. Ακόμη και την 
πιο τολμηρή φαντασία!15 

Στο περιβάλλον αυτό, δεν προκαλεί εντύπωση ότι τη μερίδα του λέοντος (και) 

στην πεζογραφική παραγωγή και, ως εκ τούτου, το δικαίωμα στη μνήμη και στη 

δημιουργία του «μεγάλου αφηγήματος» της Αντίστασης, αυτού που θα αναδείκνυε το 

παράδειγμα, την κληρονομιά και τα διδάγματά της «κτήμα ες αεί» όλων των Ελλήνων 

και των μελλοντικών γενιών, θα το διεκδικούσαν (με επιτυχία) οι λογοτέχνες που 

ανήκαν στην Αριστερά (ή θα συμπορεύονταν στο εξής μαζί της).16 Δεν χωρεί, εξάλλου, 

14 Ειδικά για την ποίηση της Κατοχής και της Αντίστασης, πρβλ. Δ. Μέντη, Μεταπολεμική Πολιτική 
Ποίηση: Ιδεολογία και Ποιητική, Αθήνα, Κέδρος, 1995, σ. 123-138 και Α. Καρτσάκης, Μεταπολεμική 
Κριτική και Ποίηση. Ζητήματα Αισθητικής και Ιδεολογίας, Αθήνα, Εστία, 2009, σ. 467-488. 
15 Φ. Βράχας, «Πνεύμα και Ζωή. Χρονικό μιας Σταυροφορίας», εφ. Έθνος (Λευκωσίας), 18 Νοεμ. 1954. 
16 Πρβλ. ενδεικτικά, την πληθώρα σχετικών διηγημάτων που θα δημοσιεύονταν ακριβώς τότε σε έντυπα 
της Αριστεράς (κατεξοχήν στα Ελεύθερα Γράμματα και στο επίσημο περιοδικό της ΕΠΟΝ Νέα Γενιά), 
καθώς και τη συλλογική έκδοση της ΕΠΟΝ 15 Διηγήματα για την Αντίσταση (1945). Το 1945 ο Κ. 
Πολίτης, επισημοποιώντας την ιδεολογική του μεταστροφή υπέρ του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής, θα έδινε σε περιοδικά δύο διηγήματά του αντιστασιακής θεματολογίας («Το ρέμα» και «Ένα 
διπλό», τώρα στη συλλογή Η Κορομηλιά και άλλα διηγήματα, Αθήνα, Ερμής, 1990), ο Ν. Βρεττάκος, 
παρά την έφεσή του (και την ήδη αναγνωρισμένη συνεισφορά του) στην ποίηση, θα εξέδιδε τη νουβέλα 
Το Αγρίμι που θα χαιρετιζόταν ως «το πρώτο αληθινό βιβλίο της αντίστασης», και το ΚΚΕ θα 
προκήρυσσε διαγωνισμό με το ίδιο θέμα (την Αντίσταση), για να βραβεύσει λίγο μετά, ανάμεσα σε άλλα 
(ποιητικά) έργα και βιβλία αναμνήσεων, τα διηγήματα της συλλογής Ματωμένα Χρόνια του Σ. Πατατζή 
(1946) και το μυθιστόρημα Φωτιά (1946) του Δ. Χατζή. Την ίδια χρονιά, η Μ. Αξιώτη θα κυκλοφορούσε 
με τη σειρά της το μυθιστόρημα Εικοστός Αιώνας (1946), έχοντας προηγουμένως αναλωθεί, όπως και 
άλλες γυναίκες ομότεχνοι και ιδεολογικά ομόστοιχοι (Ε. Αλεξίου, Γ. Καζαντζάκη), στη συγγραφή 
διηγημάτων (συγκεντρωμένων τώρα στο Σύντροφοι, Καλημέρα! Και άλλα διηγήματα, Αθήνα, Κέδρος, 
1983) και κάθε είδους «στρατευμένων» κειμένων (χρονικών ή επικαιρικών πολιτικών μπροσούρων, 
όπως Απάντηση σε πέντε ερωτήματα και Οι Ελληνίδες Φρουροί της Ελλάδας). Ο Μ. Λουντέμης, μετά το 
χρονικό του Μεγάλου Δεκέμβρη και την επικαιρική «Δεκεμβριάδα» του (1945), θα έδινε το 1946 τη 
συλλογή διηγημάτων Αυτοί που φέρανε την καταχνιά και, έναν χρόνο αργότερα, ο Σ. Τσίρκας, με 
πρόθεση να αποδώσει (και να δικαιώσει) τις εμπειρίες και τα βιώματα των εμπλεκόμενων στον 
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αμφιβολία ότι ακόμη και μετά τα Δεκεμβριανά το ΕΑΜ/ΚΚΕ θα εξακολουθούσε να 

παραμένει η ηγεμονική δύναμη στον χώρο των διανοουμένων έως και την κρίσιμη 

καμπή του τέλους του 1947, οπότε και, ως απόρροια των γενικότερων πολιτικών 

εξελίξεων και καθώς ο Εμφύλιος Πόλεμος θα έμπαινε πλέον στην τελευταία (και πιο 

αιματηρή) φάση του, η πόλωση θα επισημοποιούνταν και στον πνευματικό χώρο με τη 

διάσπαση της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών τον Ιούνιο του 1948.17 Στο μεταξύ, 

όμως, τα σημάδια του κορεσμού, της κόπωσης ή της κάμψης της «αντιστασιακής» 

τέχνης, περιβεβλημένης αρχικά με το «κύρος ενός ‘‘αγωνιστικού’’ και ‘‘ελεύθερου’’ 

φρονήματος» ανεξαρτήτως των επιτευγμάτων της,18 θα ήταν κάτι παραπάνω από 

ευδιάκριτα:  

Όμως, ο ασφυκτικός αυτός εσωτερικός κορεσμός, όταν κόπασε κάπως η θύελλα των 
περιστατικών, δημιούργησε την αδυσώπητη ανάγκη της έκφρασης και της μορφής. Το 
χάος, ξέρομε, είναι πάντα ξένο προς την ανοχή της ψυχής. Και στην περίπτωσή μας 
οδήγησε στην προσπάθεια εξωτερίκευσης των εσωτερικών εντυπώσεων και δονήσεων ‒
στην ανάγκη του χρονικού. 
Το έδαφος, όμως, όπου χρειάστηκε να θεμελιωθούν και να φιλοτεχνηθούν οι σχετικές 
μορφές ήταν φοβερά ολισθηρό. Γιατί νιοσκαμένο από το σκληρό αλέτρι του πολέμου 
προϋπόθετε τη μεσολάβηση κάποιου χρόνου για να πατηθούν και να σφίξουν τα χώματα. 
Τα μεγάλα γεγονότα, ως γνωστό, δεν γίνονται εύκολα τέχνη. Ο καιρός τα κατασταλάζει. 
Μόλον τούτο πολλοί δεν πρόσεξαν τη δυσκολία κι έκτισαν επιπόλαια. Άλλοι ‒με 
μονιμότερα επιτεύγματα αυτοί‒ κίνησαν πολύ τη φαντασία, σκηνοθέτησαν χρονική 
απόσταση κι υπόβαλαν ατμόσφαιρα παραμυθιού (παραμύθι η χθεσινή πραγματικότης!).19 

Το αναγνωστικό κοινό (όχι τόσο αριστερών πεποιθήσεων ή «ευαισθησιών») θα 

γύριζε την πλάτη (γενικά) στα βιβλία (ειδικότερα, στα «αντιστασιακά»), ενώ κριτικοί 

και θεωρητικοί της Αριστεράς, όπως ο Μ. Αυγέρης, θα μιλούσαν πλέον ανοιχτά ήδη 

από το 1946 για την αναγκαία ανανέωση της σχετικής λογοτεχνίας σε θεματικό και 

αισθητικό επίπεδο.20 Την ίδια στιγμή, η άλλη πλευρά, η «αστική», θα βρισκόταν σε 

αντιστασιακό αγώνα και στο «κίνημα» στη Μ. Ανατολή, θα συγκέντρωνε ανάλογης θεματικής 
διηγήματα στη συλλογή του Ο Απρίλης είναι πιο σκληρός (1947). 
17 Για τα ζητήματα αυτά, πρβλ. Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 190-193, 216, 220-227 και 368-
370. Πριν τα Δεκεμβριανά, βέβαια, η αποδοχή του εαμικού κινήματος και της ρητορικής του περί 
«λαοκρατίας» ή, έστω, η συμπάθεια για τον αγώνα και τα ιδανικά της Αριστεράς θα ήταν πολύ 
μεγαλύτερες, ακόμη και σε λογοτέχνες και λογίους «υπεράνω υποψίας», όπως ο Τ. Αθανασιάδης, ο Η. 
Βενέζης, ο Μ. Καραγάτσης, ο Θ. Πετσάλης-Διομήδης, ο Α. Γιαννόπουλος, αλλά και ο Γ. Σεφέρης, ο Ο. 
Ελύτης, ο Κ. Θ. Δημαράς, παρά λίγο ο Σ. Μελάς κ.ά. (πρβλ. ό.π., 126-130, 152, 181, 193).  
18 Α. Αργυρίου, «Αποδόσεις της ιστορικής εμπειρίας» στο Ιστορική Πραγματικότητα και Νεοελληνική 
Πεζογραφία (1945-1995), Επιστημονικό Συμπόσιο, 7-8 Απρ. 1995, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη, 1997, σ. 64. 
19 Φ. Βράχας, «Πνεύμα και Ζωή. Χρονικό μιας Σταυροφορίας», εφ. Έθνος (Λευκωσίας), ό.π. 
20 Πρβλ., Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 212-213 και 276-278 και Δ. Μέντη, Μεταπολεμική 
Πολιτική Ποίηση…, Αθήνα, Κέδρος, 1995, σ. 102-111. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ανάγκη συνέχισης 
και περαιτέρω καλλιέργειας μιας «αντιστασιακής» τέχνης θα υπερασπίζονταν πλέον σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο κάποιοι μη «στρατευμένοι» στην Αριστερά θεωρητικοί ή λογοτέχνες, όπως ο Κ. 
Μεραναίος των Φιλολογικών Χρονικών ή οι αποκαλούμενοι ως «λυρικοί πεζογράφοι» της «Γενιάς του 
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αμηχανία απέναντι στη διαχείριση ενός τόσο εύφλεκτου υλικού, επιβαρυμένου ήδη με 

την ιδεολογική επικυριαρχία του αντίπαλου δέους, το οποίο συνέδεε απροκάλυπτα τους 

αγώνες του πρόσφατου παρελθόντος με τις προκλήσεις του παρόντος και τις αξιώσεις 

για μια διαφορετική πορεία της χώρας στο άμεσο μέλλον ‒ακόμη και αν κάτι τέτοιο 

συνεπαγόταν την εκ νέου προσφυγή στην ένοπλη βία, έναν «τρίτο γύρο», σύμφωνα με 

την επίσημη «ερμηνεία» της πολιτικής του ΕΑΜ/ΚΚΕ από την εθνικόφρονα 

παράταξη˙ ιδού πώς αιτιολογούσε τον παραμερισμό της κατοχικής/αντιστασιακής 

πραγματικότητας από τους αστούς συγγραφείς ο Δ. Ραυτόπουλος στην εισαγωγή της 

κριτικής του για τη Ρίζα του Μύθου τον Αύγουστο του 1955: 

Οι παλιοί αντιπρόσωποι της άρνησης, τουλάχιστον στον τομέα της Τέχνης, επί μια 
δεκαετία [1944-1954] μετά τον πόλεμο απόφυγαν το θέμα της κατοχής με χαρακτηριστικό 
σύμπλεγμα ενοχής. Τους τράβηξαν πάλι ξαφνικά τα ταξίδια, η ιστορία, ο 
κοσμοπολιτισμός κι ο Φρόιντ. Ελάχιστοι που ένιωσαν την ανάγκη να περάσουν το έργο 
τους μέσα από την τετραετία, διάβηκαν με αγγελική αφηρημάδα, μίλησαν με χαριτωμένη 
αοριστολογία ή γενικούς αφορισμούς. Το πολύ-πολύ έστρεψαν με αξιέπαινο ζήλο όλη 
τους την παρατήρηση στις λεπτεπίλεπτες ψυχολογικές αντιδράσεις του πεινασμένου ή του 
μελλοθάνατου, αποφεύγοντας συστηματικά τις μεγάλες συγκρούσεις και την αιτιότητά 
τους.  
Είναι καταπληχτικό και μόνο με το σύμπλεγμα ενοχής που αναφέραμε εξηγιέται το 
φαινόμενο ένα τέτοιο υλικό τιτανικών συγκρούσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, να 
αφήσει αδιάφορους έμπειρους λογοτέχνες και, πολλές φορές, κυνηγούς του θέματος, τη 
στιγμή που μια ψυχρά επιστήμη, η ψυχοπαθολογία επωφελήθηκε από την πλούσια 
παρατήρηση που το υλικό αυτό της πρόσφερε.21  

Η «ανάγνωση» (και η «αναγνώριση») της Αντίστασης, υπονομευμένη και 

φαλκιδευμένη έτσι κι αλλιώς από όσα διαδραματίστηκαν στην Αθήνα τον δραματικό 

Δεκέμβρη του 1944, θα συνδεόταν εφεξής με τις προτεραιότητες (και τις στρεβλώσεις) 

της μεταπολεμικής ελληνικής πολιτικής ζωής σε μια διεθνή συγκυρία, όπου ανέτειλε 

με γοργό ρυθμό μια νέα πραγματικότητα: η διάρρηξη των δεσμών των πρώην 

Σαράντα» ‒αίφνης, ο Α. Κοββατζής και ο Α. Τροπαιάτης (πρβλ. τη συλλογή διηγημάτων του τελευταίου 
Παραμύθι της Κατοχής, μαζί με τη νουβέλα Επιτάφιος του 1947). 
21 Δ. Ραυτόπουλος, «Δυο μυθιστορήματα με την ίδια θέση», περ. Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 8, Αύγ. 1955, 
162-166 [= Δ. Ραυτόπουλος, Οι Ιδέες και τα Έργα, Αθήνα, Δίφρος, 1965, σ. 294]˙ πρβλ. και τις 
αντίστοιχες εκτιμήσεις του Δ. Χατζή (που συμπίπτουν σε πάρα πολλά σημεία με τις απόψεις του 
Ραυτόπουλου), στο «Ελληνική αστική πεζογραφία της Εθνικής Αντίστασης», Το Πρόσωπο του Νέου 
Ελληνισμού. Διαλέξεις και δοκίμια, επιμ.-εισ. Β. Αποστολίδου, Αθήνα, Το Ροδακιό, 2005, σ. 337-342]. 
Το επιστημονικό έργο από τον τομέα της «ψυχοπαθολογίας», στο οποίο αναφέρεται ο Ραυτόπουλος είναι 
η πρωτοποριακή για την εποχή της μελέτη (πρωτοεκδόθηκε το 1947) με τίτλο: Συμβολή στη Μελέτη της 
Ψυχοπαθολογίας της Πείνας, του Φόβου και του Άγχους. Από το Ιατρικό Χρονικό της Κατοχής –στις μέρες 
μας διαθέσιμο ως: Φ. Σκούρας – Α. Χατζηδήμος – Α. Καλούτσης – Γ. Παπαδημητρίου, Η 
Ψυχοπαθολογία της Πείνας, του Φόβου και του Άγχους. Νευρώσεις και Ψυχονευρώσεις, εισ.-επιμ.: Θ. 
Τζαβάρας, Αθήνα, Οδυσσέας (σειρά Τρίαψις Λόγος, 3), 1991. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στο 
συγκεκριμένο απόσπασμα (όπως και αλλού) υπάρχουν φραστικές διορθώσεις και επεμβάσεις του 
Ραυτόπουλου σε σχέση με το αρχικό κείμενο της κριτικής του για τη Ρίζα του Μύθου του Ρ. Ρούφου και 
την Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, όπως αυτή είχε πρωτοδημοσιευτεί στην Επιθεώρηση Τέχνης. 
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συμμάχων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το απόλυτο σχίσμα Δύσης και Ανατολής 

θα μετέτρεπαν σύντομα τη χώρα σε θερμό πεδίο εφαρμογής των δογμάτων του Ψυχρού 

Πολέμου: 

Αλλά τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν, με τη θερμή μορφή του απροκάλυπτα 
εμφυλίου πολέμου, μάλλον ματαίωσαν (θα το διαπιστώσομε) τη συνέχιση αυτής της 
κατάθεσης/μαρτυρίας και της δικαίωσης της πρόσφατης Ιστορίας (που τελούσε τώρα υπό 
αμφισβήτηση), προτού αυτή η εμπειρία μετασχηματιστεί σε ‘‘αδιάβλητη’’ (όπως αφελώς 
νομίζομε) και, πιθανόν, ‘‘αδιάφορη’’ (δηλ. εκτός της παρούσας σκηνής) Ιστορία.22 

Η περίοδος της λεγόμενης «λευκής τρομοκρατίας» (1945-1946) θα εγκαινίαζε τις 

διώξεις που αρχικά (ημι)παράνομες παρακρατικές ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας στα 

όρια της νομιμότητας, ακολούθως και το επίσημο κράτος, θα επέβαλαν σταδιακά στους 

αριστερούς «στασιαστές» και έμπρακτους αρνητές της μεταπολεμικής τάξης 

πραγμάτων στην Ελλάδα ‒ανάμεσά τους θα συγκαταλέγονταν και πολλοί αριστεροί 

διανοούμενοι και συγγραφείς, κάποιοι από τους οποίους, νιώθοντας από νωρίς τον 

κίνδυνο, θα κατέφευγαν στο εξωτερικό (κατά προτίμηση στη Γαλλία).23 Εντούτοις, από 

τον Ιούνιο του 1946, με το περίφημο Γ΄ Ψήφισμα «Περί εκτάκτων μέτρων κατά των 

επιβουλευομένων την δημοσίαν τάξιν και την ακεραιότητα της χώρας» (το οποίο και 

ποινικοποιούσε, μεταξύ άλλων, και τα ιδεολογικά φρονήματα και την ελεύθερη 

έκφραση γνώμης), κυρίως, όμως, με την απαγόρευση κυκλοφορίας των εφημερίδων 

και των λοιπών εντύπων του ΚΚΕ και την οριστική (έως και το 1974) έκθεση του 

κόμματος και των συγγενών του οργανώσεων εκτός νόμου στα τέλη του 1947 (με τον 

αναγκαστικό νόμο 509), η εμφύλια ρήξη θα παγιωνόταν και στον χώρο των 

Γραμμάτων. 

22 Α. Αργυρίου, «Αποδόσεις της ιστορικής εμπειρίας», στο Ιστορική Πραγματικότητα…ό.π., σ. 64-65 (οι 
υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). Είναι σαφές ότι από την πλευρά των συγγραφέων του λεγόμενου 
«αστικού» χώρου οι λογοτεχνικές αποτυπώσεις της Αντίστασης θα ήταν πολύ πιο περιορισμένες (και, 
ειδικά για τα Δεκεμβριανά, σχεδόν ανύπαρκτες). Στην πεζογραφία, εκτός από τα διηγήματα ή τις 
νουβέλες των Η. Βενέζη, Θ. Πετσάλη-Διομήδη και Γ. Σαράντη που αναφέρθηκαν παραπάνω, την ίδια 
περίοδο (έως δηλαδή το 1947), αντίστοιχης θεματολογίας έργα θα δημοσίευαν: ο Γ. Μπεράτης, 
Οδοιπορικό του ’43 (1946), ο Δ. Ψαθάς, Αντίσταση. Αθήνα 1942-1944 (1946), ο Α. Τερζάκης, Το 
Λυκόφως των Ανθρώπων (1947) και η Μ. Μητροπούλου, Απασιονάτα (1947). 
23 Πρόκειται για τους επιβάτες του περίφημου πλοίου «Ματαρόα» τον Δεκέμβριο του 1945 (ανάμεσά 
τους οι γυναίκες συγγραφείς Ε. Αλεξίου, Μ. Κρανάκη, Μ. Χατζηλαζάρου), ενώ θα ακολουθούσαν και 
άλλοι, όπως η Μ. Αξιώτη το 1947. Βέβαια, στο Παρίσι θα βρεθούν και λογοτέχνες που δεν ήταν 
ενταγμένοι στην Αριστερά, όπως ο Ν. Καζαντζάκης και ο Ο. Ελύτης˙ για τα θέματα αυτά και τις πρώιμες 
διώξεις αριστερών (ή αριστεριζόντων) συγγραφέων, πρβλ. και Α. Αργυρίου, Ιστορία…, τόμ. Δ΄, σ. 72, 
101-102, 163, 257 και passim, Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 213-214 και 369. Ειδικότερα, 
για το «Ματαρόα», πρβλ. κυρίως, Ν. Ανδρικοπούλου, Το ταξίδι του «Ματαρόα», 1945, επίμ. Γ. 
Καλπαδάκης, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2007, αλλά και Μ. Κρανάκη, «Ματαρόα» σε δύο 
φωνές. Σελίδες ξενιτιάς, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2007. 
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Όσοι λογοτέχνες ενταγμένοι στην Αριστερά (ή απλώς «συμπαθούντες») θα 

επιθυμούσαν να αποτυπώσουν τα βιώματά τους από τα καταιγιστικά γεγονότα του 

άμεσου παρελθόντος (που εξέβαλαν σε ένα τραγικά ζοφερό παρόν) βρίσκονταν πλέον 

σε εξαιρετικά δεινή θέση, όταν δεν τους ήταν παντελώς αδύνατο να γράψουν ή/και να 

εκδώσουν οτιδήποτε στην Ελλάδα˙ οι περισσότεροι από αυτούς είτε είχαν 

«μεταφερθεί» σε διάφορα ξερονήσια του Αιγαίου είτε είχαν αυτοεξοριστεί ακουσίως 

και εξ ανάγκης σε χώρες του «παραπετάσματος» (της Κεντρικής ή της Ανατολικής 

Ευρώπης), συνιστώντας έκτοτε την πνευματική «εμιγκράτσια» μιας «καθηλωμένης 

διασποράς» σε συνεχή αναζήτηση μιας (εθνικής, πολιτικής ή κομματικής) ιθαγένειας 

και, ταυτόχρονα, με διαρκή νοσταλγία της πατρίδας.24 

Άλλωστε, προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 τα θέματα τα σχετικά με τον 

πόλεμο, την Κατοχή και την Αντίσταση έτειναν «να υποχωρήσουν ως αναφορές» με 

τη θεματική να επιστρέφει εκ νέου «στα καθημερινά και στα αιώνια»˙25 εύγλωττος 

δείκτης τα λογοτεχνικά περιοδικά, τα οποία αφιέρωναν «ολοένα και λιγότερες σελίδες 

στην ‘‘τετράχρονη νύχτα’’», ενώ ο Εμφύλιος Πόλεμος είχε «ακόμα πιο ευάριθμους 

οπαδούς»: οι περισσότεροι από τους εναπομείναντες συγγραφείς και εκδότες, όταν δεν 

24 Όπως διευκρινίζει ο Α. Αργυρίου (Ιστορία…, τόμ. Δ΄, σ. 453), στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια οι 
νεότεροι συγγραφείς που παρουσίασαν πεζογραφικά έργα ήταν αποκλειστικά γυναίκες, καθώς οι 
επίδοξοι άντρες ομότεχνοί τους από το καλοκαίρι του 1947 (κάποιοι και λίγο νωρίτερα, όπως ο Ρ. 
Ρούφος) είχαν υποχρεωτικά στρατευθεί (με άρση της αναβολής σπουδών) είτε στον Εθνικό Στρατό είτε 
(οι ύποπτων ή αμφίβολων «εθνικών φρονημάτων») σε «τάγματα σκαπανέων», με τελικό προορισμό τη 
Μακρόνησο (πρβλ. και του ιδίου, «Αποδόσεις της ιστορικής εμπειρίας», Ιστορική Πραγματικότητα…ό.π., 
σ. 64). Έναν αρκετά εκτενή κατάλογο αριστερών συγγραφεών και λογίων που θα περνούσαν τα χρόνια 
1948-1952 σε ξερονήσια της άγονης γραμμής ή στο στρατόπεδο της Μακρονήσου παραθέτει και η Α. 
Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 445-446 (πρβλ. και στη συνέχεια, για την ‒κυρίως ποιητική‒
έκφραση της εξορίας και του εγκλεισμού, σ. 447-460). Για τους συγγραφείς που βρέθηκαν στην 
υπερορία, πρβλ. Α. Ματθαίου και Π. Πολέμη, Η Εκδοτική Περιπέτεια των Ελλήνων Κομμουνιστών: Από 
το Βουνό στην Υπερορία 1947-1968, Αθήνα, Βιβλιόραμα-ΑΣΚΙ, 2003, Β. Αποστολδου, Λογοτεχνία και 
Ιστορία στη Μεταπολεμική Αριστερά. Η Παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981, Αθήνα, Πόλις, 2003, 
της ιδίας, Τραύμα και Μνήμη…, ό.π., και το μυθιστόρημα της Μ. Αξιώτη, Ρεπυμπλίκ-Βαστίλλη, εισ.-επιμ. 
Μ. Μικέ, μτφρ.-επίμ. Τ. Δημητρούλια, Αθήνα, Άγρα, 2014.   
25 Όψιμα, προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της επόμενης (πρόκειται, όμως, στην 
πλειονότητά τους για έργα «φτασμένων», μεσοπολεμικών πεζογράφων, εγνωσμένων ιδεολογικών 
φρονημάτων, οι οποίοι δεν υπήρχε κίνδυνος να αντιμετωπίσουν διώξεις από το μετεμφυλιακό καθεστώς) 
θα εμφανίζονταν τα ακόλουθα πεζογραφικά έργα κατοχικής/αντιστασιακής θεματολογίας: η μάλλον 
ιδιότυπη μυθιστορηματική βιογραφία του Μ. Καραγάτση, Βασίλης Λάσκος (1948), οι εκ δεξιών 
αντανακλαστικών ορμώμενες Πασχαλιές (1949) της Γ. Σαράντη, η αινιγματική Έξοδος (1950) του Η. 
Βενέζη, η Ιερά Οδός (1950) του Γ. Θεοτοκά, τα διηγήματα της Πικρής Εποχής (1950) του Τ. Δόξα, και 
οι (εν μέρει σχετικοί με τον πόλεμο, την Κατοχή και την Αντίσταση) Αιχμάλωτοι (1951) του Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλου. Εξαίρεση στη χορεία αυτή των μη στρατευμένων στην Αριστερά πεζογράφων που 
εντούτοις θα υφίστατο διώξεις για το έργο του, αποτελεί η περίπτωση του Γ. Μπεράτη, ο οποίος και θα 
απολυόταν το 1948 από το Υπουργείο Εξωτερικών, εξαιτίας της καθόλα αρνητικής απεικόνισης του Ν. 
Ζέρβα και της συνολικής εμπειρίας του αντάρτικου του ΕΔΕΣ στο Οδοιπορικό του ’43˙ πρβλ. και Γ. 
Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γιάννης Μπεράτης. Σχεδίασμα Βιο-εργογραφίας. Το Πλατύ Ποτάμι, Αθήνα, 
Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1994, σ. 58. 
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ήθελαν να υπηρετήσουν συνειδητά την κρατική προπαγάνδα,26 (αυτο)λογοκρινόμενοι 

υπό την επήρεια και τον φόβο της επαγρύπνησης των αρμόδιων αρχών ή, απλώς, 

ακολουθώντας το πνεύμα και τις επιταγές των καιρών (ίσως και τις ενδόμυχες 

επιθυμίες και ανάγκες των αναγνωστών τους) έβγαιναν (οι πιο πολλοί οριστικά) «από 

τον χορό της Ιστορίας και της πολιτικής».27  

Οι εξαιρέσεις ήταν λιγοστές και τα αξιόλογα κείμενα ελάχιστα:28 ειδικά για τον 

Εμφύλιο, «καθιερωμένοι» πεζογράφοι της «Γενιάς του Τριάντα» (ανάλογα με την 

ιδεολογική τους θέση ή «στράτευση») δημοσίευσαν έργα που δεν αντέχουν σε ποιοτικό 

έλεγχο ούτε με τα στοιχειώδη κριτήρια για ένα έργο τέχνης,29 ενώ από τους νεότερους 

μεταπολεμικούς, η Μ. Λυμπεράκη ‒υιοθετώντας μοντερνιστικές τεχνικές και σε 

ευρύτερο ψυχαναλυτικό και υπαρξιστικό πλαίσιο‒ θα αναφερόταν στον Άλλο 

Αλέξανδρο (1950) έμμεσα, ελλειπτικά και αλληγορικά στο αδελφοκτόνο μίσος˙ μόνον 

ο αιρετικός Ρ. Αποστολίδης (θα τον συναντήσουμε αργότερα να πνέει τα μένεα 

26 Τέτοια παραδείγματα εκθειασμού εκ μέρους γνωστών συγγραφέων και λογίων της κατασταλτικής 
πολιτικής του κράτους έναντι των «απεχθών συμμοριτών» (ακόμη και αν επρόκειτο για το 
«αναμορφωτικό έργο» στο στρατόπεδο της Μακρονήσου) δίνει η Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., 
σ. 367-368 και σημ. 10-13. Ιδιαίτερα για την εμπειρία της Μακρονήσου (και την αποτύπωσή της στη 
λογοτεχνία), πρβλ. και τα πρακτικά της επιστημονικής συνάντησης Ιστορικό Τοπίο και Ιστορική Μνήμη: 
το Παράδειγμα της Μακρονήσου, επιμ. Σ. Μπουρνάζος, Τ. Σακελλαρόπουλος, Αθήνα, Φιλίστωρ, 2000.   
27 Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 422. Ειδικά για τον Εμφύλιο και την αποσιώπησή του από 
την πεζογραφία της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, ο Α. Αργυρίου είναι κατηγορηματικός: «Θέλω να 
πιστεύω ότι, παρά τα περί αντιθέτου άλλοτε γραφέντα, σήμερα πρέπει να συμφωνούμε πως, μέσα στις 
μετεμφυλιακές συνθήκες, η ‘‘απώθηση’’ του Εμφυλίου δεν οφειλόταν σε υποκειμενικούς λόγους, τάχα 
τραυματικούς, αλλά σε καθαρά αντικειμενικούς: αγρυπνούσε και βελτιωνόταν ο νόμος 509», 
«Αποδόσεις της ιστορικής εμπειρίας», στο Ιστορική Πραγματικότητα…ό.π., σ. 65. 
28 Κάποια διηγήματα, με επικέντρωση στο εμφυλιακό παιδομάζωμα (από αντικομμουνιστική σκοπιά) 
είχε δημοσιεύσει ο Σ. Πλασκοβίτης στη συλλογή Πορεία στη Νύχτα (1948) και, ακολούθως, μερικές 
σελίδες ο Τ. Αλαβέρας στο βιβλίο του Τ’ Αγρίμια του Άλλου Δάσους (1952). Εν μέρει ως ανταπόκριση 
στη ζοφερή πραγματικότητα του Εμφυλίου Πολέμου, ο Ν. Καζαντζάκης συνέθεσε το 1948 το 
μυθιστόρημα Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται (αν και θα το εκδώσει έξι χρόνια μετά, το 1954) και, λίγους 
μήνες αργότερα, με πιο άμεσο τρόπο θα επιχειρούσε να αποτυπώσει το εμφύλιο δράμα στους 
Αδερφοφάδες, ένα μυθιστόρημα που ολοκληρώνεται βέβαια μέσα στο 1949, βλέπει ωστόσο το φως της 
δημοσιότητας μεταθανάτια, μόλις το 1963. Υπενθυμίζεται εδώ ότι και ο Καπετάν Μιχάλης (1953) είχε 
αρχικά σχεδιαστεί ως ένα μυθιστόρημα-χρονικό (με άλλο μάλιστα τίτλο, Ο Ανήφορος) και θέμα την 
αντίσταση των Κρητικών ενάντια στους Γερμανούς˙ πρβλ. και Α. Καστρινάκη, «Η εμπειρία της νίκης 
και η μυθοποίηση της ήττας. Εικόνες του Τούρκου στο έργο του Καζαντζάκη», στο Η Τελευταία Φάση 
του Κρητικού Ζητήματος, Πρακτικά Συνεδρίου, Ηράκλειο, 2001, σ. 389-397. 
29 Αναφερόμαστε εδώ κυρίως στο (ανέκδοτο μέχρι σήμερα) μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, Τα 
Σύνορα του Μίσους ‒μνημείο αντικομμουνισμού/αντισλαβισμού, δημοσιευμένο σε 49 συνέχειες στην 
εφημερίδα Βραδυνή το καλοκαίρι του 1948 (πρώτος είχε δώσει μια εκτενή περίληψη με 
αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα ο Κ. Α. Δημάδης στη μελέτη του Δικτατορία, Πόλεμος και Πεζογραφία 
(1936-1944), Αθήνα, Γνώση, 1991, σ. 478-496). Αλλά και ο Κ. Πολίτης είχε ξεκινήσει ένα μυθιστόρημα 
εμπρόθετης δικαίωσης των αγώνων της Αριστεράς (από την Αντίσταση μέχρι μάλλον και τον Εμφύλιο), 
το οποίο και άφησε (ευτυχώς) ημιτελές: πρόκειται για τη Santa Barbara (1949) ‒από ένα μικρό του 
τμήμα, δημοσιευμένο στην εφημερίδα της Αριστεράς Μάχη (6 Νοεμ. 1949), διαπιστώνει κανείς πόσο η 
προγραμματική στράτευση μπορεί να βλάψει ακόμη και έναν προικισμένο συγγραφέα (πρβλ. την 
αναδημοσίευση του αποσπάσματος στο περ. Διαβάζω, τχ. 116, 10 Απρ. 1985, σ. 40-42)˙ για τα 
μυθιστόρηματα αυτά, πρβλ. και Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 409 και 464, αντίστοιχα. 
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εναντίον του Ρούφου για τη Χάλκινη Εποχή ‒αν και όχι μόνο) θα προβεί σε μια 

πραγματικά συγκλονιστική κατάθεση στην Πυραμίδα 67 (1950) με ρηξικέλευθο λόγο 

και ύφος για τη φρίκη και το παράλογο που έζησε ο ίδιος στο πετσί του ως (άοπλος) 

στρατιώτης του Ελληνικού Στρατού.30 

Φτάσαμε, όμως, κιόλας στις αρχές της πρώτης, πραγματικά μεταπολεμικής 

δεκαετίας για τα καθ’ ημάς, αγγίζοντας ένα θέμα που κανονικά δεν θα έπρεπε να 

περιληφθεί στο εποπτικό μας πεδίο: ο Ρούφος δεν γράφει (με μια πρώτη, έστω 

επιπόλαιη, ματιά) για τον Εμφύλιο του 1946-1949, αλλά επαναφέρει, ύστερα από τον 

Αλ. Κοτζιά, την εστίαση στην κατοχική Αθήνα την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 

1942 έως και την 1η Φεβρουαρίου 1944 (ημέρα της δολοφονίας από την κομμουνιστική 

ΟΠΛΑ του «Αγαπημένου των θεών», του Κ. Μαλτέζου-Μακρυγιάννη) ‒

περιοριζόμενος σε κάποιες, σύντομες κατά κανόνα αναδρομές, και στα αμέσως 

προηγούμενα χρόνια. Συστήνει, μάλιστα, σε κοινό και κριτικούς το πρωτόλειο έργο 

του όχι ως «μυθιστόρημα» αλλά ως «χρονικό», εντάσσοντάς το ειδολογικά στη χορεία 

ανάλογων κειμένων «πρωτοβάθμιας πεζογραφίας» που ήδη είχε αποδώσει μια διόλου 

ευκαταφρόνητη παραγωγή το αμέσως προηγούμενο διάστημα.31 

30 Για τη λογοτεχνία με θέμα τον Εμφύλιο, από τα πολλά σχετικά άρθρα, πρβλ. τα συγκεντρωτικά βιβλία 
ή μελέτες, Γ. Βασιλακάκος, Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη Μεταπολεμική Πεζογραφία (1946-1958), 
ό.π., Μ. Νικολοπούλου, «Ο “τριακονταετής πόλεμος”: Η πεζογραφία με θέμα τον Εμφύλιο και η 
διαχείριση της μνήμης στο πεδίο της αφήγησης (1946-1974)», στο Γ. Αντωνίου κ.ά. (επιμ.), Η Εποχή 
της Σύγχυσης…, ό.π., σ. 419-493 και Β. Αποστολίδου, Τραύμα και Μνήμη…, ό.π., (ιδ. σ. 131-160). Ειδικά 
για την Πυραμίδα 67 του Ρ. Αποστολίδη, έργο που με το επαναστατικό του πνεύμα εγκαινιάζει, κατά 
τον Α. Αργυρίου, μια «καθαρά ‘μεταπολεμική’ νοοτροπία και προβληματική» (Ιστορία…, τόμ. Ε΄, σ. 
284), πρβλ. και M. Nikolopoulou, «Pyramid 67. A Liminal Testimony on the Greek Civil War» στο P. 
Carabott και T. D. Sfikas (επιμ.), The Greek Civil War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and 
Silences, Άλντερσοτ και Λονδίνο, Ashgate-Centre for Hellenic Studies, King’s College, 2004, σ. 209-
222. 
31 Από την άποψη αυτή η παρατήρηση της Μ. Νικολοπούλου («Ο “τριακονταετής πόλεμος”…», ό.π., σ. 
443) ότι το Χρονικό μιας Σταυροφορίας, μαζί με την Πολιορκία του Α. Κοτζιά, την Τειχομαχία του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου και Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη, «έχουν όλα τον ειδολογικό υπότιτλο 
μυθιστόρημα, πράγμα που τα διαφοροποιεί από προγενέστερα κείμενα» (όπως το Οδοιπορικό του ’43 
του Μπεράτη ή την Πυραμίδα 67 του Ρ. Αποστολίδη, «που είχαν τον χαρακτήρα της προσωπικής 
μαρτυρίας και επεδίωκαν να πείσουν τον αναγνώστη για την αυθεντικότητα της κατάθεσής τους σχετικά 
με γεγονότα που προκαλούσαν έντονο διχασμό»), δεν μπορεί να θεωρηθεί ‒ως προς το έργο του Ρούφου 
τουλάχιστον‒ απόλυτα ακριβής, εφόσον πουθενά στην πρώτη έκδοση δεν υπήρχε ο υπότιτλος 
«μυθιστόρημα» (αυτό θα συμβεί στη δεύτερη, συγκεντρωτική, αναθεωρημένη και οριστική έκδοση της 
τριλογίας). Κατά συνέπεια, δεν ισχύει (και πάλι αναφορικά με το Χρονικό του Ρούφου στην πρώτη του 
μορφή) η εκτίμηση της Νικολοπούλου ότι, με την υιοθέτηση του συγκεκριμένου ειδολογικού 
χαρακτηρισμού («μυθιστόρημα») αλλά και της τριτοπρόσωπης αφήγησης, το έργο συνιστά «μια 
απόπειρα συνολικότερης απόδοσης των γεγονότων» με ενδείξεις «αποστασιοποίησης από τα 
αφηγούμενα». Αντίθετα, ο Ρούφος θα τονίσει επανειλημμένως, όπως θα δούμε, τον έντονα βιωματικό 
χαρακτήρα της κατάθεσής του (περιορισμένης στην στενά προσωπική και μόνον αντίληψη της 
κατοχικής πραγματικότητας), ενώ οι σύγχρονοί του κριτικοί θα αντιμετωπίσουν περισσότερο (και κατά 
κανόνα θα ψέξουν) το έργο του ως «χρονικό» (παρά ως «μυθιστόρημα»), το οποίο όφειλε, αν ήθελε να 
είναι συνεπές προς τον τίτλο του, να αποδίδει πιστότερα το κλίμα και τα «πραγματικά γεγονότα» της 
εποχής. Πάντως, το πάθημα θα γίνει μάθημα για τον συγγραφέα στη Χάλκινη Εποχή, στην οποία θα 
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Κλείνοντας αυτή την παρέκβαση, επανερχόμαστε στο σημείο εκκίνησης: αν η 

Αριστερά είχε όντως «μονοπωλήσει» τα κατοχικά θέματα (όπως ισχυριζόταν ο 

Βαρίκας στην κριτική του) και είχε καταφέρει στο μεταξύ να επιβάλει τη δική της 

ερμηνεία ‒εν πολλοίς, την εθνοκεντρική και μονόχορδα ηρωική «αφήγηση» περί 

σύσσωμης και παλλαϊκής Αντίστασης του ελληνικού λαού ενάντια στους κατακτητές 

της χώρας (πρώτα τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, στη συνέχεια και τους 

Βρετανούς)‒32 αυτό σίγουρα ήταν ήδη μια παλιά ιστορία ‒η Αριστερά θα είχε σιγήσει 

«διά ροπάλου» (τουλάχιστον στην Ελλάδα) από το 1947-1948. Προφανώς, η εκτίμηση 

του εξέχοντος μεσοπολεμικού κριτικού των Νέων (αργότερα και του Βήματος) μοιάζει 

λανθασμένη, εκτός αν αφορά περισσότερο την επιβίωση του «αφηγήματος» αυτού 

(παρά τα όσα είχαν μεσολαβήσει) και την αποδοχή που σιωπηρά αυτό εξακολουθούσε 

να απολαμβάνει. Μήπως, λοιπόν, η ηγεμονία της Αριστεράς, παρά τη διπλή (και 

ολοκληρωτική) ήττα τόσο στα Δεκεμβριανά όσο και στον επακόλουθο Εμφύλιο, δεν 

είχε παύσει ουσιαστικά να υφίσταται έως τότε; Μήπως η αντίπερα όχθη, μολονότι 

νικήτρια και θριαμβεύουσα επί όλων των υπόλοιπων πεδίων, δεν είχε μέχρι τη στιγμή 

εκείνη κατορθώσει να αρθρώσει έναν κάπως πειστικό αντί-λόγο σε πνευματικό 

επίπεδο; Και μήπως αυτόν περίμεναν επιτέλους από τον συγγραφέα μας οι ιδεολογικά 

συγγενείς του αναγνώστες, όπως και οι ομοϊδεάτες τους κριτικοί και λόγιοι (κυρίως 

του Μεσοπλέμου); 

Τα ερωτήματα αυτά υπονοούν και τους όρους υπό τους οποίους θα προσελάμβανε 

τη Ρίζα του Μύθου το (λιγότερο ή περισσότερο υποψιασμένο) κοινό της εποχής του 

συγγραφέα˙ ο τελευταίος, όπως ειπώθηκε παραπάνω, ήδη από τις παρακειμενικές 

προσθήκες (την αφιέρωση και την επιλογική σημείωση του «χρονικού» του), θα 

επιχειρούσε να αποδώσει τις ενδοφοιτητικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την περίοδο της Κατοχής, μέσα από μια ξεκάθαρα 

αντικομμουνιστική οπτική και από τη σκοπιά ενός ευκρινούς αυτοβιογραφικού 

ειδώλου: ο Δίων θα παρουσιαστεί στο έργο ως ένας νεαρός φοιτητής (μεγαλο)αστικών 

προσθέσει ως υπότιτλο «Το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» ‒χωρίς να αποφύγει και πάλι, όπως 
θα διαπιστώσουμε στο οικείο κεφάλαιο, επιθέσεις για (σκόπιμη εκ μέρους του) διαστρέβλωση της 
«πραγματικότητας». 
32 Σχετικά με την κυρίαρχη «αφήγηση» της Αριστεράς για την Αντίσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στο διάστημα 1943-1947, ως υπόθεση δηλαδή ολόκληρου του ενωμένου ελληνικού λαού (πλην 
ελαχίστων συνεργατών των κατακτητών) και ως συνέχεια των προαιώνιων αγώνων του έθνους, τα 
μοτίβα, τη ρητορική και τους «κοινούς τόπους», πρβλ. και Γ. Βελουδής, «Η ελληνική λογοτεχνία στην 
Αντίσταση (1936-1949)», Αναφορές, Αθήνα, Φιλιππότης, 1983 σ. 87-113, του ιδίου «Η ελληνική 
λογοτεχνία στην Αντίσταση», Μονά-Ζυγά. Δέκα Νεοελληνικά Μελετήματα, Αθήνα, Γνώση 1992, σ. 63-
77 και Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία…, ό.π., σ. 253-273 και 319-325. 
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καταβολών και ως ένας επίδοξος διανοούμενος αριστοκρατικού ήθους και έθους, 

στρατευμένος κατόπιν στις (κεντρο)δεξιές αντιστασιακές ομάδες, με παράλληλη και 

(αρχικά τουλάχιστον σχεδόν αποκλειστική) αντιεαμική στόχευση και δράση.  

Κατά τούτο, ήταν βέβαιο (και για τον ίδιο τον συγγραφέα) ότι το βιβλίο του θα 

προκαλούσε την Αριστερά και δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι θέσεις και η συνολική του 

οπτική δεν θα ήταν καθόλου ευπρόσδεκτες στη φίλα προσκείμενή της κριτική. 

Αναπόφευκτα επίσης, όπως θα δούμε, τα πολιτικά και «ηθικά» (και πολύ λιγότερο τα 

αισθητικά) κριτήρια θα βάρυναν καθοριστικά στην αποτίμηση της Ρίζας του Μύθου. 

Αν, όμως, εύλογα ο Ρούφος ανέμενε την αντίδραση της Αριστεράς, είναι τα εξ οικείων 

βέλη από συντηρητικούς ή φιλελεύθερους ομοτέχνους του και κριτικούς αυτά που 

μάλλον θα τον αιφνιδίασαν δυσάρεστα. Ας παρακολουθήσουμε, όμως, εκ του σύνεγγυς 

την αναμέτρηση αυτή σε συγχρονικό επίπεδο ‒και συχνά με όρους πολεμικής– της 

ελληνικής διανόησης με τον πρώτο τόμο του Χρονικού μιας Σταυροφορίας 

(συνεκδοχικά, και με τον ίδιο τον συγγραφέα), καθώς και τον διάλογο που (φανερά ή 

έμμεσα) θα αναπτυχθεί μεταξύ όσων θα εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους με 

αφορμή το βιβλίο του Ρούφου. 

 
 

1.2.  Οι πρώτες ομοβροντίες και τα «φίλια πυρά» (Δ. Ρώμας και Αιμ. 
Χουρμούζιος) 

 
Η πρώτη κριτική, δημοσιεμένη στην αθηναϊκή Ελευθερία με την υπογραφή του 

Διονύσιου Ρώμα, ήταν κατά βάση θετική.33 Ο παλαίμαχος δημοσιογράφος, κριτικός 

και συγγραφέας (αργότερα θα αναμιγνυόταν και στην πολιτική ως βουλευτής της ΕΡΕ) 

ομολογούσε ότι το βιβλίο, ένα «ρομάντσο που μέσα στις σελίδες του σφύζει 

κυριολεκτικά το νεανικό αίμα […] σ’ αρτηρίες που δονούνται σαν τεντωμένες χορδές 

από τους πρωτόφαντους κραδασμούς της εφηβείας και σε τριχοειδή αγγεία που 

μεταφέρουνε τον ρευστό πορφυρό πυρετό στα κέντρα του παρθενικού μυαλού» (Δ. 

Ρώμας, 1954), τον είχε κυριολεκτικά συνεπάρει. Για αυτό και αισθανόταν ένα είδος 

«βαθιάς ευγνωμοσύνης» προς τον νεότερο συνάδελφό του, γιατί το βιβλίο του είχε 

κατορθώσει να τον «τραβήξει» τόσο πολύ, ώστε, παρά τις καταβεβλημένες λόγω 

33 Δ. Ρώμας, «Σήμερα και χθες. Η Ρίζα του Μύθου», Ελευθερία (Αθήνας), 20 Οκτ. 1954. 
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γήρατος δυνάμεις του, να μείνει ξύπνιος για να το τελειώσει˙ ένιωσε, δηλαδή, ξανά 

νέος, κάτι που έτσι κι αλλιώς «ταίριαζε γάντι» και με το είδος του βιβλίου.34 

Αν και πρωτόλειο έργο, Η Ρίζα του Μύθου μπορούσε να κρατήσει αμείωτο το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη (να διαβαστεί «μονορούφι»), επειδή στα γνωστά θέματα 

ενός «μυθιστορήματος εφηβείας», τις ψυχοσωματικές δηλαδή αλλαγές και την 

αναζήτηση ταυτότητας που βιώνει, όπως είναι αναμενόμενο, ένας έφηβος στο πέρασμά 

του προς την ενηλικίωση (τη «φυσιολογική καταιγίδα που πέρασε ο καθένας μας 

προτού να γίνει άντρας» στο «σώμα και το μυαλό», καθώς και τους «μοιραίους 

εκείνους σεξουαλικούς λαβυρίνθους που διαβαίνει ο έφηβος ώσπου να βγει στο ξέφωτο 

της ξεκαθαρισμένης του πια ατομικής υποστάσεως», Δ. Ρώμας, 1954), ο συγγραφέας 

είχε προσθέσει ένα ακόμη εμπόδιο, χαρακτηριστικό της σύγχρονής του, ταραγμένης 

εποχής: πρόκειται για την κοπιώδη προσπάθεια (μια πραγματική «Οδύσσεια») 

αποκρυστάλλωσης των συνολικών πεποιθήσεων του νέου για την πολιτική, την 

κοινωνία και την οικονομία, την αναπόφευκτη προσχώρησή του σε μια «κοινωνική 

θρησκεία» και τη συνακόλουθη ένταξή του σε μια ομάδα, σε ένα κόμμα ή σε μια 

παράταξη με ομόλογη θεωρητική τοποθέτηση και πολιτικό πρόγραμμα.35 

Από κει και πέρα, ο Ρώμας έκανε μια σειρά παρατηρήσεων, που θα 

επαναλαμβάνονταν αρκετές φορές από τους κατοπινούς κριτικούς του βιβλίου, αλλά, 

ενδεχομένως, θα έπαιζαν και κάποιο ρόλο στην πορεία σύνθεσης και συγγραφής των 

επόμενων τόμων της τριλογίας ‒περισσότερο, μάλλον, στον ιδεολογικό 

επαναπροσανατολισμό και στον εν γένει κοσμοθεωρητικό επαναπροσδιορισμό του 

Δίωνα και των συντρόφων του, κυρίως στην Πορεία στο Σκοτάδι. Πρώτα-πρώτα, ο 

Ρώμας καταλόγιζε, χωρίς πρόθεση καταδίκης, στους νέους πρωταγωνιστές της Ρίζας 

34 Πρβλ. τη συναφή εξομολόγηση του κριτικού της αθηναϊκής Ελευθερίας: «Γι’ αυτό σαν τύχει να 
συναντήσω ένα έργο που με τραβάει τόσο πολύ ώστε ν’ αναγκάζουμαι να ξενυχτίσω για να το τελειώσω, 
νιώθω μια βαθιά ευγνωμοσύνη στον συγγραφέα του: κάτι ας πούμε σαν εκείνο που πρέπει να 
αισθάνουνται οι εγχειρισμένοι… του δρος Βορονώφ όταν τους ξαναχαρίζει τα νιάτα τους! Η 
παραδοξολογική αυτή παρομοίωση είναι μάλιστα στην σημερινή μας περίπτωση εξαιρετικά ad hoc» (Δ. 
Ρώμας, 1954). 
35 Πρβλ. «Είναι χαρακτηριστικό (αλλά και τόσο λυπηρό) για την εποχή μας ότι κατάφερε στ’ αμέτρητα 
ψυχικο-σωματικά εμπόδια και τις διανοητικές αμφιβολίες που δυσκολεύουνε το ομαλό ξεκίνημα ενός 
νέου να προσθέσει ακόμα ένα μεγάλο ερωτηματικό: την κοινωνική του ιδεολογία! Κάθε ιστορική 
περίοδος γνώρισε βέβαια και τους non Conformists της, τους αρνητές των καθιερωμένων της αξιών, 
τους κοινωνικούς επαναστάτες κάθε λογής και αποχρώσεως, όμως αυτοί αποτελούσανε την εξαίρεση κι 
όχι τον κανόνα! Έπρεπε να είχες γεννηθεί με το σαράκι του επαναστάτη για να νιώσεις από μικρός την 
ανάγκη να προσχωρήσεις σε μια καινούργια ‘‘κοινωνική θρησκεία’’ και να γίνεις φανατικός πιστός της. 
Στον καιρό μας, δυστυχώς, το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται στον κάθε νέο προτού ακόμα φορέσει το 
πρώτο του μακρύ πανταλόνι. Την ψυχικο-σωματική και ιδεολογική Οδύσσεια μιας φοιτητικής 
συντροφιάς κατά την ταραγμένη περίοδο 1941-44 περιγράφει στην τριλογία του Χρονικό μιας 
Σταυροφορίας ο Ρόδης Προβελέγγιος» (Δ. Ρώμας, 1954). 
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του Μύθου μια κομφορμιστική τάση και μια συνειδητή στάση αποδοχής και 

υπεράσπισης των «καθιερωμένων αξιών» και αυτού που (με ιστορικούς όρους) θα 

ονομάζαμε «Παλαιό Καθεστώς»˙ δηλαδή, μια κατάφαση στη συντηρητική ιδεολογία 

και στα παραδοσιακά ιδανικά, τόσο ξένη με την επαναστατική εικόνα μιας νεολαίας 

(όπως αυτή σκιαγραφόταν σε άλλα, ανάλογα νεανικά έργα) που δεν αποδεχόταν τον 

γερασμένο κόσμο των μεγάλων, αλλά (κατά κανόνα) τον αμφισβητούσε και τον 

γκρέμιζε: 

Αξιοπρόσεχτο στην περίπτωση είναι το γεγονός ότι η «ενορία» της οποίας 
παρακολουθούμε τη ζωή και τη σκέψη δεν ανήκει στους αρνητές των καθιερωμένων 
αξιών αλλά στους υποστηριχτές τους! Η στάση της δεν είναι επαναστατική αλλά 
συντηρητική! Όχι, για το Θεό, από διανοητική τεμπελιά αλλά χάρις σε μια βαθιά 
πεποίθηση που πηγάζει από το πολυτιμότερο κι ευγενέστερο υπόστρωμα του πολιτισμού 
μας: τον ανθρωπισμό. (Δ. Ρώμας, 1954) 

Συναφής με την προηγούμενη διαπίστωση, η εκτίμηση του Ρώμα ότι «η πολιτικά 

‘‘αντιδραστική’’ παρέα» των νέων «σταυροφόρων» δεν απαρτιζόταν «από τίποτε 

ανερμάτιστους ‘‘Κολωνακιώτες μακρυσακάκηδες’’», αλλά υπέφερε αντίθετα «από μια 

διανοητική υπερευαισθησία» (που συχνά άγγιζε «τα όρια της over-Sophistication», Δ. 

Ρώμας, 1954), αναφερόταν έμμεσα στις ποικίλες ενασχολήσεις του Δίωνα και του 

κύκλου του, στις μακρές και επί παντός επιστητού συζητήσεις τους, στις φιλοσοφικές, 

αισθητικές ή μεταφυσικές τους ανησυχίες, στο περιθώριο της όποιας δράσης τους ‒

κυρίως εναντίον των αριστερών αντιπάλων τους στο Πανεπιστήμιο. Ο Ρώμας δεν 

έπαιρνε θέση (θετική ή αρνητική) απέναντι στην «υπερευαισθησία» αυτή των 

εκλεπτυσμένων νέων της Ρίζας του Μύθου ‒εκτός από το ουδέτερο σχόλιο ότι το βιβλίο 

έριχνε «ένα αποκαλυπτικό φως στην τόσο περίπλοκη νοοτροπία της γενιάς του 40» (Δ. 

Ρώμας, 1954). 

Επίσης, ανεπαίσθητα ειρωνική χροιά είχε η άποψη που εξέφραζε για τον 

«Μιχαήλ» (δηλαδή, τον Κ. Μαλτέζο), τα πρωτεία που αυτός απολάμβανε ανάμεσα 

στους φοιτητές της ΑΡΗ/ΡΑΝ ή του ΕΣΑΣ και την ηρωική εξεικόνιση, σχεδόν 

αγιοποίησή του (με ευθύνη του συγγραφέα).36 Αντίθετα, η απουσία περιγραφής του 

γενικότερου κλίματος της κατοχικής Αθήνας, φαινόταν στον κριτικό της αθηναϊκής 

Ελευθερίας αδικαιόλογητη και καλλιτεχνικά απρόσφορη, με το σκεπτικό ότι ένα 

36 Πρβλ. «Ο πρώτος αυτός τόμος τελειώνει πριν από τα Δεκεμβριανά με τον θάνατο του Μιχαήλ (παρ’ 
ολίγο να γράψω του Τάκη Πλουμά!) που υπήρξε ο ‘‘ήλιος της αυγούλας της ζωής’’, ο Ταγός της 
φοιτητικής τους συντροφιάς. (Όπως φαίνεται από μια σημείωση πρόκειται για τον αξέχαστο διαλεχτό 
νέο Κίτσο Μαλτέζο, τραγικό θύμα μιας κακής εποχής)» (Δ. Ρώμας, 1954). 
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«χρονικό», όπως αυτό, όφειλε να μην είναι μόνο εντοπισμένο «εντός χρόνου», αλλά 

και «εντός τόπου»: 

Μιαν αντίρρηση θα είχα μονάχα να προβάλω στον συγγραφέα: από το θαυμάσιο κατά τα 
άλλα βιβλίο του λείπει η γενικότερη περιγραφή της κατοχικής Αθήνας. Γιατί; Μήπως 
επειδή το θεωρεί κάτι δεδομένο και σε όλους μας γνωστό; Νομίζω ότι ένας τεχνίτης έχει 
την υποχρέωση να υποδηλώνει το «ειδικόν βάρος» της ατμόσφαιρας μέσα στην οποία 
κινούνται και αναπνέουν οι ήρωές του. Έργο «εντός χρόνου» πρέπει αναγκαστικά να 
βρίσκεται και «εντός τόπου». Αλλιώς κινδυνεύει να ζήσει όσο και οι «μεμυημένοι» που 
γνωρίζουνε καταλεπτώς τα καθέκαστα. Κρίμα γιατί το Χρονικό μιας Σταυροφορίας είναι 
άξιο μιας καλύτερης τύχης. (Δ. Ρώμας, 1954) 

Το ότι οι επισημάνσεις αυτές του Ρώμα θα αναπτύσσονταν εκτενέστερα σε 

επόμενες κριτικές άλλων είναι κάτι που σύντομα θα το διαπιστώσουμε. Αυτό που έχει 

περισσότερη σημασία προς το παρόν είναι να σχολιάσουμε την άμεση αντίδραση του 

Ρούφου στα γραφόμενα του ζακύνθιου λογίου, διότι εδώ θα βρούμε διατυπωμένες, για 

πρώτη φορά με τόση σαφήνεια, τις θέσεις του ίδιου του συγγραφέα αφενός γύρω από 

το ακανθώδες ζήτημα της ιδεολογικής «πίστης» και «στάσης» του Δίωνα και των 

υπολοίπων της παρέας των «σταυροφόρων» στα κρίσιμα χρόνια της Κατοχής, 

αφετέρου γύρω από ειδολογικά προβλήματα ή θέματα «ποιητικής» του Χρονικού μιας 

Σταυροφορίας. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από ανέκδοτη, προσωπική επιστολή του 

Ρούφου από τη Λευκωσία (όπου και υπηρετούσε ως Πρόξενος) προς τον Ρώμα (με 

ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 1954).37  

Ο συγγραφέας, αφού ευχαριστούσε «θερμότατα» τον Ρώμα για την κριτική του ‒

για τα τόσο «συμπαθητικά πράματα» που είχε γράψει και τα όποια τον ενθάρρυναν να 

συνεχίσει την προσπάθειά του («Η πρώτη κριτική του πρώτου βιβλίου αποχτάει 

σημασία ανάλογη με το πρώτο γράμμα αγαπημένης γυναίκας σ’ αρχάριο 

ερωτευμένο!», Ρούφος προς Ρώμα, 1954),38 θα στεκόταν ακριβώς στα τρία σημεία που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, προσπαθώντας είτε να αναιρέσει τους χαρακτηρισμούς 

που είχαν αποδοθεί στους συναγωνιστές του είτε να δικαιολογήσει τις συγγραφικές του 

επιλογές. Το πρώτο πράγμα που φάνηκε ότι τον είχε ενοχλήσει πολύ ήταν η 

συμπερίληψη των νέων του Χρονικού στους συντηρητικούς στυλοβάτες του 

κατεστημένου, ενώ, αντίθετα, στα δικά του μάτια, επρόκειτο για φορείς μιας 

37 Επιστολή Ρούφου προς Ρώμα, Λευκωσία, 25 Οκτ. 1954 (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
Απόσπασμα της επιστολής αυτής είχε συμπεριλάβει στην «παρουσίαση-ανθολόγηση» του συγγραφέα 
και ο Δ. Δασκαλόπουλος, Η Μεταπολεμική Πεζογραφία, τόμ. Ζ΄, ό.π., σ. 16. 
38 Και στην καταληκτική παράγραφο της επιστολής του ο συγγραφέας ζητούσε να τον συγχωρήσει ο 
συνομιλητής του για τη «φλυαρία» του, οφειλόμενη στο γεγονός ότι αισθανόταν ευγνώμων που ένας 
άνθρωπος των Γραμμάτων «όχι μονάχα μεγαλύτερο[ς], πιο ώριμο[ς] κι άξιο[ς], μα και συγγενή[ς] [τ]ου 
στον κόσμο των ιδεών» είχε καταπιαστεί με το πρωτόλειο έργο ενός κατά πολύ νεότερου ομοτέχνου του. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

69

«ουσιαστικής επαναστατικότητας» (ασχέτως αν αυτή δεν είχε αριστερό πρόσημο), για 

τολμηρούς αμφισβητίες κάθε «καθιερωμένης» αξίας του αστικού κόσμου, της 

μεταπρατικής οικονομίας και μιας υλιστικής/αντιπνευματικής αντιμετώπισης της ζωής: 

Θα με λυπούσε αν παρεξηγιόταν η φοιτητική συντροφιά του βιβλίου σαν κοινωνικά 
«αντιδραστική» (έστω και σε εισαγωγικά!) και σαν αποτελούμενη από υποστηριχτές των 
καθιερωμένων αξιών, μόνο και μόνο γιατί πολέμησε τον κομμουνισμό με τα πιο 
πρόσφορα μέσα. Έλπιζα να είχα αρκετά υπογραμμίσει το στοιχείο της αναζήτησης για ένα 
καινούριο κόσμο, της ουσιαστικής επαναστατικότητας που αποτέλεσε ένα τουλάχιστο απ’ 
τους κύριους συντελεστές της υπόστασης των νέων εκείνων. Θα ’θελα η τολμηρότητα της 
σκέψης τους να σκανδάλιζε τους φορείς κάθε αρτηριοσκληρωτικής και αντιπνευματικής 
«αστικότητας», αυτούς για τους οποίους οι καθιερωμένες αξίες είναι κατά κύριο λόγο 
αυτές του χρηματιστηρίου. ‒Ξέρω ότι σεις διακρίνατε πολύ σωστά την τοποθέτηση της 
συντροφιάς. Αυτό φαίνεται απ’ το ό,τι ξεχωρίσατε τον σημαντικό ορισμό που της δίνει ο 
Μιχαήλ. Φοβάμαι όμως μήπως η ορολογία που χρησιμοποιείτε δεν είναι μονοσήμαντη. 
(Ρούφος προς Ρώμα, 1954)39 

Με ανάλογο σκεπτικό, ο Ρούφος διερωτιόταν κατά πόσο η «διανοητική 

υπερευαισθησία» με την οποία χρεώνονταν οι ήρωές του έπρεπε σώνει και καλά να 

θεωρηθεί ως «πάθηση», μια νόσος από την οποία «υπέφεραν» (και, άρα, είχαν 

επείγουσα ανάγκη θεραπείας), ενώ, στη δική του αντίληψη, αυτή η «over-

Sophistication» δεν αποκλειόταν να «μπορεί να συνδυαστεί με βασική υγεία και 

ρωμαλεότητα» (Ρούφος προς Ρώμα, 1954). Ούτε όμως και το κοινωνικό/ταξικό προφίλ 

αυτής της φοιτητικής συντροφιάς ταυτιζόταν με το οικονομικό status ή την (ανεύθυνη) 

στάση κάποιων «ανερμάτιστων νεαρών πλουτοκρατών» του Κολωνακίου ‒οι οποίοι 

εξάλλου, όπως θα υπογράμμιζε ο συγγραφέας, «ποτέ δεν έπαιξαν ρόλο στον αγώνα της 

εθνικής παράταξης τα χρόνια εκείνα, μ’ όλες τις προσπάθειες των κομμουνιστών να 

περιγράψουν έτσι τους αντιπάλους τους» (Ρούφος προς Ρώμα, 1954). Με ιδιαίτερο 

μάλιστα χιούμορ, θα επιχειρούσε να υπερασπιστεί την «αμαρτωλή» αυτή συνοικία του 

κέντρου της Αθήνας, αναγνωρίζοντας, βέβαια, ότι σε αυτή μπορεί να κρυβόταν «πολλή 

ανοησία», αλλά όχι μικροαστική αρχοντοχωριατιά ή κακογουστιά: 

Παρακάτω μιλάτε για «Κολωνακιώτες μακρυσακάκηδες». Ας μου επιτραπεί –χωρίς τούτο 
να ’χει διόλου την έννοια υπεράσπισης της συνοικίας, που ’χει αμέτρητα τρωτά–να 
παρατηρήσω, στ’ όνομα της κοινωνιολογικής fairness, ότι τα πολύ μακρά σακάκια, όπως 
κι οι αμερικάνικες γραβάτες και τα λαδωμένα μαλλιά, είναι χαρακτηριστικότερα για τους 
μπακαλόγατους και τους βοηθούς κουρείς μακρινών συνοικιών. Το Κολωνάκι μπορεί να 

39 Ο Ρούφος αναφέρεται εδώ σε ένα απόσπασμα (που είχε παραθέσει και στην κριτική του ο Ρώμας) από 
το ιδεολογικό credo του Μιχαήλ και των συνδαιτημόνων του, όπως αυτό γινόταν απόπειρα να οριστεί 
στη Ρίζα του Μύθου (πρβλ. Ρούφος, 1954, 159-160 και Ρούφος, 2015, 164-165 με σημαντικές όμως 
αλλαγές και απαλείψεις)˙ για μια διεξοδική ανάπτυξη των ζητημάτων αυτών από μέρους μας, πρβλ. το 
τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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φιλοξενεί πολλή ανοησία, αυτή όμως ντύνεται με περισσότερο γούστο. (Ρούφος προς 
Ρώμα, 1954)40  

Η πιο συγκροτημένη απάντηση στις αιτιάσεις του Ρώμα αφορούσε κυρίως τη μη 

πιστή απόδοση της κατάστασης στην Αθήνα, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο του 

φοβερού κατοχικού λιμού. Στο σημείο αυτό ο Ρούφος θα ήταν ιδιαίτερα 

αποκαλυπτικός των προθέσεών του κατά τη συγγραφή του βιβλίου του και, 

ενδεχομένως, αν είχε συμπεριλάβει κάποιες από τις επεξηγήσεις που παρείχε αφειδώς 

στην επιστολή του στον Ρώμα και στην επιλογική σημείωση της Ρίζας του Μύθου, η 

υποδοχή της να ήταν διαφορετική από μερίδα τουλάχιστον της κριτικής ή, έστω, η όλη 

«απολογία» του να αντιμετωπιζόταν με μεγαλύτερη επιείκεια. 

Ό,τι χρειάζεται περισσότερο να προσεχθεί εδώ είναι ότι ο Ρούφος δεν ήθελε να 

ιδωθεί αποκλειστικά το Χρονικό μιας Σταυροφορίας (παρά τον τίτλο του, που κατά 

τούτο θα αποδεικνυόταν παραπλανητικός και μάλλον ατυχής) ως μια «μαρτυρία» 

(temoignage) της περιόδου 1941-1944. Δεν έχει τόση σημασία αν όσα έγραφε περί της 

δικής του εγγενούς αδυναμίας να αποδυθεί σε ένα τόσο «επικό τόλμημα» λογοτεχνικής 

αναπαράστασης της κατοχικής εποχής ή η απαρέσκειά του για τις «απαίσιες 

κοινοτοπίες» που είχαν αναπαραχθεί σε ανάλογα αυτοβιογραφικά κείμενα και 

μαρτυρίες, ήταν όντως οι πραγματικοί λόγοι (ή απλώς το πρόσχημα) που τον είχαν 

αποτρέψει από μια ισχυρότερη πρόσδεση στα ιστορικά γεγονότα ή από μια απόπειρα 

αντικειμεινικότερης θέασης των πραγμάτων. Αυτό που αξίζει να καταγραφεί είναι ότι 

ο ίδιος πριμοδοτούσε εξαρχής την ανάγνωση του βιβλίου του ως ενός μυθιστορήματος 

«εφηβείας ή διάπλασης», το οποίο σε πρώτο πλάνο εστίαζε στην υποκειμενική 

40 Αξίζει εδώ να παραθέσουμε και την αντίστοιχη μαρτυρία για το Κολωνάκι του Α. Πεπονή, 
συναγωνιστή του Ρούφου στη ΡΑΝ και στον ΕΣΑΣ: «Η εγκατάσταση στο Κολωνάκι είχε από τότε 
καθιερωθεί σαν επιβεβαίωση και δηλωτικό μιας διάκρισης κοσμικής –κολακεύονται μερικοί να τη 
βλέπουν και κοινωνική. Αλλά από μια άλλη σκοπιά, έβλεπαν και χαρακτήριζαν τη συνοικία και τους 
ανθρώπους της σαν εστία ψευτοαριστοκρατικού αντιδραστισμού, στείρας συντηρητικότητας, κάποιας 
μεγαλοαστικής παρακμής, φυσικά και πλούτου. Η αλήθεια όμως είναι πως απ’ αυτό το Κολωνάκι και 
μέσ’ απ’ τους κολωνακιώτες, με κριτήριο την οικογενειακή προέλευση και το επίπεδο ζωής, 
αναδείχτηκαν τότε στελέχη σημαντικά κι απ’ τα πιο μαχητικά και της ΕΠΟΝ σπουδαστών και των 
άλλων, αντίθετων, οργανώσεων˙ και ίσως οι περισσότεροι απ’ τα ονόματα τα πιο γνωστά να ήταν της 
ΕΠΟΝ» (Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 54-55 και σε σημείωση: «Έτσι, μετά την απελευθέρωση, 
ακούγονταν στις διαδηλώσεις του ΚΚΕ και το σύνθημα ‘‘κάτω το Κολωνάκι’’»). Από την άλλη πλευρά, 
ο Ι. Χανδρινός (Το Τιμωρό Χέρι…, ό.π., σ. 83 και σημ. 46) επικαλείται τη μαρτυρία ενός υπαλλήλου του 
Υπουργείου Παιδείας και μέλους του Συνδικαλιστικού ΕΛΑΣ, του Τάσου Δρόλαπα, ο οποίος 
τοποθετήθηκε τον Ιανουάριο του 1944 (λίγο πριν, δηλαδή, τη δολοφονία του Κ. Μαλτέζου) καπετάνιος 
στον Λόχο του Κολωνακίου, κάτι που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκειά του (παρά την τελική 
συμμόρφωσή του με τις διαταγές της οργάνωσης), καθώς εξέλαβε την αποστολή του εκεί ως προσβολή 
της «προλεταριακής του συνείδησης»: «Θύμωσα πολύ! Ακούς εκεί, στο Κολωνάκι!»˙ πρβλ. και σ. 167 
και 180-181 για τις δολοφονίες στο Κολωνάκι από την ΟΠΛΑ του εύελπι Ηλία Ρογκάκου και του 
υφυπουργού Εργασίας της δωσίλογης κυβέρνησης Γ. Ράλλη, Νικόλαου Καλύβα˙ στην πρώτη 
αναφέρεται έμμεσα και ο Ρούφος στη Ρίζα του Μύθου (Ρούφος, 2015, 212 και 230). 
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περίπτωση ενός νέου με έκδηλες μεταφυσικές αναζητήσεις και με ευαισθησίες που 

ήταν ενδεικτικές μια κατά βάση «λυρικής» ιδιοσυγκρασίας: 

Last but not least: Πολύ ορθά παρατηρήσατε την απουσία μιας ευρύτερης περιγραφής της 
κατοχικής Αθήνας. Συμφωνώ ότι τα επιχειρήματά σας για μια τέτοια περιγραφή είναι 
σοβαρότατα. Οι λόγοι που μ’ έκαναν να την αποφύγω ήταν πολύ υποκειμενικοί, μα είχαν 
για μένα πολύ βάρος: Πρώτον, κάποια έλλειψη φιλοδοξίας κι αυτοπεποίθησης για ένα 
τέτοιο επικό τόλμημα. Δεύτερο, το ψυχικό ξεκίνημα του βιβλίου μου, λυρικό και 
ιμπρεσσιονιστικό (αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τον όρο), το έκανε να 
προσηλωθεί τόσο στα πρόσωπα και στις υποκειμενικές καταστάσεις του «πρώτου 
πλάνου» που δεν έμενε ενέργεια και κέφι για γενικότερη κι αντικειμενικότερη εξιστόρηση 
του φόντου –κάτι που συμβαίνει καμιά φορά και στη ζωγραφική. Τρίτο, γιατί φοβόμουνα 
λίγο τις απαίσιες κοινοτοπίες που έχουν ειπωθεί κατά κόρο για την συγκλονιστική αυτή 
περίοδο. Τέταρτο και κύριο, γιατί θέλησα να γράψω μερικά πράματα ισχύοντα «εκτός 
χρόνου» και να μη δεθώ περισσότερο από το αναγκαίο minimum με τις εξωτερικές 
συνθήκες που θα τα έπνιγαν. Θα στενοχωριόμουνα αν όλο το περιεχόμενο του βιβλίου 
μου κρινόταν αποκλειστικά σαν «temoignage» μιας ιστορικής περιόδου και μιας γενιάς –
στη βαθύτερή του ουσία θέλει να είναι (έχει ίσως οίηση ή αξίωση;) η περιγραφή του 
πρώτου μέρους μιας εσωτερικής πορείας, μιας μεταφυσικής αναζήτησης που χρησιμοποιεί 
το ιστορικό περιβάλλον σαν αναγκαίο σκηνικό, σαν αφορμή, κι όχι σαν κύριο θέμα. 
(Ρούφος προς Ρώμα, 1954)41 

Για να το πούμε διαφορετικά, οι λόγοι που επικαλούνταν ο συγγραφέας για την 

επιλογή του να αποσιωπήσει σημαντικές πλευρές της κατοχικής πραγματικότητας είναι 

εξόχως διαφωτιστικοί των όρων με τους οποίους θα ήθελε ο ίδιος να προσληφθεί και 

να κριθεί το έργο του από τους συγχρόνους του. Μόνο που, όπως θα δούμε, συνέβη το 

ακριβώς αντίθετο: Η Ρίζα του Μύθου, δημοσιευμένη πέντε μόλις χρόνια μετά το τέλος 

του Εμφυλίου, μέσα σε ένα ακραίο σκηνικό διχασμού και πόλωσης, δεν θα μπορούσε 

παρά να ιδωθεί πρωτίστως ως «μαρτυρία» μιας εποχής και μια προσπάθεια 

υπεράσπισης της κοσμοθεωρίας, του ήθους και των πεπραγμένων μιας συγκεκριμένης 

μερίδας της νεολαίας κατά τα επίμαχα χρόνια της Αντίστασης, οπότε προετοιμάστηκε 

και άνοιξε ο δρόμος για την κορύφωση και τη μετωπική ενδοελληνική σύγκρουση 

41 Πρβλ. και τις αντίστοιχες επιφυλάξεις και αναστολές του Γ. Θεοτοκά (Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., 
σ. 379) να αποδώσει αφηγηματικά τις τραγικές εικόνες του κατοχικού λιμού: «Ο περσινός χειμώνας μας: 
το ταξίδι στην Κόλαση. Δεν τόλμησα να γράψω ό,τι έβλεπα, ήταν κάτι πάρα πολύ βαρύ και οδυνηρό. 
Και τώρα δεν έχω τη διάθεση και δεν ξέρω αν θα την έχω ποτέ. Θα τα γράψουν, υποθέτω, καλύτερα από 
μας εκείνοι που δεν ήταν παρόντες, εκείνοι ίσως που δε γεννήθηκαν ακόμα. Αυτοί θα έχουν το θάρρος 
να το ξαναζήσουν, ίσως μάλιστα να νιώσουν, μες σ’ αυτή τη φρίκη, τη γοητεία των μεγάλων ιστορικών 
στιγμών. Εμείς το μόνο που ζητούμε είναι να μην τα ξαναδούμε αυτά, να φύγουμε απ’ αυτά». Να 
μνημονεύσουμε ακόμη και τον Γ. Λαμπρινό, ο οποίος σχολίαζε την ίδια απουσία σοβαρής 
αναπαράστασης της κατοχικής ατμόσφαιρας και των στερήσεων που προκάλεσε ο κατοχικός λιμός 
(παρά τις λιγοστές αναφορές «στην πείνα της Κατοχής και κάποιες ζυγισμένες αράδες για τα 
Δεκεμβριανά»), παρουσιάζοντας τον (εν μέρει αυτοβιογραφικό) Μεγάλο Ύπνο του Μ. Καραγάτση σε 
κριτική του στον Ριζοσπάστη με τον εύγλωττο τίτλο «Ο μεγάλος ύπνος ενός πεζογράφου» (πρβλ. Α. 
Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία στην Ταραγμένη Δεκαετία 1940-1950…, ό.π., σ. 359 και Α. Αργυρίου, 
Ιστορία… τόμ. Δ΄, ό.π., σ. 431). Η ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση Καραγάτση επιβάλλεται, λόγω 
των όσων ο ίδιος αργότερα θα καταλογίσει στον Ρούφο σχετικά λίγο-πολύ με τα ίδια θέματα, κρίνοντας 
την Άλλη Όχθη (πρβλ. το επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας). 
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μεταξύ των δύο αντίπαλων πλευρών, με όλες τις δραματικές συνέπειες που 

ακολούθησαν και που ήταν ακόμη τόσο εμφανείς στα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής 

περιόδου. 

Στις συνθήκες αυτές, ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η αφαίρεση «εκτός 

χρόνου» και η προσήλωση στη μελέτη μόνον της ατομικής, «εσωτερικής πορείας» ενός 

εφήβου, που αναζητούσε διέξοδο στον λαβύρινθο των φιλοσοφικών, αισθητικών και 

μεταφυσικών του περιπλανήσεων. Ούτε μπορούσε εύκολα να εκτιμηθεί το «λυρικό» ή 

«ιμπρεσιονιστικό» κλίμα μέσα στο οποίο ο συγγραφέας ήθελε να παρουσιάζει την 

παρέα των λεπταίσθητων νέων πρωταγωνιστών του να βιώνει τα προβλήματα της 

ενηλικίωσής της, μακριά (κατά το δυνατόν) από το ζοφερό τους περιβάλλον. Αν, σε 

τελική ανάλυση, ο (διακηρυγμένος στην απαντητική επιστολή του προς τον Ρώμα) 

στόχος του συγγραφέα ήταν η αναγωγή από το ειδικό στο γενικό, από το χρονοτοπικά 

εντοπισμένο στο διαχρονικό και διατοπικό, από το (με αριστοτελικούς όρους) «καθ’ 

έκαστον» στο «καθ’ όλου», η σύγχρονή του κριτική δεν θα συμμεριζόταν στο ελάχιστο 

τις επιδιώξεις του και θα επέμενε σχεδόν αποκλειστικά στην ιστορική διάσταση του 

έργου του ‒υποβαθμίζοντας, αντίστροφα, σε δεύτερο πλάνο όσα ο συγγραφέας 

θεωρούσε ότι έπρεπε να προβληθούν σε πρώτο.42 

Οι παρεξηγήσεις που ανάγκασαν τον συγγραφέα να απευθυνθεί με επιστολή του 

στον Δ. Ρώμα θα εντείνονταν πολύ περισσότερο στην περίπτωση της κριτικής του 

Αιμίλιου Χουρμούζιου, ο οποίος και θα αφιέρωνε στη Ρίζα του Μύθου δύο εκτενέστατα 

σημειώματα στο πλαίσιο της τακτικής, εβδομαδιαίας του στήλης («Βιβλία και 

συγγραφείς») στην Καθημερινή.43 Στο πρώτο μέρος της βιβλιοκρισίας του, ο 

42 Από την άποψη αυτή, είναι ενδεικτικό και το σχόλιο του Γ. Θεοτοκά προς τον Ρούφο, ο οποίος και 
του είχε αποστείλει τη Ρίζα του Μύθου τον Νοέμβριο του 1954˙ ανάμεσα στις άλλες «τεχνικές ελλείψεις» 
και αδυναμίες του βιβλίου, ο Θεοτοκάς εντόπιζε και αυτός τη γνωστή απουσία της κατοχικής 
ατμόσφαιρας στην Αθήνα: «Επίσης, λυπούμαι ότι χάσατε την ευκαιρία να δώσετε έναν πίνακα της 
κατοχικής Αθήνας, που δεν τον έδωσε ακόμα κανείς. Σκεφτείτε το αυτό για το μέλλον. Ένα τέτοιο βιβλίο 
έχει ανάγκη από ένα ιστορικό πλαίσιο» (από επιστολή του Θεοτοκά στον Ρούφο, 10 Νοεμ. 1954). Στην 
απάντησή του από τη Λευκωσία (ημερομηνίας 17 Νοεμ. 1954), ο Ρούφος θα του έλεγε τα εξής: «Αυτό 
που γράφετε για την απουσία κατοχικής ατμόσφαιρας είναι ακριβέστατο. Όπως έγραψα όμως και στον 
κ. Δ. Ρώμα, που έκανε την ίδια παρατήρηση, δεν είχα καταπιαστεί με ‘‘έπος’’ της Κατοχής ‒που θα ήταν 
μεγάλη δουλειά‒ αλλά με την πολύ περιορισμένη αναβίωση της ειδικής ατμόσφαιρας μιας συντροφιάς 
των χρόνων εκείνων ‒της συντροφιάς που είχε για κέντρο τον Κίτσο Μαλτέζο»˙ τα αποσπάσματα στο 
Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-
1964)», ό.π., 265 και 266, αντίστοιχα.  
43 Αιμ. Χουρμούζιος, «Βιβλία και συγγραφείς. Χρονικόν ταραχής και ιδεών. Ρ. Προβελέγγιου, Η Ρίζα 
του Μύθου (Χρονικό μιας Σταυροφορίας ‒ Πρώτο μέρος μιας Τριλογίας)» και «Βιβλία και συγγραφείς. 
Συμπλήρωσις εντυπώσεων. Από το μυθιστόρημα-χρονικό του κ. Ρόδη Προβελέγγιου, Η Ρίζα του Μύθου 
(Πρώτο μέρος μιας Τριλογίας)», εφ. Η Καθημερινή, 28 Οκτ. και 4 Νοεμ. 1954˙ εδώ τα αποσπάσματα 
παραθέτονται σύμφωνα με την αναδημοσίευσή τους στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 293-304 (στο εξής οι σελίδες σε 
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διευθυντής της αθηναϊκής εφημερίδας, παρά τις όποιες επιφυλάξεις του, θα 

εκφραζόταν μάλλον ευμενώς για την «καλογραμμένη μυθιστορία» του Ρούφου: ο 

συγγραφέας δεν δυσκολευόταν να «υποβάλλει την αίσθηση του δράματος» (Αιμ. 

Χουρμούζιος, 2009, 296) ‒έστω και αν αυτό ήταν κάποτε πολύ αδρά σκιαγραφημένο‒ 

αναγκάζοντας, έτσι, «τον αναγνώστη να γίνεται συνομιλητής του σε υψηλό επίπεδο» 

(Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 298). Εξάλλου, θα επρόκειτο για πεζογράφο «πολύ 

καλλιεργημένο, με ανοικτά ενδιαφέροντα, με γενική κατάρτιση, με φιλοσοφική και 

αισθητική αγωγή» ‒παρά το γεγονός ότι όλες αυτές οι θεωρίες και οι γνώσεις του 

κάποτε επιδεικνύονταν «με συγγνωστήν αυταρέσκεια…» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 

293). 

Πάντως, για τον εξέχοντα λογοτεχνικό και θεατρικό κριτικό του Μεσοπολέμου, 

δεν χωρούσε αμφιβολία ότι φιλοδοξία του Ρούφου ήταν να προκαλέσει με ένα 

αντικομμουνιστικό «μυθιστόρημα-χρονικό», χωρίς προφάσεις ή υπεκφυγές για τις 

αναντίρρητα ενοχλητικές (για κάποιους) απόψεις που προβάλλονταν σε αυτό.44 Ο 

Χουρμούζιος θα παραδεχόταν, επίσης, ότι ο Ρούφος είχε πετύχει να κάνει το 

μυθιστόρημά του «ώς ένα σημείο» ένα «συνθετικό πίνακα» της εποχής στην οποία 

αναφερόταν ‒μια ενδιαφέρουσα αναπαράσταση «της αγωνιστικής δράσεως των νέων 

στα χρόνια της Κατοχής, αλλά και της μεγάλης ιδεολογικής αναταραχής που 

εδημιούργησε η σύγχυσις του απελευθερωτικού αγώνος με την κομμουνιστική 

ιδεολογική διείσδυση στην ελληνική νεότητα» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 294).  

Η τοποθέτηση του σκηνικού βασικά στον χώρο του Πανεπιστημίου (και, γενικά, 

των Ανώτατων Σχολών), όπου η νεολαία αυτή κινούνταν και περνούσε το μεγαλύτερο 

μέρος τους χρόνου της, μπλέκοντας με συλλόγους, οργανώσεις, κόμματα και κινήματα 

(που έρχονταν μοιραία σε επαφές ή και συγκρούσεις μεταξύ τους), είχε δώσει στον 

παρένθεση, ενώ το ίδιο θα ισχύει ακολούθως και για τα παραθέματα από την ανεπίδοτη απαντητική 
επιστολή του Ρούφου στον Χουρμούζιο, ό.π., 304-310). Αποσπάσματα της κριτικής Χουρμούζιου και 
της απαντητικής επιστολής Ρούφου είχε εντάξει πρώτος στην παρουσίαση-ανθολόγηση του συγγραφέα 
ο Δ. Δασκαλόπουλος, Η Μεταπολεμική Πεζογραφία, ό.π., σ. 16-17, 23. Σύμφωνα με επιστολή του 
Ρούφου προς τον Θεοτοκά (Λευκωσία, 17 Νοεμ. 1954), υπαίτιος της μη αποστολής της απάντησης του 
Ρούφου προς τον Χουρμούζιο ήταν ο Γ. Σεφέρης: «Του είχα ετοιμάσει απάντηση [του Χουρμούζιου], 
την οποία κατά συμβουλή του Γ. Σεφέρη δεν έστειλα τελικά διότι, κατά τη γνώμη του, θα 
ματαιοπονούσα»˙ ο Θεοτοκάς σε άλλη επιστολή του προς τον Ρούφο (από την Αθήνα, ημερομηνίας 7 
Ιαν. 1955), όπου και θα τον ευχαριστούσε για την αποστολή ενός αντιγράφου της απάντησής του προς 
τον Χουρμούζιο, θα τον διαβεβαίωνε ότι έπραξε πολύ ορθά: «σοφά σας συμβούλεψε ο Σεφέρης να μην 
τη στείλετε» (Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, ό.π., 266 και 268, αντίστοιχα). 
44 Πρβλ. «Ο κ. Ρόδης Προβελέγγιος […] έγραψε ένα αντικομμουνιστικό μυθιστόρημα. Το έγραψε με 
σαφείς προθέσεις, με τόλμη για τη θέση που υπερασπίζεται, με κίνητρο ιδεολογικής πολεμικής, αλλά 
συνάμα και με την έκδηλη διάθεση του ηθικού απολόγου μιας ολόκληρης –της εφιαλτικά ταραγμένης– 
εποχής του νέου ελληνισμού» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 293). 
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συγγραφέα τη δυνατότητα να ξεπεράσει ώς ένα βαθμό τον «σκόπελο» της σύνθεσης 

του «μέρους με το όλον». Ο Ρούφος είχε καταφέρει με ευρηματικότητα να συνδυάσει 

τη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος στην περίπτωση του αυτοβιογραφικού του 

ειδώλου (ή, έστω, τον καταμερισμό της δράσης στα περιστατικά της ζωής «ενός, δύο 

ή λιγοστών ατόμων») με την απόδοση του κλίματος και των τεκταινομένων «σε μια 

περιοχή που υποβάλλει αφ’ εαυτής την ομαδικότητα»: 

Από τη μια μεριά του πίνακα είναι ο κομμουνισμός με την φοιτητική νεολαία του και από 
την άλλη μια άλλη νεολαία που ο συγγραφεύς την θέλει «χριστιανοδημοκρατική», ενώ 
είναι στην ουσία της απλώς αντικομμουνιστική. Φυσικά, η αντίπαλη παράταξις, 
οσοδήποτε κι αν επιμερίζεται σ’ ορισμένους αντιπροσωπευτικούς τύπους, δεν τον 
ενδιαφέρει για τους τύπους αυτούς, αλλά σαν συγκροτημένο πολιτικό και κομματικό 
σύνολο. Τα πρόσωπα που αναδύονται από αυτή τη μάζα τον ενδιαφέρουν μονάχα για τις 
ανάγκες της μυθικής συνθέσεως. Δεν συγκεντρώνει την προσπάθειά του στην ανάλυση 
ορισμένων «χαρακτήρων», μονάδων. Τους αντιμετωπίζει ως αγελαία ενεργούμενα, με 
ψυχολογία ομοιόμορφη, με δράση ομοιότυπη, ως μάζα. Η άλλη πλευρά τον ελκύει ‒και 
δεν τον ελκύει απλώς, γιατί είναι σάρκα εκ της σαρκός της‒ ανάμεσα δε σε τούτο το υλικό 
διαχωρίζει μερικούς τύπους, μερικές οντότητες, αντιφατικές ενίοτε από ψυχολογικής 
απόψεως, αλλά και από πλευράς συναισθηματικής, ιδεολογικής και ηθικής. (Αιμ. 
Χουρμούζιος, 2009, 294-295) 

Όπως προκύπτει και από το παραπάνω παράθεμα, ο Χουρμούζιος δεν έκρυβε τη 

συμπάθεια και την προτίμησή του για την –κατά τα άλλα ασαφή, αλλά εμφανώς 

αντικομμουνιστική– ιδεολογική θέση (ή και δράση) των νέων «σταυροφόρων».45 Οι 

τελευταίοι, παρά τις αβαρίες, τους νεφελώδεις διαλογισμούς και τα ονειροπολήματά 

τους, τις «ησυχαστικές, ολοέτοιμες προκαταλήψεις» με τις οποίες προικίζονταν από 

τον συγγραφέα σα «χάρτινες πανοπλίες» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 296), μπορούσαν 

ακόμη να ελπίζουν στη διαμόρφωση μιας ελεύθερης προσωπικότητας και συνείδησης, 

αντίθετα με όσους είχαν εκχωρήσει οριστικά τη βούλησή τους, τη βάσανο της κριτικής 

σκέψης και τις ευθύνες της πνευματικής τους ύπαρξης και συγκρότησης σε κάποιους 

(δήθεν επαΐοντες) καθοδηγητές, με προκατασκευασμένες ιδέες και εύκολες 

απαντήσεις.46 

45 Πρβλ. και λίγο παρακάτω: «Προτιμώ αυτούς τους συμπαθητικούς Κιχώτες που είναι ακόμη νέοι, από 
τους ‘‘νέους’’ που είναι γηρασμένοι δεσμώτες των ιδεολογικών κατέργων, χωρίς να ξέρουν καλά καλά 
το κάτεργό τους. Οι πρώτοι, όταν κουρασθούν ν’ ακοντίζουν τους ανεμομύλους, έχουν την δυνατότητα 
να κοιτάξουν μέσα στην ψυχή τους και ν’ ανακαλύψουν εκεί μέσα τον αληθινό εχθρό που πρέπει να 
πολεμήσουν. Οι δεύτεροι έχουν απαλλοτριώσει το δικαίωμα της επιλογής σε άλλους –σ’ αυτούς που 
προδικάζουν τη μοίρα τους. Έτσι αυτοακρωτηριάζονται από την ανώτατη αρετή που δικαιώνει το 
ανθρώπινο είδος: την αυτοβουλία μπροστά στη μοίρα. Αγαπώ τους ανθρώπους που σκέπτονται και 
δοκιμάζουν κάθε τόσο τις μεγάλες βεβαιώσεις ή τις μεγάλες διαψεύσεις. Ο άνθρωπος που διαθέτει το 
δώρο να είναι ελεύθερος, είναι ένας εν δυνάμει αιρετικός στην ορθοδοξία των ιδεών του. Γιατί η 
ορθοδοξία που αποκλείει την αίρεση σημαίνει στάση του πνεύματος» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 295). 
46 Αν σε κάτι είχε σίγουρα δίκαιο ο Ρούφος στη δική του απάντηση προς τον Χουρμούζιο, είναι ότι ο 
τελευταίος είχε προβεί, με αφορμή τη Ρίζα του Μύθου, σε μια ακατάσχετη πολιτικολογία και «φλυαρία». 
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Φυσικά, θα σημειώνε με έμφαση ο Χουρμούζιος λίγες αράδες προηγουμένως, εδώ 

δεν έχουμε να κάνουμε με ολοκληρωμένους χαρακτήρες, με άτομα που έχουν φτάσει 

σε κάποια πνευματική και ηθική τελείωση. Το βιβλίο καταπιανόταν περισσότερο με 

μια «εύπλαστη ζύμη», με «ένα παρδαλό ανακάτεμα από ανθρώπους που έχει κανείς το 

δικαίωμα και να τους πάρει στα σοβαρά και να τους παραμερίσει», μολονότι κάποιοι 

από αυτούς με τις σκέψεις, τις αγωνίες και τις πράξεις τους πρόσφεραν ήδη «την 

αίσθηση της συμπυκνωμένης ουσίας» και άφηναν βάσιμες ελπίδες (ή και υποσχέσεις) 

πως θα γίνονταν «με τον καιρό άνθρωποι» (και όχι απλές «απομιμήσεις» ανθρώπου) ‒

με «άλφα κεφαλαίο» μάλιστα (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 295). Ο αναγνώστης θα ήταν 

περισσότερο σε θέση να «ζυγιάσει τους ανθρώπους και τους χαρακτήρες» (Αιμ. 

Χουρμούζιος, 2009, 296), όταν στους επόμενους τόμους της τριλογίας οι ιδεολογικές 

αντιθέσεις θα ξέφευγαν, όπως ευελπιστούσε ο Χουρμούζιος, από το αφελές πολιτικό 

σχήμα («κομμουνισμός-αντικομμουνισμός») και οι ήρωες θα εμφανίζονταν επιτέλους 

πιο νηφάλιοι και πιο συνειδητοποιημένοι στις θέσεις τους, πιο έτοιμοι να αρθρώσουν 

ένα πειστικό και συνθετικό «λόγο» για τον εαυτό τους, τον κόσμο και, πιο 

εξειδικευμένα, για την πατρίδα τους, στη δίνη της καινούριας, μεταπολεμικής (και 

μετεμφυλιακής) πραγματικότητας.47 

Πράγματι, ο κριτικός της Καθημερινής δεν είχε διστάσει να κάνει ο ίδιος αντικομμουνιστικό κήρυγμα 
είτε με έμμεσα σχόλια επί της διεθνούς πολιτικούς επικαιρότητας και του σταλινικού «καιροσκοπισμού» 
(«Αφήνω ότι η ιδεολογική ορθοδοξία στους τελευταίους καιρούς έχει καταντήσει συνώνυμη με την 
επάλληλη διαδοχή αιρέσεων, επιβεβλημένων από την ανάγκη της προσαρμογής της ορθοδοξίας του 
δόγματος στις αξιώσεις του πολιτικού και κοινωνικού καιροσκοπισμού», Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 295-
296) είτε με επανειλημμένες καταγγελίες-νουθεσίες στους αναγνώστες της εφημερίδας για την εγγενή 
τάση της κομμουνιστικής ιδεολογίας να οδηγεί σε «ατροφία σκέψεως» (επομένως, σε πνευματικό 
θάνατο)˙ πρβλ. ενδεικτικά, από τη δεύτερη συνέχεια των «σημειώσεών» του, το ακόλουθο απόσπασμα, 
όπου κυριαρχούσε το ερώτημα-απορία του κριτικού για τα ανύπαρκτα ιδεώδη της μη εαμικής νεολαίας: 
«Τρομακτικό το ερώτημα που στο βιβλίο του κ. Προβελεγγίου μένει αναπάντητο. Αλλά μήπως αυτή η 
κομμουνιστική νεολαία, που αιματοκύλησε αργότερα τον τόπο και με την οποία η πρώτη αλληλοδέρετο, 
είχε; Το ιδεώδες δεν είναι ο πακεταρισμένος πρακτικός σκοπός που προσφέρεται σαν το κόκαλο στο 
πεινασμένο σκυλί για να ξεγελάει την πείνα του. Η μεγάλη πείνα της ψυχής δεν αρκείται με τις 
κονσέρβες των ιδεών. Το ιδεώδες προϋποθέτει αγωνιστική κατάκτηση της κάθε στιγμής. Είναι μια 
αδιάλειπτη αυτοδοκιμασία και αυτοεπαλήθευση. Από την στιγμή που το ιδεώδες προτείνεται με 
ορισμένη σφραγίδα για την πιστοποίηση της γνησιότητάς του, παύει να είναι ιδεώδες˙ είναι ένας 
πρακτικός στόχος, ένας σκοπός, ένας τυφλός φανατισμός ανάξιος για να τον ζουν και να τον τοποθετούν 
σε βάθρο υψηλό οι ελεύθεροι άνθρωποι» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 300). 
47 Πρβλ. τη συναφή εκτίμηση του Χουρμούζιου στην αρχή του κριτικού του σημειώματος: «Ο επίτιτλος 
‒Χρονικό μιας Σταυροφορίας‒ το μαρτυρεί, και η σημείωσις του τέλους ότι το βιβλίο του είναι το πρώτο 
μέρος μιας τριλογίας, υποδηλώνει ότι ο απόλογος αυτός θα έχει τη συνέχειά του. Το Χρονικό, δηλαδή, 
φαντάζομαι πως θα ξεπεράσει την περίοδο της Κατοχής, ίσως και τα συγγενή με την Κατοχή χρόνια της 
κομμουνιστικής ανταρσίας και θα φθάσει στην περίοδο όπου η αγωνία των νέων της σημερινής Ελλάδας, 
απηλλαγμένη από το άχθος της στιγμής και την πίεση του επείγοντος θα εξελιχθεί σε μεταφυσική αγωνία 
ψυχής που θ’ αντικρίζει τη ζωή με διάθεση μάλλον προσανατολισμού παρά μαχητικής ιδεολογικής 
προβολής. Θέλω να πω ότι η αγωνία της ελληνικής νεότητος θα μας δοθεί σ’ επίπεδο ξεκαθαρισμένο 
από τα παρείσακτα στοιχεία που εθόλωναν την ψυχική όραση και το ένα, το ενιαίο και μέγα, πρόβλημα, 
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Σε κάθε περίπτωση, ο πρώτος τόμος μπορούσε να κερδίσει το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη, εφόσον είχε στο επίκεντρό του παιδιά, που κάθε άλλο παρά είχαν 

ξεπεράσει την εφηβεία τους («Ο μύθος, σ’ όσα σημεία απομακρύνεται από την 

ηθικοπολιτική διαλεκτική για να ασχοληθεί με αισθήματα και θέματα της 

καθημερινότητος, προδίδει όχι το τέλος, αλλά τη διάρκεια της εφηβείας…», Αιμ. 

Χουρμούζιος, 2009, 298) και που ακόμη και αν σκορπούσαν ανώφελα τον χρόνο και 

τις δυνάμεις τους σε χίμαιρες και σε αγώνες άγονους, διακινδυνεύοντας να γίνουν και 

τα ίδια όχι «αξίες άρτιες» μα «χαρταετοί» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 295), τουλάχιστον 

διέθεταν κάτι από τη φρεσκάδα της νεανικότητας, που δοκιμάζει και δοκιμάζεται σε 

όλα τα πεδία.48 

Σε αντίθεση με το δεύτερο μέρος της κριτικής του, όπου γενικά θα καταγγελλόταν 

η αθηναϊκή φοιτητική συντροφιά των (τέως) «χριστιανοδημοκρατών» για την «ηθική 

ποιότητα της αγωνιστικής στάσεώς» της «μέσα στα χρόνια του πυρετού» (Αιμ. 

Χουρμούζιος, 2009, 298), στο πρώτο αυτό μέρος των «εντυπώσεών» του, ο 

Χουρμούζιος έδειχνε πολύ πιο επιεικής απέναντι στους «σταυροφόρους» και τους 

νεανικούς τους πειραματισμούς ‒ή και τα ολισθήματά τους.49 Ο κατά τα άλλα 

«ομαίμονας» κόσμος του Χρονικού ήταν προς τούτο αξιέπαινος τόσο για την 

ποικιλομορφία του και την υπεράσπιση της κάθε ετερότητας (οποιασδήποτε 

απόχρωσης ή απόκλισης), όσο και για το πάθος της ελεύθερης (ή και ασύδοτης) 

αναζήτησης και εξερεύνησης της (όποιας) «αλήθειας», δίχως όρους, όρια και 

προκαθορισμένα «καλούπια», μακριά από την «ισοπεδωτική και αποκτηνωτική 

πειθαρχία της ιδέας και του αισθήματος» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 295). 

Το υπόλοιπο κομμάτι αυτού του πρώτου μέρους της βιβλιοκρισίας του 

Χουρμούζιου θα ήταν αφιερωμένο περισσότερο στο πώς ο συγγραφέας έδινε το 

περίγραμμα της «κυριαρχούσας μορφής» του βιβλίου και του «ινδάλματος» των νέων 

σταυροφόρων (δηλαδή του Μιχαήλ), συχνά εντούτοις «προβεβλημένης στο ημίφως» 

το πρόβλημα της ηθικής παρουσίας των νέων ανθρώπων μέσα στον ελληνικό κόσμο το ετεμάχιζαν σε 
προβλήματα…» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 293). 
48 Πρβλ. «Το Χρονικό του κ. Ρ. Προβελεγγίου μάς προσφέρει μια πινακοθήκη νέων ανθρώπων που έχουν 
περάσει –και περνούν, αφού είμαστε ακόμη εντοπισμένοι σε χρόνο– από τις ιδέες, που είναι ριγμένοι 
μέσα στον σίφουνα και άλλοι προσπαθούν να ανασάνουν βαθιά μέσα στη θύελλα κι άλλοι περνούν από 
δίπλα κρατώντας την ιδεολογική τους ομπρέλα» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 296). 
49 Πρβλ. «Εδώ έχεις να κάμεις με σκέψεις, με αγωνίες, χωρίς αληθινό αντίκρισμα ‒αλλά πότε δοκίμασε 
κανείς ν’ αποτιμήσει τις δυστυχίες ή τις χίμαιρες των ανθρώπων με  τα καλούπια που τις χωρούν. Αυτές 
έχουν αξία καθ’ εαυτές, για τον άνθρωπο που παιδεύουν ή που του χαρίζουν φτερά για να σκορπιστεί 
στον άνεμο ανωφέλευτος. Όμως έχουν ενδιαφέρον αυτές οι μεγάλες μέρες των ανθρώπων που έχουν την 
ωραίαν αυτοπεποίθηση για τους αγώνες των, χρησίμους ή άχρηστους» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 295). 
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(Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 296). Παρόλο που αναγνώριζε ότι στην περίπτωση της 

δολοφονίας του Κ. Μαλτέζου-Μακρυγιάννη έχουμε να κάνουμε με «μια από τις 

σκοτεινότερες πτυχές του εμφυλίου μίσους της ταραγμένης εκείνης εποχής» και με τον 

«υπαινικτικώτατο πρόλογο όσων έμελλαν να ακολουθήσουν» (Αιμ. Χουρμούζιος, 

2009, 296), η απόπειρα του συγγραφέα να συνοδεύσει «το εγχείρημα του συνθετικού 

πίνακα της εποχής με μια σουρντίνα βιογραφικού χρονικού που έχει ως πόλο της τον 

Μιχαήλ» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 297) δεν κρινόταν πολύ πετυχημένη ‒πόσο μάλλον 

που η κατάληξη του ήρωα στη Ρίζα του Μύθου είχε προσημανθεί και προοικονομηθεί 

με διάφορους τρόπους από νωρίς, δίνοντας την αίσθηση μιας προκαθορισμένης και 

αδυσώπητης μοίρας. 

Μάλιστα, στο δεύτερο μέρος της κριτικής του θα γινόταν ως προς τούτο ακόμη 

πιο κατηγορηματικός: «η προεξόφληση του τραγικού τέλους του ήρωος» από τις 

πρώτες κιόλας σελίδες του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου (πρβλ. «Ο Αγαπημένος των 

θεών», Ρούφος, 2015, 195-238) συνιστούσε ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο της 

«λογοτεχνικής συνθέσεως» του μυθιστορήματος-χρονικού, στον βαθμό που ο 

συγγραφέας δεν έπρεπε να θεωρεί δεδομένο «στοιχείο της πλοκής του μύθου» τα 

περικειμενικά και παρακειμενικά σχόλια («την προλογικήν αφιέρωση και την 

επιλογική σημείωση, που συνήθως αποτελούν πράγματα εντελώς ανεξάρτητα από το 

σώμα της περιπετείας», Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 303). Άλλωστε, ο Κ. Μαλτέζος δεν 

παρουσιαζόταν στο Χρονικό με το πραγματικό του όνομα και αυτό καθιστούσε ακόμη 

περισσότερο προβληματική την επαναλαμβανόμενη προαίσθηση και προσήμανση του 

θανάτου του, που: 

τίποτε, απολύτως τίποτε, δεν φαίνεται να τη δικαιολογεί για τον αναγνώστη ο οποίος 
υποτίθεται ξένος προς τα βιογραφικά ή αυτοβιογραφικά ενδιαφέροντα ενός μυθογράφου. 
Αυτή η μυστικιστική προμαντεία μπορεί να ταιριάζει σε κάποιες μελοδραματικές πλευρές 
της υφής της αφηγήσεως, αλλά ζημιώνει το πεζογράφημα στη μυθική του σύσταση και ο 
αναγνώστης παύει πια να ενδιαφέρεται με τον μύθο ως μύθο, βλέπει στο βάθος του πίνακα 
την Μοίρα που έχει τεθεί σε κίνηση και παρακολουθεί πλέον με κάποια απάθεια τα 
περιστατικά που ακολουθούν. (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 303)50 

50 Στην απάντησή του ο Ρούφος θα υποστήριζε ότι η παρατήρηση αυτή του Χουρμούζιου θα είχε κάποια 
βαρύτητα, εάν επρόκειτο για αστυνομικό μυθιστόρημα: «Ούτε και θ’ ασχοληθώ με το αν είναι λάθος το 
ότι, αντίθετα με τους κανόνες, ο θάνατος του ήρωα φαίνεται από νωρίς να πλησιάζει ‒πράμα που, όπως 
γράφετε, κάνει τον αναγνώστη να χάνει το ενδιαφέρον του για τη συνέχεια (αν και τέτοια παρατήρηση 
θα ήταν πιο ταιριαστή σε αστυνομικό μυθιστόρημα)» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 305). Πάντως, 
ο Γ. Θεοτοκάς, από την πλευρά του, θα θεωρούσε το εύρημα αυτό του Ρούφου ιδεατό από την άποψη 
της τραγικότητας που, κατά την εκτίμησή του, ήθελε να προσδώσει ο συγγραφέας στο μυθιστόρημα: 
«Νιώθουμε πως [ο Μιχαήλ] αγγίζει τριγύρω του ψυχές με τρόπο ανεξίτηλο, πως το πέρασμά του γεννά 
το αίσθημα του μοιραίου. Καθώς πυκνώνουν τα προγνωστικά του χαμού του, το βιβλίο παίρνει, προς το 
τέλος, μες από την ατμόσφαιρα μιας ολονύκτιας νεανικής διασκέδασης, ένα τόνο τραγικό που του δίνει, 
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Αλλά και ο ίδιος ο Μιχαήλ ως πρόσωπο δεν ήταν ιδιαίτερα πειστικός για τον 

Χουρμούζιο. Πέρα από την αναμφισβήτητη (αλλά ακαθόριστη), «πνευματική και 

ηθική» γοητεία που ασκούσε στον Δίωνα και στους συντρόφους του (παραδομένους 

απόλυτα στη μυστική αίγλη και έλξη της φωτεινής και συνάμα αδιαπέραστης ή και 

αξεπέραστης μορφής του), ο τραγικός αυτός ήρωας εμφάνιζε, καθότι «παιδί» ακόμη το 

1943, συμπτώματα μιας περίεργης «εγκεφαλομεγαλίας» ‒μιας ωριμότητας δηλαδή, 

«που προεξοφλούσε για τον μελλοντικό βιογράφο του τη δεκαετία που έχει εν τω 

μεταξύ διαρρεύσει» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 297): 

Μας περιγράφεται ο ήρωας αυτός, που φλογίζει τη φαντασία, με κάποια σκευή σοφίας, 
αταραξίας αποκτημένης από μακρά τριβή με την προσφορά του βίου και των ιδεών, με 
έτοιμες λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της συνειδήσεως και με ηγετικά προσόντα που 
δεν διανοείται κανένας από τη δέσμη των νέων που τον στοιχούν να τα θέσει σε 
αμφισβήτηση. […]. Είχαν και έχουν αληθινά οι νέοι μας στα 20-22 χρόνια των τόσες 
πνευματικές ρυτίδες; Αυτοί φαίνονται να έπαιζαν στα δάκτυλά τους την καντιανή και τη 
νεοκαντιανή φιλοσοφία, να αναστρέφονται με άνεση τους Νίτσε, τους Σπινόζα και τους 
Σοπενάουερ, να διορθώνουν ή να συμπληρώνουν τον Γκαίτε, να έχουν περί αισθητικής 
και περί ποιήσεως ιδέες αφοριστικές και εις ό,τι αφορά τη μουσικολογία να 
ανταγωνίζονται τους Ρομαίν Ρολλάν και τους Σβάιτσερ. Νιάτα θα ειπείτε και οι νέοι είναι 
παντογνώσται και παντοκράτορες, αλλά πολύ φοβούμαι ότι το Χρονικό δανείζεται πολλήν 
σοφία από τη δεκαετία που επέρασεν έκτοτε και τη φορτώνει επιδεικτικά στη νεότητα του 
1942-45… (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 297) 

Στη συνέχεια των «σημειώσεών» του για τη Ρίζα του Μύθου (στη «συμπλήρωση 

των εντυπώσεων», όπως επιγραφόταν), ο Χουρμούζιος θα εμφανιζόταν σαφώς πολύ 

πιο επικριτικός για την ηθική στάθμη και την αγωνιστικότητα των νέων που 

πρωταγωνιστούσαν στο βιβλίο και «που λένε πολλά πράγματα, πράττουν ελάχιστα και 

φαίνονται να σκέπτονται πολύ περισσότερα περί όλων των θεμάτων και σχεδόν τίποτε 

το ουσιαστικό και βαθύ περί της τρομακτικής δοκιμασίας στης στιγμής» (Αιμ. 

Χουρμούζιος, 2009, 299). Ο Χουρμούζιος θα καταλόγιζε, με άλλα λόγια, στον 

συγγραφέα «ατροφία σκέψεως» εκεί ακριβώς όπου θα ανέμενε κανείς τον λόγο (με τη 

διπλή έννοια της λέξης) «σαρκώδη και πειστικό» (Χουρμούζιος, 2009, 299), με 

αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση μιας ιδεολογικής σύγχυσης, μιας ασύγγνωστης 

ανεπάρκειας και μιας παιδαριώδους αμηχανίας των νέων «σταυροφόρων» του πρώτου 

τόμου του Χρονικού ‒ιδιαίτερα αν κανείς έμπαινε στον πειρασμό να συγκρίνει τη 

νομίζω, την αξία του. Ύστερα απ’ αυτή την ένταση, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη κατακλείδα από τη 
γαλήνη του θανάτου: το όραμα του σκοτωμένου παιδιού που κείτεται σ’ ένα τραπέζι, στην άδεια αίθουσα 
του Νεκροτομείου», «Ρόδη Προβελέγγιου, Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Ι: Η Ρίζα του Μύθου», περ. 
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, περίοδος Β΄, τχ. 7, Χειμώνας 1954-55 [= Γ. Θεοτοκάς, Αναζητώντας τη 
Διαύγεια. Δοκίμια για τη Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, εισ.-επιμ.: Δ. Τζιόβας, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2005, σ. 482]. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

79

συνέπεια λόγων και έργων, το ήθος και το έθος τους, με τα αντίστοιχα των αντιπάλων 

τους: 

Ένας απαράδεκτος για τη σοβαρότητα των προθέσεων του συγγραφέως αισθητισμός 
επικρατεί σ’ όλο το βιβλίο, το νοθεύει και εκεί που περιμένει κανείς να ιδεί ένα 
κονταροχτύπημα ιδεών, μια μονομαχία κοσμοθεωριών, τη μια πίστη να διεκδικεί από την 
άλλη τα οχυρά της μέσα στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου και να υψώνονται τα 
ιδανικά κατακόρυφα σαν γλώσσες φωτιάς και τον λόγον να πασχίζει να αγκαλιάσει όλη 
την εσωτερική αγωνία για να την εκφράσει με τα πάντοτε ανεπαρκή αλλά οπωσδήποτε 
αιχμηρά στην ώρα του πάθους σχήματα των λέξεων, δεν βλέπει παρά φυγομαχία απέναντι 
του ιδεολογικού χρέους, μιαν απεγνωσμένη αναζήτηση κάποιων άλλοθι σ’ έξυπνες, 
πολλές φορές, φιλοσοφικές-κοινωνιολογικές-αισθητικές-συναισθηματικές συναρτήσεις, 
που αν συχνά παρασύρουν, δεν κατορθώνουν όμως να καλύψουν τη βασική ανεπάρκεια 
στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου στόχου. (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 299-300˙ η 
υπογράμμιση στο πρωτότυπο) 

Ο Χουρμούζιος, όπως συνάγεται από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις (και) του 

δεύτερου μέρους της βιβλιοκριτικής του, δεν είχε δει εξαρχής με καλό μάτι την 

αναδρομή του Ρούφου σε εκείνα τα χρόνια της εφηβείας και της ιδεολογικής 

«ταραχής» της γενιάς του. Θα προτιμούσε ο συγγραφέας να είχε αποφύγει στο μέτρο 

του δυνατού αυτή την επικίνδυνη ανάκληση ενός τόσο τραυματικού και 

διαφιλονικούμενου παρελθόντος και να μην αναξέσει ανοιχτές ακόμη πληγές ‒το 

πιθανότερο επειδή, κατά την εκτίμησή του, τα γεγονότα καθαυτά ήταν «πολύ 

πρόσφατα στη μνήμη του καθενός για να δεχθούν αδιαμαρτύρητα ερμηνείες άλλες από 

αυτήν με την οποίαν [είχαν] καταγραφεί στην κοινή συνείδηση» (Αιμ. Χουρμούζιος, 

2009, 298). Αντί να στραφεί στο χθες και «στα χρόνια του πυρετού», θα προτιμούσε ο 

Ρούφος, ως εκπρόσωπος των νέων εκείνων που πέρασαν τη δοκιμασία της Κατοχής, 

της Αντίστασης και του Εμφυλίου από το μετερίζι της 

εθνικ(ιστικ)ής/αντικομμουνιστικής πλευράς, να σταθεί στο παρόν και να εκθέσει 

περισσότερο το απόσταγμα των εμπειριών του(ς) ‒όσα του(ς) είχε βέβαια 

κληροδοτήσει το παρελθόν, αλλά από την ώρα που «η πίεσις της αμέσου πρακτικής 

δράσεως είχε περάσει» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 298). 

Δεν ήταν, από την άποψη αυτή, τυχαίο ότι ήδη στη δεύτερη παράγραφο του 

πρώτου μέρους των «σημειώσεών» του είχε διαφωνήσει με την πρόθεση του 

συγγραφέα να δώσει απλά ένα «Χρονικό» των αγώνων του ιδίου και των φίλων του 

κατά την προηγούμενη δεκαετία του 1940. Για αυτό, και τον είχε παροτρύνει να μην 

περιοριστεί στο «τότε» και να αντιληφθεί τη διαφορά που χώριζε «τον εκκαθαριστικό 

απολογισμό του χθες και την εποπτεία του παρόντος από την προοπτική της συνέχειας» 

(Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 293). Για να το πούμε και αλλιώς, ο Χουρμούζιος είχε 
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ζητήσει από τον Ρούφο να ανακρούσει πρύμνα και να διαφοροποιήσει πλήρως τον 

αρχικό σχεδιασμό της τριλογίας του, παίρνοντας υπόψη του περισσότερο τις ανάγκες 

και τα δεδομένα της «αλλοπρόσαλλης» μεταπολεμικής εποχής, τα διλήμματα και τις 

επιταγές της παρούσας συγκυρίας.51 

Λίγο-πολύ, και με διαφορετική κάπως διατύπωση, ο Χουρμούζιος θα 

επαναλάμβανε τις θέσεις του αυτές και στις συμπληρωματικές του εντυπώσεις από το 

βιβλίο. Θα ήθελε ο Ρούφος να εκμεταλλευόταν καλύτερα το «αληθινά ευρύτατο πεδίο» 

που είχε μπροστά του (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 298), να έβαζε σε δεύτερη μοίρα τα 

γεγονότα της ιστορικής, αντικειμενικής πραγματικότητας («τα περιστατικά της κάθε 

ημέρας, δηλαδή το υλικό της συνθέσεως του μύθου, που έχει μορφή και ορισμένη 

γεύση», Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 298) και να πριμοδοτούσε την υποκειμενική πλευρά 

της υπόθεσης. Ο κριτικός της Καθημερινής είχε την απαίτηση από τον νέο συγγραφέα 

να αναδείξει την προσωπική του οπτική πάνω στα πράγματα (εκπορευόμενη από την 

αναγκαία επιλογή και τη διήθηση του πλούσιου υλικού που είχε στη διάθεσή του) και 

να παρουσιάσει τα πορίσματα μιας αποστασιοποιημένης πλέον προσέγγισης στα 

επίμαχα χρόνια ‒«τα συναισθήματα εκείνα που τοποθετούνται έξω από την αφή της 

αμέσου εμπειρίας, μετατίθενται δηλαδή από τον ιστορικό χρόνο στην άχρονη περιοχή 

της ιδέας» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 298). Μόνον έτσι υπήρχαν πιθανότητες να 

δικαιωθεί το όλο εγχείρημα του Χρονικού και να μην καταλήξει η προσπάθειά του σε 

αποτυχία: 

Ίσως αντιτείνει ο συγγραφεύς του Χρονικού ότι αυτή η περιοχή [της ιδέας] γι’ αυτόν είναι 
πλαισιωμένη από τα γεγονότα που περιγράφει, ότι είναι ακόμη πυρακτωμένα από το πάθος 
της στιγμής, και ότι δεν ήλθε ‒τουλάχιστον για το πρώτο μέρος της σχεδιαζόμενης 
τριλογίας‒ η ώρα της εξ αποστάσεως κριτικής. Όλα ακόμη είναι «εν χρόνω» και «εν 

51 Πρβλ στο πρώτο μέρος των «σημειώσεών» του: «Το Χρονικό, όσο και αν είναι μια παλμώδης 
ανάμνησις και ευπαθής καταγραφή βιωμένων συγκινήσεων, ενθουσιασμών, φανατισμών, κάποτε δε και 
ηθελημένη προεξόφλησις αρνήσεων ή καταφάσεων εις την πρόκλησιν της ζωής, είναι, σε τελευταίαν 
ανάλυση, χρονικό, Παρελθόν. Το παρελθόν έδωσε βεβαίως το στημόνι, έδεσε στερεά κάποιες κλωστές 
που χαίρεται κανείς όταν τις δοκιμάζει κάθε τόσο και τις βλέπει ν’ αντέχουν στην εμπλοκή τους με νέα 
συναισθήματα που προσθέτουν χρώματα ποικίλα και αφές διαφορετικές στη μονόχρωμην ύφανση, την 
οποίαν επέβαλλε η πρακτική ανάγκη της ιδεολογικής τοποθετήσεως. Αλλά ο άνθρωπος ‒ο νέος 
άνθρωπος που είναι υποχρεωμένος να βρει μέσα στον αλλοπρόσαλλο κόσμο τον κόσμο του, ανάγκη 
είναι να προχωρήσει πέρ’ από τις εκκαθαρίσεις. Γιατί, όσο και αν υποτεθεί ότι βλέπει κανείς καθαρά 
μέσα στο σύμφυρμα και ξεκρίνει τα στοιχεία που γίνονται υλικά οικοδομητικά του μέλλοντος και 
προωθητικά της ηθικής αξιοποιήσεως των χαρακτήρων, υπάρχει πάντοτε κάποια αυτοαιχμαλωσία που 
εμποδίζει το άτομο να λυτρωθεί από τα δεσμά της συγκεκριμένης στιγμής. Η στιγμή επιβάλλει 
καθήκοντα πρακτικά με ορισμένους στόχους, απαραίτητα, ίσως, για την ώρα τους, αλλά σε τελευταίαν 
ανάλυση στείρα αν μείνουν μόνον ανάμνησις ή αυτό που λέγει και ο συγγραφεύς του ηθικοπολιτικού 
αυτού μυθιστορήματος: Χρονικό» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 293-294). 
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πράξει». Όμως η έννοια του «χρονικού» θα ενοθεύετο αν δεν εξυπεννοείτο κάποια θέσις 
εξ απόπτου. (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 298) 

Εξάλλου, ο ίδιος ο συγγραφέας είχε, κατά τον Χουρμούζιο, φροντίσει να 

δημιουργήσει την απόσταση αυτή, πρώτα-πρώτα με την τριτοπρόσωπη αφήγηση (παρά 

την έκδηλη αυτοβιογραφικότητα του έργου του), ύστερα με τη συγκαταβατική 

αντιμετώπιση του εαυτού του και των συντρόφων του και, τέλος, «με το όλο ύφος της 

αφήγησης», το οποίο και δεν ταίριαζε καθόλου στις εικαζόμενες γνώσεις, στους 

προβληματισμούς, στις κουβέντες και στο εν γένει πνευματικό και ψυχο-

συναισθηματικό επίπεδο εφήβων της ηλικίας των 18-20 χρόνων ‒γεγονός που 

αποδείκνυε «ότι η δεκαετία που επέρασε από την εποχή των περιγραφομένων έχει 

βοηθήσει για να αποκτήσουν στη συγγραφική μνήμη, ή στη φαντασία έστω, διαστάσεις 

έκτυπες, με ξεκομμένα χαρακτηριστικά, άνθρωποι νέοι, πολύ νέοι, έφηβοι σχεδόν» 

(Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 298). 

Δημιουργείται, έτσι, η αίσθηση ότι με τις εκκλήσεις του αυτές ο Χουρμούζιος 

ουσιαστικά επιχειρούσε να αποτρέψει μια διαφαινόμενη για αυτόν απειλή: να έδινε το 

Χρονικό του Ρούφου την αφορμή για μια νέα (επι)στροφή στην κατοχική και 

αντιστασιακή θεματολογία, μια περίοδο που έως τότε αποτελούσε προνομιακό πεδίο 

της Αριστεράς και είχε εγκαταλειφθεί, όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, 

λόγω και των διώξεων που είχαν υποστεί οι «στρατευμένοι» λογοτέχνες της στον 

Εμφύλιο (αλλά και μετά). Το να επαναφέρει ένας πεζογράφος της άλλης πλευράς την 

εστίαση (και τη συζήτηση) πάλι στη δεκαετία του 1940 έμοιαζε μια πολύ επικίνδυνη 

πρωτοβουλία, στον βαθμό που έπρεπε να συνειδητοποιήσει το βάρος της ευθύνης του.52 

Δεν αρκούσε μια απλή γεγονοτολογική αφήγηση (ένα «χρονικό»), αλλά χρειαζόταν 

ένα έργο συνθετικό, μια συγκροτημένη απολογία, η οποία και θα αμφισβητούσε το όλο 

«αφήγημα» της Αριστεράς περί αγωνιστικής, ηθικής και πατριωτικής υπεροχής της 

στον πρόσφατο αγώνα κατά του φασισμού και των κατακτητών της χώρας ‒σε 

αντίθεση με την (εκ μέρους της καταγγελλόμενη ως) επαμφοτερίζουσα, εθελόδουλη 

και προδοτική στάση της «εθνικής» παράταξης. 

52 Τελείως διαφορετική ήταν η εκτίμηση ως προς τούτο του Γ. Θεοτοκά: «Βρίσκω την εργασία σας πολύ 
αξιόλογη και σας συγχαίρω γιατί τολμήσατε να μπείτε στα γράμματα μ’ ένα βιβλίο που ανακινεί  τα 
σημερινά, καυτερά προβλήματα του κόσμου ‒αντίθετα από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων 
συγγραφέων που γράφουν, με διάφορα προσχήματα, μια λογοτεχνία νοσταλγίας περασμένων εποχών 
και ανθρώπινων τύπων. Αυτή, νομίζω, είναι η κυριότερη αξία του βιβλίου σας, ότι ανακινεί 
προβλήματα» (από επιστολή του Θεοτοκά στον Ρούφο, 10 Νοεμ. 1954, δημοσιευμένη στο Δ. Καρανίκα 
– Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 
265). 
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Οι πρώτες ενδείξεις, όμως, προς την κατεύθυνση ανάδειξης αυτού του ισχυρού 

(και πολυαναμενόμενου από μιαν άποψη) αντί-λόγου της πλευράς που αντιτάχθηκε 

στους σκοπούς και στις μεθοδεύσεις του ΕΑΜ/ΚΚΕ ήδη από τους πρώτους μήνες της 

Κατοχής, ήταν για τον Χουρμούζιο ‒αν κανείς έπαιρνε τοις μετρητοίς τα γραφόμενα 

του Ρούφου‒ απογοητευτικές. Για αυτό και ο κριτικός της Καθημερινής ομολογούσε 

με αγανάκτηση και περισσό σαρκασμό ότι: 

Αν θα με κρεμούσαν από τη γλώσσα και θα μου εζητούσαν ως λύτρα να ειπώ τι πιστεύει 
ο Δίων, ή αυτός ο Μιχαήλ, που είναι «ιδεολογικός» ηγέτης της χρυσής νεολαίας που μας 
περιγράφεται στο χρονικό, φοβούμαι ότι θα άφηνα την τελευταίαν πνοήν κρεμασμένος. 
Θα είχα να ειπώ πολλά περί μουσικής, περί ποιήσεως, περί γερμανικής φιλοσοφίας, περί 
«φαουστικής ψυχής και του υλικού της υποβάθρου», περί του Γκράαλ στην πολιτική και 
περί της αγέρωχης αναχωρητικής διαθέσεως του Νίτσε, που θα τα εμάνθανα από τις 
ατελείωτες πολιτικοαισθητικές συζητήσεις αυτών των νέων, οι οποίοι ζουν τις ώρες της 
αγωνίας του έθνους των, αλλά για το τι ακριβώς θέλει αυτή η νεότης, τί ζητεί, ή μάλλον 
τί ζητούσε, θα μου ήταν εξαιρετικά επίπονο ν’ ανιχνεύσω μέσα στις 230 τόσες σελίδες της 
Ρίζας του Μύθου. (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 300) 

Το συμπέρασμα στο οποίο δεν θα τολμούσε να καταλήξει ρητώς ο Χουρμούζιος 

(αλλά θα το υπαινισσόταν με σαφήνεια) ήταν ότι η «χρυσή» εκείνη νεολαία, η (με τα 

λόγια του συγγραφέα) «ονειροφαντασμένη παράταξη της αισθητικής, του χρώματος 

και του μύθου της ελευθερίας» (Ρούφος, 2015, 165) δεν είχε εντέλει ιδανικά, πέρα ίσως 

από το κίνητρο μιας αφελούς και «αδιάφορης ανιδιοτέλειας» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 

300), μια θολή αντίληψη περί «πανελευθερίας» και κάποιες κοινότοπες απόψεις («μια 

κοσμοθεωρία μειράκων», Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 301) περί εξάλειψης των ακραίων 

οικονομικών ανισοτήτων (που προκαλούν κοινωνική αστάθεια και δυστυχία) ή περί 

απόρριψης τόσο του πεινασμένου προλεταριάτου όσο και των χονδρών τραπεζιτών για 

λόγους αισθητικής. Και όλα αυτά διάχυτα, μέσα σε μια ανέμελη, ρευστή και 

ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, όπου απίθανοι τύποι (σαν τον εστέτ και «δανδή» Ντίνο, ο 

οποίος και θα επέσυρε την οργή του συνόλου σχεδόν των κριτικών, ιδιαίτερα βέβαια 

των αριστερών)53 θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τα προνόμια και την ευμάρειά τους, 

53 Αξιοσημείωτη εδώ η σύμπτωση των χαρακτηρισμών δεξιών και αριστερών κριτικών για τον «άκακο» 
αυτό «αισθητικό», όπως (από τη δική του πλευρά) θα τον χαρακτήριζε ο Ρούφος: ο Χουρμούζιος είχε 
παραθέσει στην κριτική του ένα απόσπασμα από το χωρίο της πρώτης έκδοσης (που απαλείφτηκε 
τελικά), όπου ο συγγραφέας αντιπαρέβαλε {τον «πρώτο τυχαίο εργάτη» με «το αριστούργημα που 
λέγεται Ντίνος και φτιάχτηκε από πολλές γενιές για να φτάσει στην τελειότητα αυτή της κάθε κίνησης 
και κάθε έκφρασης» (Ρούφος, 1954, 161)}, για να σχολιάσει παρενθετικά: «αδιάφορο αν αυτός ο Ντίνος, 
ως ηθική μονάς, δεν αξίζει ούτε όσο ένα τρύπιο στίλβον πενηντάλεπτο» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 301). 
Ο Δ. Ραυτόπουλος (Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 294) θα ήταν ακόμη περισσότερο σαρκαστικός: «Ο 
Ντίνος αυτός αντιπροσωπεύει την αισθητική τελείωση, είναι μια αρσενική παρθένα των βράχων, 
προβάλλεται δίπλα στο Μιχαήλ σαν η έσχατη βιολογική επεξεργασία της εκλεκτής κάστας των κυρίων». 
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κ. Πορφύρης («Ένα βιβλίο θράσους: Ρόδη Προβελέγγιου, Η Ρίζα του 
Μύθου, Χρονικό μιας Σταυροφορίας, Αθήνα, 1954», εφ. Η Αυγή, 19 Αυγ. 1955), παραθέτοντας αυτούσια 
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διαλεγόμενοι και αποφαινόμενοι περί παντός, μακριά από την τύρβη της 

καθημερινότητας και τις φορτικές ανάγκες του χυδαίου όχλου. 

Στην πραγματικότητα, όμως, η «φάλαγγα» αυτή των νέων «σταυροφόρων» δεν 

πρόσφερε τίποτα το θετικό, μια άλλη πρόταση για την οικοδόμηση του μέλλοντος της 

χώρας (για την οποία υποτίθεται ότι αγωνιζόταν μέχρι θανάτου), εκτός από 

«πολύχρωμα μπαλόνια σε γαλάζιον αιθέρα χωρίς πιθανότητες προσγειώσεως» (Αιμ. 

Χουρμούζιος, 2009, 301) ή, το πολύ-πολύ (και σε κατάφωρη αντίφαση προς τον 

επαναστατισμό και τον αγώνα για το «χτίσιμο της καινούριας πολιτείας» που 

επαγγελλόταν ο Μιχαήλ), μια αντιδραστική άμυνα για την προάσπιση της 

καθιερωμένης τάξης και του «Παλαιού Καθεστώτος»: 

Οι νέοι αυτοί αληθινά κάτι ζητούσαν. Μόνο που στο «χρονικό» των έργων και των 
ημερών των, των ρομαντικών περιπάτων ανάμεσα στα Πεύκα της Εκάλης, των 
ατελείωτων αισθητικών συζητήσεων, των εφηβικών ερώτων και των νεανικών 
απογοητεύσεων, των ουαϊλδικών αφορισμών και των φιλοσοφικών ανιχνεύσεων, λείπει, 
νομίζω, η Ελλάδα. Η Ελλάς ως συνείδησις, ως αγωνία, ως δοκιμασία. Το αίτημα της 
συγκεκριμένης ώρας μένει μετέωρο. Κανένας από τους νέους αυτούς δεν βλέπει το 
ελληνικό σήμερα –έξω από τους δαρμούς στο Πανεπιστήμιο και στο Χημείο– σαν ύλη 
συνθέσεως για το ελληνικό αύριο. Μάχη κατά του άμεσου κινδύνου, έστω, αλλά μέσα 
στον μακρόκοσμο των αφηρημένων ιδεών ο ελληνικός μικρόκοσμος απουσιάζει. (Εκτός 
αν ιδεώδες μπορεί να θεωρηθεί η άμυνα «της πεζότητας και της μετριότητας των ήσυχων 
καθημερινών θεσμών». Αλλά τότε πόση αντίφασις με την «βελούδινην επανάσταση του 
Μιχαήλ;» Και από αυτό το όραμα όλοι θέλουν να κρατούν κάποιο ξεφτίδι). (Αιμ. 
Χουρμούζιος, 2009, 301-302) 

Για τον Χουρμούζιο ήταν ξεκάθαρο ότι από τον ιδεολογικό (ψευδο)-

προβληματισμό του Δίωνα και των συντρόφων του απουσίαζε, λοιπόν, η ίδια η 

πραγματική Ελλάδα54 και η βαθύτερη έγνοια για το μέλλον της, όπως άλλωστε από το 

μυθιστόρημα έλειπε η μεγάλη εικόνα της κατοχικής Αθήνας: η πείνα και οι κάθε είδους 

στερήσεις, η καταστολή των ελευθεριών, η επιβλητική και συχνά ανηλεής παρουσία 

του κατακτητή, το αποτρόπαιο θέαμα των νεκρών στα πεζοδρόμια να μαζεύονται με 

αποσπάσματα από το πορτραίτο που του είχε φιλοτεχνήσει ο συγγραφέας (πρβλ. Ρούφος, 2015, 154-156 
και 1954, 161), θα συμπλήρωνε: «Και ποιος είναι αυτός ο Ντίνος, η προσωποποίηση της βιολογικής 
τελειοποίησης των αφεντάδων; […]. Αυτό το Ντίνο που μισεί τις γυναίκες ο Μάρκος τον ονομάζει πάντα 
‘‘ανώμαλο σνομπ’’, κι ο ίδιος ο Δίων λέγει γι’ αυτόν πως ‘‘δεν έχει φύλο’’! Πώς μπορεί λοιπόν να 
συγκριθεί μ’ αυτό το αριστούργημα ‘‘ο πρώτος τυχαίος εργάτης;’’ Πραγματικά, έχει δίκιο ο Δίων ‒κι ο 
συγγραφέας» [= Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό, την Ιστορία και την Πολιτική, εκδ. φρ. Δ. Δ. 
Αρβανιτάκης – Κ. Α. Παπαχρίστου, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη-«Πλατυφόρος», 2008, σ. 268-269]. 
54 Φαίνεται ότι τον Χουρμούζιο τον είχε ενοχλήσει πολύ το ακόλουθο απόσπασμα των σκέψεων του 
Δίωνα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου απαλείφτηκε στην τελική έκδοση του 1972: «Σύγχρονα όμως 
[ο Δίων] σκέφτηκε πως κάτι έλειπε απ’ όλα αυτά: η Ελλάδα. (Ρούφος, 2015, 165) {Ίσως το εθνικό 
αρχέτυπο να ήταν ο ασυνείδητος προσδιοριστικός λόγος για τη στάση και την απόφασή τους, όπως το 
μεσσιανικό βρισκόταν πίσω απ’ την πάλη των κομμουνιστών. Ή μάλλον, ο Μιχαήλ έψαχνε για ένα 
συνδυασμό… Πάντως το έθνος δεν είχε αναφερθεί στη συζήτηση. (Ρούφος, 1954, 160)}. 
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το «δημοτικό φαράσι» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 300). Αμφισβητούσε, με άλλα λόγια, 

ότι μπορούσε ποτέ Η Ρίζα του Μύθου να εκληφθεί ως μαρτυρία είτε του αγώνα (και 

της αγωνίας) των μη εαμικών φοιτητών (και των οργανώσεών τους) είτε των δεινών 

που είχε επισωρεύσει στη χώρα (και δη στην πρωτεύουσα) η «τετράχρονη νύχτα» της 

σκλαβιάς: 

αν στηριχθεί κανείς στο βιβλίο του κ. Προβελέγγιου για να πάρει κάποια γεύση του πικρού 
καιρού της Κατοχής, θα απεκόμιζε την καθησυχαστικήν εντύπωση ότι η Αθήνα 
εξακολουθούσε να ζει τον αμέριμνο προπολεμικό της καιρό, και ότι μόνο κάπου εκεί στο 
Πανεπιστήμιο και στο Χημείο και στην «υπόγα» της Πανεπιστημιακής Λέσχης έπεφτε 
ξύλο… Οι πρώτες σελίδες του «χρονικού» κάτι πάνε να περιγράψουν, κάποιο ξεφτίδι 
ατμόσφαιρας κατοχικής προσπαθούν ν’ ανασυνθέσουν, αλλά η προσπάθεια τάχιστα 
εγκαταλείπεται. (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 303)55 

Ο κριτικός της Καθημερινής έδειχνε να φοβάται, έτσι, ότι από την επιφανειακότητα 

ή την επιπολαιότητα της σκέψης και τη γενικότερη σύγχυση των πρωταγωνιστών της 

Ρίζας του Μύθου, καθώς και από τις ατυχείς συγγραφικές επιλογές του Ρούφου (τις 

πολλές αδυναμίες «λογοτεχνικής συνθέσεως»), κέρδιζαν περισσότερο τα επιχειρήματα 

της άλλης όχθης και ενισχυόταν η ιδεολογική υπεροπλία του αντίπαλου δέους ‒

μολονότι για τον ίδιο τον Χουρμούζιο, ο κομμουνισμός δεν αποτελούσε παρά μια 

«ετοιμοπαράδοτη» ιδεολογία-κονσέρβα, «που δεν είναι μόχθος του πνεύματος και 

αγωνία ψυχής, αλλά συσκευασμένο προϊόν που έρχεται κατ’ ευθείαν απ’ έξω, χωρίς να 

περνά από το τελωνείο της ελευθέρας σκέψεως, γιατί η σκέψις αδρανεί και η 

συνείδησις ναρκούται από το σύνθημα» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 302).  

Μήπως, λοιπόν, το βιβλίο του Ρούφου, αντί να αντιπροσώπευε (ως όφειλε) τον 

ιδεολογικό και ηθικό «απόλογο» του εθνικόφρονος κόσμου, αποκάλυπτε (άθελά του 

και αντίθετα με τις προθέσεις του συγγραφέα) την απελπιστική ένδεια της Δεξιάς σε 

«δημιουργικά» και «εμπνέοντα κίνητρα», σε προτάσεις και προτάγματα ικανά να 

εμπνεύσουν και να συναγείρουν τα πλήθη;  

55 Ο Χουρμούζιος είχε σχολιάσει αρνητικά και ένα άλλο επεισόδιο του βιβλίου, τεκμήριο της 
εσφαλμένης και παραπλανητικής απόδοσης της κατοχικής πραγματικότητας στην Αθήνα εκ μέρους του 
συγγραφέα˙ πρόκειται για την προσπάθεια μεταφοράς και απόκρυψης του οπλισμού της ΑΡΗ/ΡΑΝ κάτω 
από τη μύτη των κομμουνιστών, με τα μέλη της οργάνωσης (τον Δίωνα, τον Στέφανο, τη Λίζα, τη Λένα 
κ.ά.), παίζοντας μάλιστα τα ερωτευμένα ζευγαράκια, να χρησιμοποιούν το ένα ταξί μετά το άλλο (πρβλ. 
Ρούφος, 2015, 202-203): «Διερωτώμαι επίσης αν ο συγγραφέας διατηρεί καλή μνήμη για μερικές άλλες 
λεπτομέρειες της κατοχικής ζωής των Αθηνών. Όταν βλέπω την ευκολία με την οποίαν ο Δίων φωνάζει 
από το δρόμο ένα ταξί, και την ευχέρεια που το παρατά για να μπει σε κάποιο άλλο που στάθμευε 
παραδίπλα, αναθυμούμαι κάποια δική μου περιπέτεια στην Κατοχή, όταν χρειάσθηκε να δαπανηθώ σε 
ατελείωτες διαπραγματεύσεις με κάποιο καραβοτσακισμένο φορτηγάκι που μετέφερε τραυματίες στο 
Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, για να εξασφαλίσω σε τακτήν ημέρα κάποιαν απαραίτητη διαδρομή…» 
(Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 303). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

85

Το Χρονικό του κ. Ρ. Προβελέγγιου θέτει  αυτό το εναγώνιο ερώτημα για την ελληνική 
νεότητα: Έχουν τα ελληνικά νιάτα, τα ελεύθερα ελληνικά νιάτα, ιδανικά; […] Ποια ουσία 
και ποιο βαθμό πυκνότητος έχει η εθνική συνείδησις μεταφρασμένη σε ηθικόν αίτημα και 
σε θεωρία βίου; Ένας λαός βασανισμένος και μια νεότης τραυματισμένη από τη 
βαναυσότητα των καιρών, πρέπει να είναι φλογισμένοι έως τα τρίσβαθα της ψυχής των 
για να μπορούν ν’ αντιδράσουν στη διάβρωση των ιδεών και των συστημάτων που 
υπόσχονται κάποιαν αλλαγή, που προτείνουν ένα όραμα –όπως εκείνο περίπου που 
γοητεύει τον Μιχαήλ της Ρίζας του Μύθου– ενώ, ό,τι στην ουσία προτείνουν είναι το 
απέραντο στρατόπεδο των πειθαρχημένων δούλων ενός απάνθρωπου ιδεώδους σιωπής 
της σκέψεως και του λόγου. (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 302) 

Η μόνη πιθανότητα διάσωσης της τριλογίας (και, ταυτόχρονα, το μόνο 

ελαφρυντικό που μπορούσε να αναγνωριστεί στον Ρούφο) ήταν οι ελλείψεις αυτές να 

αναπληρώνονταν στους επόμενους τόμους του Χρονικού.56 Ο νεοσσός συγγραφέας 

δικαιούνταν στον πρώτο τόμο του έργου του να αντικρίσει τους (εξίσου με αυτόν) 

άπειρους έφηβους ήρωές του με τη «συγκατάβαση» που άρμοζε στην ηλικία των 

δεκαοχτώ τους χρόνων. H προοπτική αυτή ενισχυόταν και από τη φράση («Ήταν όλοι 

τους πολύ νέοι», Ρούφος, 2015, 167) με την οποία έκλεινε μια από τις πιο σημαντικές 

υποενότητες του δεύτερου κεφαλαίου της Ρίζας του Μύθου˙ εκεί περιγραφόταν 

εκτενώς ο προβληματικός ρητορικός «αγώνας» του Μιχαήλ, του Δίωνα και του 

στενότερου κύκλου των επίδοξων «σταυροφόρων» για το διαρκώς απροσδιόριστο και 

φευγαλέο «όνειρο», όπως θα δούμε διεξοδικότερα και στο τέταρτο κεφάλαιο της 

εργασίας μας. 

Ο Χουρμούζιος θα έδινε, κατά συνέπεια, μια δεύτερη ευκαιρία στον συγγραφέα 

και, παράλληλα, θα προσπαθούσε καταληκτικά να απαλύνει την καθόλου κολακευτική 

εικόνα για το κρινόμενο «μυθιστόρημα-χρονικό» (όπως αυτή είχε σκιαγραφηθεί, 

ιδιαίτερα στο δεύτερος μέρος των «σημειώσεών» του). Αυτό θα το επιχειρούσε με 

κάποιες παρατηρήσεις για τη «στρωτή» αφήγηση του βιβλίου, την άνεση του Ρούφου 

στη χρήση της δημοτικής (χωρίς σοβαρά γραμματικά, συντακτικά ή και τυπογραφικά 

λάθη), το φροντισμένο ύφος και τη γενικότερη «καλλιέπεια» που διέκριναν το έργο ‒

μαζί με μια αίσθηση του χιούμορ, «που διαρρέει την αφήγηση και ξεκουράζει κάπως 

56 Πρβλ. την καταληκτική αξιολόγηση της δεύτερης συνέχειας της κριτικής του Χουρμούζιου: «Το είχα 
γράψει και στις προηγούμενες Σημειώσεις ότι είναι άδικο να διατυπώνονται οριστικές κρίσεις και να 
συγκομίζονται συμπεράσματα από ένα τμήμα, το εισαγωγικό, της τριλογίας. Το τμήμα τούτο είναι 
απλώς ένα προοίμιο που περιγράφει την ακαταστάλαχτη ρευστότητα μιας πνευματικής ανησυχίας με 
πολλές ανταρσίες και με πολλές αφελείς προεξοφλήσεις. […]. Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς να σταθούμε –
αν θέλουμε να είναι και η κρίσις μας fair όπως θα έλεγε ο Δίων– σ’ αυτή τη διαπίστωση, να διαγράψουμε 
τη δεκαετία που δίνει το δικαίωμα στον συγγραφέα να αναπολεί και να συνθέτει το χρονικό του και να 
περιμένουμε, στον δεύτερο τόμο, τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν. Να διεκδικήσουν, δηλαδή, τη δεκαετία 
που ο συγγραφεύς επεφύλαξε μόνο για την ωριμότητα της λογοτεχνικής περιγραφής του» (Αιμ. 
Χουρμούζιος, 2009, 302-303). 
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από τη στεγνότητα των συζητήσεων, ή από τον μελοδραματισμό των αισθηματικών 

περιπετειών των ηρώων του μύθου» (Αιμ. Χουρμούζιος, 2009, 304). 

Όπως συνέβη προηγουμένως και με την κριτική του Δ. Ρώμα, ο Ρούφος δεν θα 

δίσταζε να απαντήσει εν θερμώ, συντάσσοντας μια μακροσκελή επιστολή, και πάλι 

από τη Λευκωσία (με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου 1954, την προηγούμενη δηλαδή μέρα 

από τη δημοσίευση της δεύτερης συνέχειας της βιβλιοκρισίας του Χουρμούζιου στην 

Καθημερινή, την οποία εντούτοις φαίνεται να είχε υπόψη του). Αυτή τη φορά, όμως, 

δεν θα αποστείλει τελικά την «απολογία» του στον παραλήπτη της, αλλά θα την 

κρατήσει στο προσωπικό του αρχείο.57 Σε απόλυτη σύμπνοια, πάντως, με το κείμενο 

του Χουρμούζιου (το οποίο εμφορούνταν συχνά από μια δύσκολα αποκρυπτόμενη 

ειρωνεία), η επιστολή-απάντηση του Ρούφου δεν θα υστερούσε σε σαρκασμό για τις 

παρατηρήσεις (θετικές και, κυρίως, αρνητικές) του πρώτου και για τις «4.300 περίπου 

συνοφρυωμένες λέξεις» που αυτός είχε αφιερώσει για να καυτηριάσει το «επιπόλαιο, 

μελοδραματικό κλπ.» βιβλίο του δεύτερου (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 304).58 

Αυτό που ενόχλησε πρωτίστως τον Ρούφο ήταν η αμφισβήτηση του αγωνιστικού 

ήθους των νεαρών «σταυροφόρων» και οι βαριές αιτιάσεις-«καταπέλτες» του 

Χουρμούζιου περί πνευματικού ντιλεταντισμού. Είναι φανερό ότι οι κατηγορίες αυτές, 

λόγω και του αυτοβιογραφικού χαρακτήρα του έργου του, ένιωθε ότι τον αφορούσαν 

προσωπικά και για τον λόγο αυτό αισθάνθηκε την υποχρέωση να αναλάβει την 

υπεράσπιση των  συντρόφων του ‒και μέσω αυτών, του εαυτού του και του έργου 

57 Αρχικά, πρόθεση του Ρούφου ήταν να δημοσιευτεί η επιστολή του στην Καθημερινή ως απάντηση στα 
σημειώματα του Χουρμούζιου (δεν θα επρόκειτο, δηλαδή, μια προσωπική επιστολή, όπως στην 
περίπτωση Δ. Ρώμα)˙ πρβλ. την κατάληξη της επιστολής: «Αν νομίζετε πως μπορείτε να φιλοξενήσετε 
την απάντηση τούτη στην ‘‘Καθημερινή’’ θα σας είμαι ευγνώμων. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν fair, όπως 
‒κατά την ειρωνική σας έκφραση‒ θα έλεγε κι ο Δίων» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 310). 
58 Ο Ρούφος θα ξεκινούσε, εμφανώς ενοχλημένος, την απαντητική του επιστολή από τα καταληκτικά, 
θετικά στο μεγαλύτερο μέρος τους, σχόλια του Χουρμούζιου για τη γραμματικοσυντακτική και 
γενικότερη αρτιότητα της Ρίζας του Μύθου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στον κριτικό της 
Καθημερινής για την «γενναιοφροσύνη» του (ανάμικτη όμως με «δύσκολα κρυμμένη έκπληξη») να 
αναγνωρίσει ότι το βιβλίο δεν περιείχε τουλάχιστον ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη: «Πρέπει να 
ομολογήσω, για να ’μαι τίμιος, πως ο έπαινος για το πρώτο ανήκει μάλλον στον παλιό γυμνασιάρχη μου 
[δηλαδή στον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο], και για το δεύτερο στον άνθρωπο που διόρθωσε ευσυνείδητα τα 
δοκίμια [δηλαδή στον Ε. Χ. Κάσδαγλη]» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 304). Σχολιάζοντας στη 
συνέχεια τις λιγοστές επισημάνσεις κάποιων «μαλλιαρισμών» και τις διορθωτικές προτάσεις από μέρους 
του Χουρμούζιου σε ρηματικούς τύπους της δημοτικής ή άλλες εκφράσεις (πρβλ. Ρούφος προς 
Χουρμούζιο, 2009, 304-305), θα κατέληγε σκωπτικά με την ακόλουθη ειρωνική αποστροφή ‒
αναφερόμενος στην επαινετική διαπίστωση του κριτικού για την εν γένει φροντίδα στο ύφος και τη 
μορφική επιμέλεια που είχε επιδείξει στη συγγραφή και την έκδοση του βιβλίου: «Περί ‘‘καλλιεπείας’’. 
Η φροντίδα για αυτήν, δηλ. για το καλό κατά τη μορφή γράψιμο είναι ‒ή θα ’πρεπε να ’ναι‒ αυτονόητη 
για κάθε συγγραφέα. Από τον κριτικό περιμένει κανένας να μάθει αν ο συγγραφέας πέτυχε στην 
προσπάθειά του. Το ν’ αναφέρεται απλά η ύπαρξη της φροντίδας θυμίζει την αόριστη απάντηση 
γυναίκας σ’ ερώτημα αν άλλη γυναίκα είναι όμορφη: ‘‘Φαίνεται πως πέρασε πολλές ώρες μπροστά στον 
καθρέφτη της’’…» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 305). 
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του.59Θα διαβεβαίωνε, αμέσως μετά, τον Χουρμούζιο ότι όλες οι συζητήσεις ή και οι 

«φλυαρίες» πάνω σε λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, επιστημονικά, μεταφυσικά, αισθητικά 

κ.ά. θέματα ή αναγνώσματα του συγκεκριμένου κύκλου ανταποκρίνονταν πλήρως στην 

πραγματικότητα, στην «αληθινή ατμόσφαιρα» και στα «πνευματικά ενδιαφέροντα» της 

παρέας του βιβλίου. Υπό την «πίεση της ιστορίας», η τελευταία αναζητούσε 

«κοσμοθεωρητικό προσανατολισμό» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 306), αλλά και 

μια μορφή διεξόδου στις δύσκολες συνθήκες της εποχής που δεν επέτρεπαν πολλές 

άλλες διασκεδάσεις ή δημιουργικές ενασχολήσεις (εκδρομές, ταξίδια, σπορ, 

συστηματικές σπουδές και έρευνες).60 Στο μέτρο του δυνατού (και δεδομένου του 

ασφυκτικού κλίματος της Κατοχής), οι ήρωες του Χρονικού προσπαθούσαν να 

συνδυάσουν τα πάντα και να ζήσουν το πέρασμα από την εφηβεία στην πρώτη τους 

νιότη με την ένταση που ταίριαζε στις προσδοκίες της ηλικίας τους, στη δίψα τους για 

νέες γνώσεις και εμπειρίες και στην επίγνωση των θανάσιμων κινδύνων που τους 

περιέβαλλαν.61 

Ο συγγραφέας θα διαφωνούσε, επίσης, με τον χαρακτηρισμό του μυθιστορήματός 

του ως αντικομμουνιστικού, ως έργου δηλαδή στρατευμένου, με κίνητρο και προθέσεις 

«ιδεολογικής πολεμικής», διότι κάτι τέτοιο δεν συμφωνούσε με την αισθητική 

αντίληψη του ιδίου για τη φύση και το ρόλο της λογοτεχνικής δημιουργίας.62 Στο 

59 Πρβλ. «Αν η αυστηρή κρίση σας προοριζόταν στο βιβλίο σα λογοτέχνημα, αν λέγατε ότι είναι βαρετό, 
κακογραμμένο, χωρίς πρωτοτυπία, άψυχο κλπ. δε θα είχα παρά να σωπάσω μπροστά στην έμπειρή σας 
κρίση. Έτσι, δε νομίζω ότι δικαιούμαι να απαντήσω σ’ όσα γράφετε για τον ‘‘αισθητισμό’' του βιβλίου, 
για τις κοινοτοπίες του, για τους μελοδραματισμούς του. […]. Πηγαίνετε όμως πολύ πιο πέρα και 
γινόσαστε κριτής των προσώπων του βιβλίου, τους ζητάτε λόγο για τις σκέψεις και τις πράξεις τους, 
τους ειρωνευόσαστε, σας χρησιμεύουν σαν αφορμή για γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές και ιστορικές 
σκέψεις. Είναι φανερό πως η συντροφιά αυτή των νέων, που στην αρχή σας φάνηκε συμπαθητική, σας 
ενόχλησε αργότερα πολύ (όπως δείχνει η σύγκριση ανάμεσα στο α΄ και στο β΄ μέρος της κριτικής). Τους 
λόγους της παλινωδίας, καθώς και της τόσης βιαιότητας και ανεπιείκειας για τους νέους του χρονικού 
μου, δεν τους καταλαβαίνω κι ούτε θ’ ασχοληθώ μ’ αυτούς, σεβόμενος τους κανόνες της προσήλωσης 
στα κείμενα και της αποφυγής κάθε προσωπικής παρατήρησης. Βρίσκω όμως ότι αδικείτε τους νέους 
μου και αυτό με αναγκάζει να πάρω την υπεράσπισή τους» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 305-306). 
60 Πρβλ «Λέτε ακόμα ότι οι νέοι μου ‘‘φλυαρούν πολύ, πράττουν ελάχιστα και δε σκέφτονται τίποτα το 
ουσιαστικό και το βαθύ για την τρομαχτική δοκιμασία της στιγμής’’. Ότι φλυαρούν το παραδέχομαι. 
Mea Culpa. Είναι και στεγνές οι συζητήσεις τους, γεμάτες κοινοτοπίες, επεξηγείτε συμπαθητικά αλλού. 
Mea Maxima Culpa. Φαντασθείτε όμως τί θα ήταν αν περιλάβαιναν πανεπιστημιακούς διαπληκτισμούς 
πάνω στον ιστορικό υλισμό, τη θεωρία των οικονομικών κρίσεων και τις βουλγαρικές βλέψεις στη 
Μακεδονία (Η ‘‘κονταρομαχία των ιδεών’’ που θέλετε…)» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 308). 
61 Πρβλ. «Η ζωή των ηρώων του [βιβλίου] πάλλεται με βαθιάν ένταση ανάμεσα στα δύο επίπεδα που 
αγγίζονται κι ολοένα πλησιάζουν: το επίπεδο της ζωής με το φως, το ψάξιμο, τη χαρά, τη μουσική –και 
το άλλο, η σκοτεινή ‘‘άλλη όχθη’’ που προσμένει και δυναμώνει με τη σκιά της το ρυθμό του 
μετρημένου κιόλας χρόνου για κείνον που βαδίζει σ’ αυτήν με ανοιχτά μάτια. Αυτή είναι η ‘‘χρυσή 
νεολαία’’ για την οποία μιλάτε πότε με περιφρονητική συγκατάβαση και πότε μ’ απροκάλυπτη 
εχθρότητα. (Κι η έκφραση ‘‘χρυσή νεολαία’’, αν υπαινίσσεται πλούτο κι ελαφρή κοσμικότητα, είναι 
άδικη κι ανακριβής)» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 308-309). 
62 Πρβλ. «Τέτοια πρόθεση [πολεμικής] θα ’ταν πολύ ταπεινή –όταν θελήσω να κάνω πολεμική δε θα την 
κρύψω κάτω από λογοτεχνικό μανδύα. Η ανάμιξη τέχνης και πολιτικής μού είναι ‘‘αισθητικά’’ 
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πλαίσιο αυτό, ο Ρούφος θα επιχειρούσε να διευκρινίσει κάπως και την ιδεολογική 

τοποθέτηση των συναγωνιστών του στην ΑΡΗ/ΡΑΝ και στον ΕΣΑΣ: σε μια εποχή 

πόλωσης και εντεινόμενων ενδοελληνικών συγκρούσεων, οι επιλογές δεν μπορούσε 

παρά να ήταν περιορισμένες και η στράτευση μονόπλευρη και μονοσήμαντη.  

Το δίλημμα για το μέλλον της χώρας είχε τεθεί με έναν απόλυτο, μανιχαϊστικό 

τρόπο και οι αντιπαραθέσεις στον φοιτητικό χώρο είχαν περάσει διαδοχικά και με 

γοργό ρυθμό από τις λεκτικές αψιμαχίες, στις «γροθιές, τα μαχαίρια και τα πιστόλια» 

(Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 307, πρβλ. και 308). Ο αγώνας της δικής του 

παράταξης για την αποσόβηση του κινδύνου μεταπολεμικής επικράτησης του ΚΚΕ στη 

χώρα έπρεπε, λοιπόν, πρώτα να κερδηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με 

αμφιλεγόμενες συμμαχίες («σε στιγμές κινδύνου οι σύμμαχοι δε διαλέγονται» θα είχε 

υποδείξει στη χορεία των ακολούθων του ο ηγέτης τους, ο Κ. Μαλτέζος, σύμφωνα με 

τα λεγόμενα του Ρούφου, πρβλ. Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 307), και στη 

συνέχεια να εξειδικευτούν οι όποιες προτάσεις για την ανασυγκρότηση του τόπου: 

Δεν μπορώ καθόλου να συμφωνήσω ότι το ιδεολογικό πρόβλημα συνοψίζεται για μένα 
στην αφελή αντίθεση κομμουνισμού-αντικομμουνισμού, και ότι η σχετική διαμάχη 
περιοριζόταν, για τους ήρωές του, σε ξύλο στο Πανεπιστήμιο. Το τί πιστεύουμε σήμερα 
εμείς στα γραφεία μας, το τί αποχρώσεις διακρίνουμε είναι μια υπόθεση. Το πώς είχε τεθεί 
–εντελώς πραχτικά– το πρόβλημα στους νέους του 1943 είναι άλλη: αν η Ελλάδα θα 
γινόταν κομμουνιστική ή αν θα ’μενε ελεύθερη. Ήταν πρόβλημα ύπαρξης ή μη ύπαρξης, 
άμεσης μάχης με τις γροθιές, τα μαχαίρια και τα πιστόλια. Αυτά έγιναν τότε, κι αυτά 
έγραψα. Χρονικό έκανα κι όχι κοινωνιολογικό δοκίμιο, ούτε πολιτική δεοντολογία. 
(Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 307) 

Η αποκρυστάλλωση της ιδεολογικής ταυτότητας των «σταυροφόρων» έμοιαζε 

πολυτέλεια στη συγκυρία του φθινοπώρου του 1943, τόνιζε με έμφαση ο συγγραφέας. 

Από την άλλη, σε καμιά περίπτωση οι όποιες σχετικές διεργασίες και ζυμώσεις δεν θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνονται ως ύλη στο μυθιστόρημα, το οποίο επιζητούσε να 

ανασυστήσει περισσότερο ένα κλίμα και να αναπαραστήσει την πνευματική και ψυχική 

πορεία μιας ομάδας καλλιεργημένων νέων μέσα από τις ατομικές και συλλογικές τους 

αναζητήσεις σε κάθε επίπεδο (διαπροσωπικό/ερωτικό, ιδεολογικό/κοινωνικοπολιτικό, 

κοσμοθεωρητικό/μεταφυσικό, καλλιτεχνικό/αισθητικό κ.ο.κ.). 

αντιπαθητική, και νόμισα ότι είχα ξεκαθαρίσει το σημείο αυτό στην επιλογική μου σημείωση. Άλλωστε, 
αν είχα τις προθέσεις που μου αποδίνετε, δε θα είχα την αφέλεια να παρουσιάσω τους ήρωές μου 
γεμάτους αμφιβολίες, ταλαντεύσεις κι ερωτηματικά, μ’ αντίθετα θα τους έδειχνα ιδεολογικά 
γρανιτωμένους και πολύ πιο εξιδανικευμένους –όπως κάνουν μερικοί στρατευόμενοι λογοτέχνες» 
(Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 307-308). 
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Δεν είναι, εξάλλου, τυχαίο ότι ο Ρούφος, προσπαθώντας να ανασκευάσει όσα με 

ευτράπελη διάθεση καταλόγιζε ο Χουρμούζιος στους «γαλάζιους» σπουδαστές ‒που 

μόνη τους έγνοια ήταν τάχα να αποφύγουν τους ξυλοδαρμούς των κομμουνιστών και 

ει δυνατόν να τους… ξυλοφορτώσουν‒ και για να τον «απαλλάξει» από το «μαρτύριο» 

να μείνει «κρεμασμένος από τη γλώσσα», αδυνατώντας να καταλάβει σε τι πίστευαν 

επιτέλους οι σύντροφοί του (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 306), θα επέμενε στην 

ακριβή περιγραφή των όσων συνέβησαν στον πανεπιστημιακό χώρο, πριν τη 

δολοφονία του Κ. Μαλτέζου. Και αυτό, επειδή θεωρούσε ότι τα επεισόδια στο 

Πανεπιστήμιο αποτέλεσαν το προανάκρουσμα όσων επακολούθησαν, μια μικρογραφία 

της «κόκκινης» και της «λευκής τρομοκρατίας» που θα βίωνε τα επόμενα χρόνια η 

χώρα, με σταδιακά κλιμακούμενη τη βία και από τις δύο πλευρές. Ήταν, κατά τη γνώμη 

του, ιεροσυλία να παρουσιάζονται όλοι αδιακρίτως οι συναγωνιστές του ως ανέμελοι 

εστέτ, την ώρα που έπαιζαν κορόνα γράμματα την ίδια τη ζωή τους, σε μια υπόθεση 

που καθόλου δεν προσομοίαζε με παιχνίδι ή σπορ.63 

Για τη σπάνια προσωπικότητα του Μιχαήλ, τη μεταστροφή του από την 

επαναστατική Αριστερά και την ΟΚΝΕ στον δημοκρατικό σοσιαλισμό του ΕΣΑΣ, το 

ιδεολογικό του credo ‒μια ισορροπημένη σύνθεση «ελευθερίας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης», όπου διακρινόταν εύκολα η επίδραση του «ανθρωπιστικού ιδανικού των 

αριστερών» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 307)‒ και τον ηγετικό του ρόλο στο 

στρατόπεδο των μη εαμικών οργανώσεων, ο Ρούφος θα επιστράτευε τον αγαπημένο 

του κοινωνιολόγο, τον Max Weber. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέπεμπε στις απόψεις του 

περί του χαρισματικού ηγέτη, του ανθρώπου δηλαδή «που δημιουργεί πίστη κι 

ιδεολογία με μόνη τη μαγική ύπαρξή του» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 307), 

χωρίς να υπολείπεται ωστόσο σε μαχητικότητα και ρεαλισμό, όταν οι ανάγκες και οι 

συνθήκες το απαιτούν. Θα προσπαθούσε, έτσι, να επενδύσει και με θεωρητική σκευή 

την αινιγματική και απαστράπτουσα φυσιογνωμία του «Αγαπημένου των θέων», την 

«πλούσια ηγετική φύση που συγκινεί και συναγείρει οπαδούς με την υπόσχεση ωραίων 

αγώνων για τον άνθρωπο και για την ελευθερία –με σύμβολα πολύ βαθύτερα και 

63 Πρβλ. «Ότι πράττουν ελάχιστα οι νέοι μου το αμφισβητώ. Εκτός από ένα-δύο (όπως εκείνος ο Ντίνος 
που σας εξοργίζει) η συντροφιά αγωνίστηκε εκείνα τα χρόνια, κινδύνεψε, μερικοί απ’ αυτήν 
σκοτώθηκαν. Όλ’ αυτά εθελοντικά, με τόλμη, με έμπρακτη αγωνία για τη μοίρα του τόπου. Γι’ αυτό και 
είχαν το δικαίωμα στα διαλείμματα, να φλυαρούν, να διασκεδάζουν, να ανοηταίνουν, να κάνουν 
αισθητισμούς και να ερωτεύονται (έστω και μελοδραματικά –νέοι ήταν…). Οι πολεμιστές, και μάλιστα 
οι νέοι, δεν είναι μόνιμα σκυθρωποί –ούτε και οι κομμουνιστές ήταν. Αυτό είναι συνήθως προνόμιο των 
μετόπισθεν» (Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 308). 
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δυνατότερα απ’ οποιοδήποτε στεγνό κι ορθολογιστικό πολιτικό πρόγραμμα» (Ρούφος 

προς Χουρμούζιο, 2009, 307).64 

Όσο για τη σκανδαλιστική φιγούρα του Ντίνου, ο συγγραφέας ήταν σίγουρος, 

γράφοντας το μυθιστόρημα, ότι αυτός «ο άκακος αισθητικός» θα προκαλούσε 

«αγανάχτηση» με τη συμπεριφορά, τις ιδέες και τη στάση του «σε πολλές κατηγορίες 

ανθρώπων», παρά το γεγονός ότι τίποτε επιλήψιμο δεν είχε διαπράξει στη διάρκεια της 

Κατοχής (δεν ήταν δωσίλογος ή μαυραγορίτης, δεν ζούσε με επιδεικτική πολυτέλεια). 

Αν το παρακάτω απόσπασμα ‒που αφορά (φαινομενικά) μια λεπτομέρεια της Ρίζας του 

Μύθου και έναν δευτεραγωνιστή με μάλλον ασήμαντη παρουσία στο βιβλίο‒ αξίζει να 

παρατεθεί ολόκληρο, είναι γιατί, με αφορμή την περίπτωση του Ντίνου, ο Ρούφος 

έπαιρνε θέση στο συνολικότερο ζήτημα της απόδοσης εκ μέρους του της κατοχικής 

πραγματικότητας στην πρωτεύουσα ‒συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας, από την 

άποψη αυτή, τις σχετικές θέσεις που είχε πρωτοδιατυπώσει στην απάντησή του στον 

Δ. Ρώμα: 

Αλλά, διαμαρτύρεσθε, ο Ντίνος έχει βίλα στην Εκάλη. Αλλά γιατί όχι; Πολύς κόσμος έχει, 
γι’ αυτό υπάρχει Εκάλη. Δεν είναι κακό πράμα. Η παρακάτω φράση, ότι «περνάει ζωή και 
κότα την ώρα που στα πεζοδρόμια της Αθήνας μαζεύονται οι άνθρωποι με το φαράσι» 
είναι κλασικό παράδειγμα του είδους εύκολης ρητορικής που θέλησα ν’ αποφύγω 
παραλείποντας την ευρύτερη και κοινότοπη (αν μια μεγαλοφυία δεν την κάνει κάποτε 
επική) περιγραφή της Κατοχής με τα γνωστά και χιλιοειπωμένα δεινά. Και απαντώ: είναι 
ή δεν είναι γεγονός ότι υπήρξαν άνθρωποι που έμειναν απ’ έξω από την αγωνία της 
Κατοχής; Είναι ή δεν είναι δικαίωμά μου να περιγράψω κι έναν τέτοιον, δίπλα σε τόσους 
διαφορετικούς; Ή ίσως έπρεπε, για να υποταχτώ σ’ ορισμένες συμβατικότητες, να βρίσω 
τον Ντίνο γιατί δεν ένιωθε τις ίδιες συγκινήσεις μαζί μας; Μα δε δέχομαι τέτοια μαθήματα 
ηθικολογίας. Και πάντως ο Ντίνος ούτε μαυραγορίτης ήταν, ούτε πείραξε κανένα, ούτε 
και ζούσε σε καμιάν απίστευτη χλιδή. Μονάχα συνέβαινε, όπως είπα, να ’χει από 
προπολεμικά μια βίλα στην Εκάλη που είχε μείνει ακατοίκητη και χρησίμεψε για μιαν 
εκδρομή της συντροφιάς. Κατά τα λοιπά έπινε ούζο ή κρασί με τους φίλους του. Γιατί όχι; 
Το 1943 δεν ήταν 1941. Η εποχή των μεγάλων στερήσεων είχε περάσει, υπήρχαν ‒έστω 
και κακής ποιότητας‒ κρασί και τσιγάρα και λιγοστές κονσέρβες. (Υπήρχαν και μερικά 
ταξιά. Το επεισόδιο με το ταξί έγινε ακριβώς όπως το περιγράφω.) Αλλά ήξερα, κι έγραψα, 
πως η μορφή του Ντίνου είναι τέτοια που να προκαλεί αγανάχτηση σε πολλές κατηγορίες 
ανθρώπων. Λυπάμαι που σας στενοχώρησε και σας αυτός ο άκακος αισθητικός. (Ρούφος 
προς Χουρμούζιο, 2009, 309) 

Η απογοήτευση του Ρούφου θα ήταν περισσότερο από έκδηλη στην κατάληξη της 

επιστολής του προς τον Χουρμούζιο, όπου, μάλιστα, τον «ευχαριστούσε» για τη 

64 Για την εκτίμηση του Ρούφου στο έργο του M. Weber, πρβλ. και Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 268 και 307, καθώς 
και το κείμενό μας, Α. Δ. Μπαζούκης, «Ο άβολος μετεωρισμός ενός φιλελεύθερου διανοούμενου στη 
δεκαετία του 1950: Ταυτότητα και ετερότητα στην πολιτική σκέψη και στο έργο του Ρόδη Ρούφου», 
περ. Κονδυλοφόρος, τχ. 9, 2010, 228-229 (και σημ. 29). 
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μακροθυμία του να περιμένει τον επόμενο τόμο της τριλογίας του, πριν τον 

καταδικάσει «αμετάκλητα». Ο διευθυντής της Καθημερινής, κατά τη γνώμη του 

συγγραφέα, είχε πολιτικολογήσει σε υπερβολικό βαθμό και είχε ασκήσει αρνητική 

κριτική στο βιβλίο του αποκλειστικά σχεδόν σε ιδεολογικό επίπεδο, 

προσεταιριζόμενος τον στείρο δογματισμό που θα ανέμενε κανείς είτε από τους 

αριστερούς είτε από τους ακραίους εθνικιστές. Στο σημείο αυτό, ο Ρούφος έφερνε ως 

παράδειγμα των λογοκριτικών προθέσεων του Χουρμούζιου τις επικρίσεις του για τις 

στιγμιαίες μεν, αλλά «αυθάδικες» (και αντιδραστικές, με μαρξιστικούς όρους) σκέψεις 

του Δίωνα περί της υπεροχής των αριστοκρατικών ιδανικών της προνεοτερικής, 

αυτοκρατορικής Ευρώπης. Ο Χουρμούζιος (όπως αργότερα και οι αριστεροί κριτικοί, 

αλλά και ο Γ. Θεοτοκάς) είχε σκανδαλιστεί αναπάντεχα πολύ από τον έπαινο των 

προεπαναστατικών κοινωνιών με μια δεδομένη ιεραρχική δομή, οι οποίες δεν είχαν 

ακόμη μολυνθεί από το μικρόβιο της «δημοκρατίας» και του «εθνικισμού», από την 

«αρρώστια» του σεβασμού «για το πλήθος, για την ευτυχία των πολλών, για την 

ισότητα της γνώμης όλων» (Ρούφος, 1954, 161):65  

Δεν ξέρω αν απάντησα σ’ όλο το κατηγορητήριο, αλλά φοβάμαι πως σας κούρασα και 
κουράστηκα κι εγώ. Γι’ αυτό τελειώνω με μια παρατήρηση: λυπάμαι ειλικρινά γιατί 
άκουσα από σας πολεμική του τύπου που θα περίμενα είτε από φανατικούς κομμουνιστές 
είτε από άκρους συντηρητικούς –από τους πρώτους για ευνόητους λόγους, από τους 
δεύτερους γιατί δεν ύψωσα σαν ιδεολογική σημαία της μικρής ομάδας των σταυροφόρων 
ένα «Θρησκεία-Πατρίς-Οικογένεια» και γιατί γράφω δημοτικά. Λυπάμαι γιατί από έναν 
πνευματικό άνθρωπο της ολκής σας έλπιζα περισσότερη κατανόηση για το βιβλίο μου, κι 
ιδιαίτερα για τη μεταφυσική αγωνία που κρύβεται πίσω από τους «αισθητισμούς» και την 
πολιτική των νέων μου, των νέων αυτών που στέκονται δισταχτικοί ανάμεσα στη θέαση 
και στη δράση και δε δέχονται να υποδουλωθούν αποκλειστικά στη μια ή στην άλλη. 
(Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 309-310)66 

 
 
 
 
 

65 Για μια διεξοδική ανάλυση του συγκεκριμένου χωρίου και των ιδεολογικών προβληματισμών ή 
παλινδρομήσεων του Δίωνα και των υπόλοιπων «σταυροφόρων», πρβλ. το τέταρτο κεφάλαιο της 
παρούσας εργασίας. 
66 Αντίγραφο της ανεπίδοτης απάντησής του στον Χουρμούζιο είχε αποστείλει ο Ρούφος και στον 
Θεοτοκά: «Σας εσωκλείω ωστόσο ένα αντίγραφο γιατί εκεί μέσα δίνω μερικές αναγκαίες, ίσως, 
εξηγήσεις που ίσως σας βοηθήσουν στο να ζυγίσετε το βιβλίο σύμφωνα μ’ αυτό που θέλησε να είναι και 
όχι με μέτρα και σταθμά άλλου ανώτερου επιπέδου» (από επιστολή του Ρούφου προς τον Θεοτοκά, 
Λευκωσία, 17 Νοεμ. 1954, δημοσιευμένη στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 266).  
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1.3.  Ο απόηχος των κριτικών του Αιμ. Χουρμούζιου και ο διάλογος για 
την ιδεολογική τοποθέτηση των νέων «σταυροφόρων» 

 
Από την «αντιδικία» Ρούφου-Χουρμούζιου, καθίσταται φανερό ότι πλέον τα 

εξωκειμενικά κριτήρια θα βάραιναν περισσότερο στην αξιολόγηση του έργου από την 

κριτική ‒όχι μάλλον άδικα (και, σίγουρα, αναμενόμενα) δεδομένων των αιρετικών ή 

και προκλητικών ιδεών, στάσεων και συμπεριφορών του Δίωνα και άλλων μελών του 

στενού κύκλου του Μιχαήλ. Η Ρίζα του Μύθου δεν θα γινόταν τόσο αντικείμενο 

συζήτησης για τις όποιες λογοτεχνικές αρετές ή αδυναμίες της, αλλά για το κατά πόσο 

αυτά που αποτελούσαν το υλικό της και συνιστούσαν τον κόσμο της ανταποκρίνονταν 

ή όχι στην πραγματικότητα της εποχής στην οποία αναφερόταν το βιβλίο, όπως επίσης 

και για το αν οι νέοι πρωταγωνιστές δικαιούνταν τη «μνημείωση» που τους πρόσφερε 

ο συγγραφέας, μέσω της μυθοποίησής τους στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Ιδιαίτερα, 

όπως θα δούμε, λόγιοι, κριτικοί και, όχι σπάνια, απλοί αναγνώστες θα ασχολούνταν με 

το ζήτημα της ιδεολογικής τοποθέτησης της ετερόκλιτης αυτής φοιτητικής συντροφιάς. 

Περισσότερο θα συμμετείχαν στη συζήτηση όσοι είχαν βρεθεί στην ίδια με τον 

συγγραφέα πλευρά του οδοφράγματος κατά τα επίμαχα χρόνια και ανέμεναν από αυτόν 

μια αντιπροσωπευτική αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της Κατοχής και μια πειστική 

απολογία για τα πεπραγμένα και τον αγώνα τους στην Αντίσταση. 

Αυτό θα γινόταν ακόμη περισσότερο σαφές, όταν ο Χουρμούζιος, λίγες μέρες μετά 

τη δική του κριτική, θα επέλεγε να δημοσιεύσει, από τις πολλές επιστολές που είχε 

λάβει με αφορμή τα σημειώματά του στην Καθημερινή για το βιβλίο του Ρούφου 

(«όπου εθίγετο το πρόβλημα του ιδεολογικού προσανατολισμού των νέων κατά τα 

πικρά χρόνια της Κατοχής»), την επιστολή ενός νέου «πνευματικού ανθρώπου», του 

Γεώργιου Κουμάντου, συνομήλικου και συνδαιτημόνα, κατά «τα χρόνια αυτά της 

μεγάλης δοκιμασίας», «της ανησυχίας, αλλά και της δράσεως», των νέων 

«σταυροφόρων» που πρωταγωνιστούσαν «υπό φιλολογικόν προσωπείον» στη Ρίζα του 

Μύθου. Σκοπός του διευθυντή της εφημερίδας ήταν να προσφέρει στους αναγνώστες 

του μια ακόμη «μαρτυρία» και «συμβολή» για «την ιδεολογικήν ανίχνευσιν της 

ταραγμένης εκείνης εποχής». 67  

67 Γ. Α. Κουμάντος, «Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας κριτικής. Η μαρτυρία ενός νέου. (Περί του 
ιδεολογικού προσανατολισμού της ελληνικής νεότητος κατά τα χρόνια της μεγάλης δοκιμασίας)», εφ. 
Η Καθημερινή, 17 Νοεμ. 1954. 
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Όσο για τον ίδιο τον συντάκτη της επιστολής, αυτός αιτιολογούσε ως εξής την 

απόφασή του να τοποθετηθεί με ένα ασυνήθιστα μακροσκελές κείμενο επί των 

θεμάτων που θίγονταν στο βιβλίο του Ρούφου και άγγιζαν αποφασιστικά το ευαίσθητο 

ζήτημα της «ηθικής και πνευματικής στάσης των Ελλήνων νέων» στην κατοχική 

περίοδο: 

Κάτω από την εντύπωση που σας είχε δημιουργήσει το βιβλίο του κ. Προβελέγγιου, 
διατυπώνετε ορισμένα ερωτήματα που δεν είναι σωστό να μείνουν χωρίς απάντηση. 
Επειδή ανήκω κι εγώ στη γενιά των νέων που κατά τα χρόνια της Κατοχής πέρασαν από 
την εφηβεία στην ανδρική ηλικία, επειδή έτυχε να παίξω κι εγώ κάποιον ‒ελάχιστο‒ ρόλο 
στην εθνική αντιστασιακή κίνηση κι επειδή γνώρισα από πολύ κοντά την παρέα που 
περιγράφει στο βιβλίο του ο φίλος κ. Προβελέγγιος νομίζω πως κάτι θα μπορούσα να 
εισφέρω στη συζήτηση που ανοίξατε και που δεν πρέπει να κλείσει πριν το μεγάλο αυτό 
θέμα των κατοχικών νιάτων φωτισθεί από όλες του τις πλευρές. (Γ. Κουμάντος, 1954)68 

Ο Κουμάντος θα συμφωνούσε με τον Χουρμούζιο στη γενικότερη αποτίμησή του 

για τον κυρίαρχο, ελιτίστικο τόνο της Ρίζας του Μύθου ‒την «κάπως εξεζητημένη και 

κάπως ναρκισσευόμενη αριστοκρατικότητα που αναδύεται από την κάθε σελίδα, από 

την κάθε γραμμή του βιβλίου» (Γ. Κουμάντος, 1954). Απέδιδε τη διάθεση και τη στάση 

αυτή του συγγραφέα (ομολογημένη με μια ειλικρίνεια αξιοθαύμαστη κατά τα άλλα, αν 

κανείς έπαιρνε υπόψη του πόσο ο Ρούφος ερχόταν σε σύγκρουση με το κοινό αίσθημα 

και γινόταν αντιδημοφιλής) στην επικέντρωσή του στην προσωπική του περίπτωση και 

στην περιγραφή της ψυχολογίας, των αναγκών και των ενδιαφερόντων ενός 

προνομιούχου εφήβου κατά την πορεία αυτογνωσίας προς την ενηλικίωση και την 

πρώτη ωριμότητα. Μοιραία, σε μια τέτοια προοπτική, ο συγγραφέας περνούσε σε 

πρώτο πλάνο τις αισθητικές, ερωτικές και υπαρξιακές του αναζητήσεις, τις εκλεκτές 

και λεπτές απολαύσεις στο ειδυλλιακό περιβάλλον της Αττικής, τις ερασιτεχνικές του 

συγγραφικές δοκιμές, τα αναγνώσματα και τα ακούσματά του ‒την ίδια στιγμή που τα 

μεγάλα θέματα της εποχής εκείνης ήταν, για τη συντριπτική πλειονότητα των 

68 Ο Γ. Α. Κουμάντος (1925-2007), πολυσχιδής προσωπικότητα και μαχητικός διανοούμενος με 
φιλελεύθερες ιδεολογικές καταβολές και κατευθύνσεις, χρημάτισε καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο 
Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας έως και το 1992. Στην Κατοχή αναμίχτηκε στην 
Αντίσταση από τις τάξεις αρχικά της ΠΕΑΝ και στη συνέχεια του ΕΣΑΣ, όπου και ανέλαβε 
πρωταγωνιστικό ρόλο από τη μεριά των «Πανεπιστημιακών» του Συνδέσμου. Για τη δράση του την 
περίοδο αυτή, πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., passim (το ευρετήριο οδηγεί) και Ε. 
Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 166, 193 και 222. Για μια συνολικότερη αποτίμηση του έργου και 
του εκτοπίσματος του Κουμάντου ως πνευματικού ανθρώπου, πρβλ. και Ν. Κ. Αλιβιζάτος, 
Πραγματιστές, Δημαγωγοί και Ονειροπόλοι…, ό.π., σ. 186-195 (πρβλ. και 182-185).  
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συμπατριωτών του, άλλα, πολύ πιο συγκλονιστικά, πιεστικά και, κάποτε, τραγικά στην 

κατάληξή τους.69 

Ο Κουμάντος φαίνεται να μιλούσε εξ ονόματος όλων όσων αγωνίστηκαν στην 

Αντίσταση χωρίς να είναι ενταγμένοι στο εαμικό στρατόπεδο, αλλά δεν απολάμβαναν 

κιόλας την άνετη ζωή του Δίωνα ή των φίλων του, «ελεύθεροι από κάθε βιοτική 

μέριμνα, τόσο μακριά από τις καθημερινές και ίσως χυδαίες και αντιαισθητικές 

απασχολήσεις των πολλών» (Γ. Κουμάντος, 1954). Και για τον λόγο αυτό, «η 

αντικομμουνιστική τοποθέτηση των νέων εκείνων που έπεφταν πεινασμένοι στο 

κρεβάτι και περίμεναν να ξημερώσει μια καινούργια μέρα πείνας» είχε αναμφισβήτητα 

«μεγαλύτερη ηθική βαρύτητα» από την «απόκρουση της κομμουνιστικής θεωρίας από 

λόγους αισθητικούς και λόγους οικογενειακής παραδόσεως» (Γ. Κουμάντος, 1954).  

Η βασικότερη, ωστόσο, θέση του Κουμάντου ήταν ότι η ένταξη των εκλεκτών 

αυτών νέων του Χρονικού σε ένοπλες ομάδες (αναφορά, προφανώς, στη ΡΑΝ ‒

ενδεχομένως, και στον ΕΔΕΣ) ήταν μια πράξη αντιδημοκρατική και μια ομολογία 

ήττας έναντι των κομμουνιστών, με το σκεπτικό ότι οι τελευταίοι είχαν αποδειχθεί 

πολύ ανώτεροί τους στον τομέα της ιδεολογικής διαφώτισης, κατορθώνοντας να 

επηρεάσουν ευρύτατες μάζες του ελληνικού λαού, χωρίς την απειλή των όπλων. Ο 

Κουμάντος απέρριπτε, με άλλα λόγια, το επιχείρημα που είχε προβάλει ο συγγραφέας 

στην απάντησή του προς τον Χουρμούζιο περί «λευκής τρομοκρατίας» δήθεν ως 

αντίδοτου στην προηγηθείσα χρονικά «κόκκινη τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι η 

επιλογή της προσχώρησης στις ένοπλες ομάδες και της δυναμικής αντίδρασης στην 

κομμουνιστική ηγεμονία είχε γίνει με γνώμονα την αναχαίτιση του «χειμάρρου» της 

πλειοψηφίας.70  

69 Πρβλ. «Χωρίς κι εγώ να θέλω να κάνω εύκολη δημοκοπία, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω την 
απουσία, από ένα βιβλίο που θέλει να είναι και χρονικό της Κατοχής, των μεγάλων θεμάτων της εποχής 
εκείνης, όπως ήταν το πλιγούρι, το κίτρινο ψωμί, η οδός Μέρλιν, οι μεταφορές εργατών στη Γερμανία, 
οι εκτελέσεις. Είναι παράξενο, πώς ένας άνθρωπος με την ευαίσθητη δεκτικότητα του κ. Προβελέγγιου, 
δεν συνέλαβε κανέναν αντίλαλο των προβλημάτων αυτών –έστω κι αν ο ίδιος έτυχε να μη βρίσκεται 
κάτω από την καταθλιπτική τους πίεση. Πώς, επιτέλους δεν έτυχε να διαβάσει τότε την επίκαιρη Πείνα 
του Χάμσουν…» (Γ. Κουμάντος, 1954). 
70 Πρβλ. «Σημασία έχουν προπάντων οι απώτερες πρακτικές συνέπειες αυτής της βασικής, της 
αφετηριακής αριστοκρατικότητας που χαρακτηρίζει το βιβλίο του κ. Προβελέγγιου και χαρακτήριζε 
έναν κύκλο νέων της εποχής εκείνης. Ο κ. Προβελέγγιος περιγράφει την ψυχολογική διαδικασία που 
οδήγησε αυτόν και μερικούς φίλους του στην εγκατάλειψη των ‘‘άγονων’’ συζητήσεων και των 
ανοιχτών διαπληκτισμών μέσα στη φοιτητική μάζα και τους έκανε να προσχωρήσουν σε μια μυστική 
στρατιωτική οργάνωση. Η προσχώρηση αυτή υπήρξε όμως ταυτόχρονα και μια παραίτηση, μια 
εγκατάλειψη, μια ομολογία αδυναμίας με πολύ μεγάλο και πολύ βαθύ νόημα. Ήταν η παραίτηση από 
την ελπίδα πολιτικής κατακτήσεως του μεγάλου φοιτητικού πλήθους, ήταν η έμπρακτη δήλωση 
αδιαφορίας για την τελική ιδεολογική τύχη του πλήθους αυτού: τι κι αν η κομμουνιστική προπαγάνδα 
θα κατόρθωνε να απορροφήσει την πλειοψηφία, αφού μια δυναμική και καλά οπλισμένη ομάδα θα 
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Επρόκειτο, όμως, σύμφωνα με τον συντάκτη της επιστολής, για μια βαθύτατα 

«αντιδημοκρατική» και «λαθεμένη» επιλογή, αφενός γιατί έδινε προτεραιότητα στη 

βία και στα όπλα, προκειμένου να επιβληθεί ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας ‒

«η πλειοψηφία έχει τα δικαιώματά της και όταν ακόμα είναι ‘‘παρασυρμένη’’ (ποιος, 

πότε, πώς θα το κρίνει;) και καμιά μυστική οργάνωση δεν θα είχε το δικαίωμα να της 

αντισταθεί» (Γ. Κουμάντος, 1954)˙ αφετέρου, επειδή το ΕΑΜ με τις πολυπληθείς, 

οργανωμένες και πειθαρχημένες διαδηλώσεις του στα μέσα Οκτωβρίου του 1944 είχε 

κερδίσει πανηγυρικά (και πέρα από κάθε αμφιβολία) τη μάχη των εντυπώσεων στους 

πλημμυρισμένους από οπαδούς του δρόμους της Αθήνας, καθώς τα συνθήματά του 

έβρισκαν απήχηση στην πλειονότητα των Ελλήνων ‒«ένα πλήθος που του είχε χαρίσει 

η πολιτική αδυναμία των ‘‘άλλων’’ να το πάρουν με το μέρος τους και να το κρατήσουν 

μακριά από τον κομμουνισμό» (Γ. Κουμάντος, 1954).71 

Αμέσως παρακάτω, ωστόσο, ο Κουμάντος διαχώριζε τους νέους του Χρονικού που 

είχαν ενταχθεί σε στρατιωτικές οργανώσεις από τους υπόλοιπους μη εαμικούς φοιτητές 

του χώρου (που αποτελούσαν και την πλειονότητα σε σχέση με τους πρώτους), και οι 

οποίοι είχαν δώσει σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτική 

δράση, με σκοπό να αποδείξουν και στο εξωτερικό ότι η Αντίσταση δεν αποτελούσε 

μονοπώλιο του ΕΑΜ. Αυτό μάλιστα θα το πετύχαιναν πανηγυρικά, όταν με τη σειρά 

τους, τις πρώτες μέρες της Απελευθέρωσης, θα κατέβαιναν μαζικά σε 

(αντι)διαδηλώσεις, συντελώντας έτσι μεσοπρόθεσμα και «στην ηθική θεμελίωση του 

δεκεμβριανού αγώνα» (Γ. Κουμάντος, 1954).72  

μπορούσε πάντως να αναχαιτίσει τον κομμουνιστικό χείμαρρο, έστω και ως χείμαρρο πλειοψηφίας» (Γ. 
Κουμάντος, 1954˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
71 Πρβλ. «Γιατί δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει εμείς με το μέρος μας όλον αυτόν τον κόσμο που 
το 42 και το 43 ακόμα καθόταν παράμερα διστακτικός, φοβισμένος, πεινασμένος και συντηρητικός; Από 
την άποψη των κινδύνων της προπαγανδιστικής δουλειάς, οι συνθήκες της κατοχής ήταν για μας το ίδιο 
ίσως και λιγότερο επικίνδυνες από ό,τι για τους κομμουνιστάς. Οι κομμουνιστικές τρομοκρατικές 
ομάδες μπορούσαν και έπρεπε να αντιμετωπισθούν από δικές μας ομάδες αμύνης –κι αυτό μπορούσε να 
γίνει χωρίς να παραμερισθεί η καθαυτό πολιτική δουλειά. Εκείνο όμως που μας χρειαζόταν και που είχε 
λείψει σε πολλούς από μας, ήταν η δύναμη και η διάθεση να μείνουμε κοντά στο ανώνυμο πλήθος, να 
αισθανθούμε και να μορφοποιήσουμε τις αγωνίες του, να κατανικήσουμε την απέχθεια που ίσως 
προκαλούσε σε μερικούς η πείνα του και η βρώμα του. Αλλά αυτό ήταν ασυμβίβαστο με την αισθητική 
αντιμετώπιση των πάντων, με τη μάταιη αριστοκρατικότητα που διορίζει ‘‘βασιλικόν άνδρα’’ όποιον 
έχει καλούς τρόπους και διαβάζει Νίτσε. Να γιατί είπα παραπάνω ότι η αριστοκρατικότητα που 
διαποτίζει το βιβλίο του κ. Προβελέγγιου είχε σοβαρές πρακτικές συνέπειες» (Γ. Κουμάντος, 1954). 
72 Για τα μεγάλα και εντυπωσιακά συλλαλητήρια την επαύριο της Απελευθέρωσης στην Αθήνα τόσο 
από το ΕΑΜ όσο και από τις λεγόμενες «μπλε» οργανώσεις (συνοδευόμενα συχνά, και με την πάροδο 
του χρόνου, από έκτροπα και συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων αριστερών και «εθνικών» ομάδων ή 
διαδηλωτών), πρβλ. Γ. Θεοτοκάς, Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 490-505 και 509-510 και Μ. 
Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 331-335. Ειδικά για τις διαδηλώσεις της μη 
εαμικής/αντιεαμικής πλευράς, Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 120, 122, 125-128, Α. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



96

Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

Σε τελική ανάλυση, ισχυριζόταν ο Κουμάντος, όλα ήταν απαραίτητα και 

συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην ευόδωση των στόχων των «μπλε» οργανώσεων να 

ξεσκεπαστούν οι απώτεροι στόχοι του ΚΚΕ (μέσω της λεοντής του ΕΑΜ) και να 

αποκρουστεί ο κίνδυνος της κομμουνιστικής επικράτησης στη χώρα: και η ένοπλη 

οργάνωση ως εφεδρεία σε περίπτωση δυναμικής αναμέτρησης με τους αριστερούς, 

αλλά, περισσότερο, η προσπάθεια προσεταιρισμού των μαζών με πολιτικά 

επιχειρήματα ‒μια εκστρατεία στην οποία αποδύθηκαν με επιτυχία οι μη εαμικές 

οργανώσεις, προσφέροντας σε (ημι)στρατιωτικά σχήματα (του τύπου της ΡΑΝ) το 

«ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής, ηθικής και συνωμοτικής υποστηρίξεως» (Γ. Κουμάντος, 

1954). Το πρόβλημα ήταν ότι ο Ρούφος στο μυθιστόρημά του έδειχνε να υποτιμά 

πλήρως τη σημασία αυτού του δεύτερου σκέλους, το οποίο και, κατά την άποψη του 

Κουμάντου, τιμούσε κατεξοχήν το πολιτικό και δημοκρατικό ήθος της παράταξης που, 

υποτίθεται, υπερασπιζόταν ο συγγραφέας στο βιβλίο του.73 

Ακολουθώντας τον Χουρμούζιο, ο Κουμάντος θα μιλούσε ακόμη για έναν 

«επιδεικτικό αισθητισμό, με τον οποίον κρίνοντα[ν] όλες οι εκδηλώσεις της κατοχικής 

εποχής» (Γ. Κουμάντος, 1954) εκ μέρους του συγγραφέα. Στην περίπτωσή του, βέβαια, 

ο όρος «αισθητισμός» δεν παρέπεμπε σε κάποιο λογοτεχνικό κίνημα, αλλά σε μια 

αντίληψη των πραγμάτων που διέτρεχε το μυθιστόρημα του Ρούφου και η οποία δεν 

ανταποκρινόταν σε καμιά περίπτωση στους πραγματικούς λόγους, για τους οποίους 

κάποιοι νέοι αντιτέθηκαν στον κομμουνισμό, ούτε αντανακλούσε μια γενικευμένη 

στάση ζωής των μη εαμικών φοιτητών. Και πάλι ο Ρούφος θα ανήκε, σύμφωνα με τον 

συναγωνιστή του, σε μια μικρή μειοψηφία που αρέσκετο σε «αισθητικούς 

αφορισμούς» του τύπου «ένα κλαδί ανθισμένης μυγδαλιάς είναι η καλύτερη 

αντίκρουση του μαρξισμού» (Γ. Κουμάντος, 1954).  

Ζαούσης, Οι Δύο Όχθες (1939-1945)…, Μέρος Β΄, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 608-610, Π. Μ. Μιχαηλίδης, 
Αγαθουπόλεως 7, ό.π., σ. 156-163 και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 254-261 και 275. 
73 Πρβλ. «μέσα στις οργανώσεις εθνικής αντιστάσεως συνεχίσθηκε ο αγώνας για την πολιτική 
κατάκτηση των νέων και η σχετική επιτυχία του αγώνα φάνηκε στις πρώτες μέρες της Απελευθερώσεως, 
όταν κατορθώσαμε να παρουσιάσουμε αξιόλογες διαδηλώσεις που έδειξαν στα μάτια των ξένων που 
πρωτοκοίταζαν την απελευθερωμένη Ελλάδα ότι το μονοπώλιο της αντιστάσεως δεν ανήκε στο ΕΑΜ. 
Πιστεύω πως αυτό βοήθησε κάπως στην ηθική θεμελίωση του δεκεμβριανού αγώνα. Το αποτέλεσμα θα 
ήταν άραγε το ίδιο αν λέγαμε πως απέναντι στο ‘‘λαό’’ του ΕΑΜ υπάρχει κάπου μια καλά οπλισμένη 
διμοιρία; Στην πράξη άλλωστε η ‘‘διμοιρία’’ συνεργάστηκε αρμονικά με τις πιο πολυάριθμες και 
λιγότερο στρατιωτικοποιημένες εθνικές οργανώσεις: εφεδρεία δυναμικής υποστηρίξεως από τη μια 
μεριά, ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής, ηθικής και συνωμοτικής υποστηρίξεως από την άλλη. Ήταν 
επομένως χρήσιμες και οι στρατιωτικές οργανώσεις˙ δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα ο κ. Προβελέγγιος 
δείχνει στο βιβλίο του μια τάση υποτιμήσεως των άλλων» (Γ. Κουμάντος, 1954). 
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Όμως, οι περισσότεροι στον ΕΣΑΣ άκουγαν «ως συμπαθητικές και ανώδυνες 

παραδοξολογίες» τις κουβέντες αυτές της παρέας του συγγραφέα και αναζητούσαν 

εναγωνίως «πιο στέρεα ηθικά θεμέλια» για να προβάλουν τις αντιρρήσεις τους στις 

αντίπαλες θέσεις και να αποκρυσταλλώσουν «μια κοσμοθεωρία, ένα στήριγμα 

πνευματικό, μια πάντα φευγαλέα λύση των ηθικών προβλημάτων» που τους ταλάνιζαν 

(Γ. Κουμάντος, 1954). Κυριότερο από όλα τα ζητήματα αυτά θα αναδεικνυόταν στη 

συγκυρία της Κατοχής η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, χωρίς όμως στέρηση 

των βασικών ατομικών ελευθεριών: 

Το κυριότερο και το πιο βασανιστικό ήταν η κοινωνική διάσταση των αναζητήσεών μας. 
Βλέπαμε γύρω μας τη δυστυχία να πληθαίνει και να παίρνει τις πιο αποκρουστικές και 
απάνθρωπες μορφές της (τη μορφή των πεντάχρονων παιδιών με την πρησμένη κοιλιά και 
τα γένια από την αβιταμίνωση) κι αυτό δεν μας άφηνε να γίνουμε συντηρητικοί και να 
έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας αγωνιζόμενοι για τα πάτρια. Ξέραμε πως κάτι πρέπει να 
αλλάξει, πως πολλά πρέπει να αλλάξουν, για να δοθεί στην ανθρώπινη συμβίωση ο ηθικός 
ρυθμός που τη δικαιώνει. Κι από την άλλη μεριά κάτι σαν ένστιχτο, η πικρή γεύση του 
ολοκληρωτισμού που τον νιώθαμε να μας πιέζει και η γλυκιά λατρεία του εφήβου προς 
την ελευθερία μας προφύλασσαν από τη σαγηνευτική απλότητα των κομμουνιστικών 
λύσεων. Πασχίζαμε μόνοι, αβοήθητοι, ακαθοδήγητοι να βρούμε τη λύση, να βρούμε το 
σημείο συνθέσεως της ελεύθερης δικαιοσύνης. (Γ. Κουμάντος, 1954) 

Αν οι παραπάνω γραμμές έχουν ένα πρόσθετο ενδιαφέρον για μας, είναι γιατί 

εμφανίζουν κάποιες αξιοσημείωτες αναλογίες με όσα ο ίδιος ο Ρούφος είχε 

προηγουμένως συμπεριλάβει στις απαντήσεις του τόσο στον Δ. Ρώμα όσο και στον 

Αιμ. Χουρμούζιο, υπεραμυνόμενος της ιδεολογικής διαδρομής και του θεμελιώδους 

προτάγματος του Κ. Μαλτέζου περί ισορροπημένης σύνθεσης «ελευθερίας και 

κοινωνικής δικαιοσύνης» ‒ένα ιδανικό που, εμμέσως πλην σαφώς, θα ασπάζονταν 

τελικά όλοι οι «σταυροφόροι», έστω και με κάποια καθυστέρηση. Ας θυμηθούμε εδώ, 

μέσα από την ανεπίδοτη επιστολή του στον κριτικό της Καθημερινής, πώς απαντούσε 

ο συγγραφέας είτε στους χαρακτηρισμούς του Χουρμούζιου περί συντηρητισμού και 

κομφορμισμού των «σταυροφόρων» είτε στις κατηγορίες του περί φυγομαχίας των 

νέων του Χρονικού από τον πραγματικό στίβο των ιδεών και του χρέους ‒αφήνοντας, 

ταυτόχρονα, σαφείς αιχμές για τη μεσοπολεμική γενιά των αστών πολιτικών και 

διανοουμένων, λόγω ακριβώς της παθητικής τους στάσης στα χρόνια της Κατοχής και 

μιας ιδεολογικής τοποθέτησης αναντίστοιχης προς τις πιεστικές συνθήκες της τότε 

συγκυρίας: 

Οι νέοι μου του 1943 βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια δίνη ιδεολογιών και συνθημάτων και 
συνάμα αντιμέτωποι ενός τρομερού κινδύνου που απειλεί το έθνος τους. Το περισσότερο 
που μπορούν να κάνουν –χωρίς καθοδήγηση από εκείνους που θα ’πρεπε να ’χαν σταθεί 
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οι ώριμοι και σοβαροί ηγέτες τους– ήταν να πολεμήσουν για να διατηρήσουν την Ελλάδα 
ελεύθερη. Αυτή στάθηκε τότε η «σταυροφορία» τους. Η γενικότατη αυτή γραμμή –πίστη 
στην Ελλάδα και την ελευθερία– έφτανε για την πραχτική τους ένταξη, την ώρα της μάχης, 
στη μια μεγάλη παράταξη. Από κει και πέρα ψηλαφούν, ψάχνουν να εξειδικεύσουν ηθικές 
και πολιτικές αξίες. Έτσι βρίσκονται, ένα διάστημα, κάτω απ’ την επιρροή του 
μετριοπαθούς «χριστιανοδημοκρατικού» κόμματος. Αργότερα απογοητεύονται απ’ την 
αδράνειά του και γυρεύουν δυνατότητες αμεσότερης δράσης σε στρατιωτικές οργανώσεις. 
(Ρούφος προς Χουρμούζιο, 2009, 306-307) 

Κατά την εκτίμηση του Κουμάντου, εντούτοις, η ανάμιξη του Ρούφου και των 

συντρόφων του στην όλη υπόθεση δεν είχε προέλθει από ειλικρινές ενδιαφέρον για τα 

κοινά ούτε απέρρεε από μια κοπιώδη πνευματική και ψυχική διερεύνηση της (όποιας) 

«αλήθειας» ή της συνέπειας και της συνοχής των αντικρουόμενων ιδεολογικών 

συστημάτων που διεκδικούσαν την απόλυτη δέσμευση και την αφοσίωση των 

αγωνιζόμενων νέων. Επρόκειτο περισσότερο για ένα «ελεύθερο παιχνίδι διαλεκτικών 

ικανοτήτων», μια ευκαιρία «πνευματικής άσκησης», χωρίς όμως πραγματικό 

αντίκρισμα, εφόσον η βαθύτερη ιδεολογική και πολιτική τοποθέτησή τους ήταν 

εξαρχής ευκρινής και δεν διέφερε από την αντίστοιχη των «ευέλπιδων του Αλκαζάρ» 

(Γ. Κουμάντος, 1954), δηλαδή των ακραίων εθνικιστών του ισπανού στρατηγού και 

δικτάτορα Franco. 

Κατά τα άλλα, το μόνο σημείο στο οποίο δικαίωνε τη μαρτυρία του συγγραφέα ο 

Κουμάντος αφορούσε την «υπέρμετρη πνευματικότητα» που επιδείκνυαν οι νέοι του 

βιβλίου, διαβεβαιώνοντας τον Χουρμούζιο πως όντως «βασίλευε τότε, στα νιάτα της 

Κατοχής, μια περίεργη άνθηση γενικών πνευματικών ενδιαφερόντων, μια πυρετική 

συμβίωση με το Πνεύμα» (Γ. Κουμάντος, 1954). Η στροφή αυτή στις «μεγάλες αξίες» 

και στους «μεγάλους κλασικούς» δημιουργούς, διανοητές και φιλοσόφους του δυτικού 

ευρωπαϊκού πολιτισμού αποτελούσε τον δικό τους «επιούσιο άρτο», δηλαδή «το 

αγαθό», που για την περίσωσή του είχαν πολεμήσει ενάντια στον φασισμό και στον 

κομμουνισμό, αλλά και «το στήριγμά» τους, ό,τι μπορούσε να τους τονώσει στον 

εθνικό και κοινωνικό αγώνα τους. Αν, τώρα, σε αυτή «την ξεχειλισμένη αναζήτηση 

πνευματικών τροφών στο παγκόσμιο στερέωμα», ο Χουρμούζιος ανίχνευε «την 

απουσία μιας ιδιαίτερα τονισμένης ‘‘ελληνικότητας’’», αυτό για τον Κουμάντο δεν θα 

προερχόταν από αδιαφορία ή άγνοια για το «δραματικό ελληνικό σήμερα»˙ πήγαζε 

μάλλον από μια εδραιωμένη βεβαιότητα πως «για τον πνευματικό δαμασμό αυτού του 

ελληνικού σήμερα» ήταν απαραίτητη η ενασχόληση «με το πνευματικό πάντοτε» (Γ. 

Κουμάντος, 1954). 
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Ιδιαίτερα για θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, εξυγίανσης και 

ανασυγκρότησης του κράτους και των υπηρεσιών του, έπρεπε να ζητηθεί η συνδρομή 

σύγχρονων, πρακτικών και θεωρητικών επιστημών (όπως της μηχανικής, της 

διοίκησης, των οικονομικών ή της κοινωνιολογίας), όπου η συναφής ελληνική 

επιστημονική συνεισφορά ήταν πενιχρή και η εγχώρια παράδοση δεν μπορούσε παρά 

να προσφέρει «μερικά βασικά υποδείγματα ηθικής στάσεως και αρχών δικαιοσύνης» 

(Γ. Κουμάντος, 1954).74 Με δεδομένο, όμως, ότι το κοινωνικό πρόβλημα (και η λύση 

του) στον εικοστό αιώνα δεν ήταν θέμα περιοριζόμενο μόνο στα στενά όρια της 

Ελλάδας ούτε ζήτημα απλώς καλής προαίρεσης και κάποιων γενικόλογων 

διακηρύξεων, αλλά απαιτούσε ειδικές, τεχνικές γνώσεις, η επαφή με τη διεθνή 

πνευματική και επιστημονική πρωτοπορία συνιστούσε μονόδρομο για όποιον 

επιθυμούσε να συμβάλλει εμπράκτως (όπως οι νέοι του ΕΣΑΣ) στη μεταπολεμική 

ανοικοδόμηση της χώρας.75 

Η απολογία αυτή της κατοχικής γενιάς, που απηύθυνε ο Κουμάντος τόσο στον 

Χουρμούζιο όσο και στους αναγνώστες της Καθημερινής,76 έκλεινε με την προτροπή-

ευχή να μην εκληφθεί η εικόνα που δινόταν στο μυθιστόρημα του Ρούφου ως 

αντιπροσωπευτική του ήθους και της δράσης εκείνης της μερίδας των φοιτητών που 

αντιτάχτηκαν (με την ένταξή τους σε κεντρώες και προοδευτικές μη εαμικές 

οργανώσεις) τόσο στον ξένο κατακτητή όσο και στην εγχώρια απόπειρα μονοπώλησης 

και καπήλευσης του αντιστασιακού αγώνα του έθνους αποκλειστικά από τις εαμικές 

74 Εξάλλου, πολλοί από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου που είχαν επανδρώσει τον ΕΣΑΣ ανήκαν και 
στην ομάδα του αρχιτέκτονα-πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη, συμμετέχοντας ενεργά στην 
προσπάθειά του για καταγραφή των καταστροφών στη χώρα εξαιτίας του πολέμου και για εκπόνηση του 
σχεδίου της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 72.  
75 Πρβλ. «Κι έπειτα το κεντρικό θέμα αγωνίας και αναζητήσεως ήταν το κοινωνικό –η ελληνική 
συνείδηση, έστω στην επιπόλαια μορφή του ‘‘πατριωτισμού’’, ήταν στοιχείο εξυπακουόμενο από όλους. 
Το κοινωνικό όμως πρόβλημα και η λύση του είναι, στον εικοστόν αιώνα, θέμα υπερεθνικό, αρκετά 
τεχνικό και πολύ επίκαιρο. Από την ελληνική πνευματική κληρονομιά μπορούσαμε να αντλήσουμε 
μερικά βασικά υποδείγματα ηθικής στάσεως και αρχών δικαιοσύνης. Η σύγχρονη πραγμάτωσή τους δεν 
μπορούσε να νοηθεί χωρίς γνώσεις οικονομικής, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, που αυτές αλλού έπρεπε 
να τις αναζητήσουμε» (Γ. Κουμάντος, 1954). 
76 Ο Ρούφος σε επιστολή του από τη Λευκωσία (ημερ. 14 Δεκ. 1954) προς τον Φραγκόπουλο θα 
χαρακτήριζε σαρκαστικά ως «σοσιαλτρίχες» τις απόψεις του Κουμάντου: «Φαντάζομαι να διάβασες 
σοσιαλτρίχες Κουμάντου προς Χουρμούζιον κλπ. Κι άλλοι τινές κριτικίσκοι (Κλάρας «Βραδυνής» και 
Κοββατζής «Απογευματινής») με βρίζουν για την πολιτική ανία του βιβλίου και υμνούν λοιπά». Στη 
φάση εκείνη, βέβαια, και ο ίδιος φλέρταρε, όπως θα παραδεχόταν αλλού, με τέτοιες (κεντρο)αριστερές 
ιδέες: «Je tourne au socialiste» [«στρέφομαι προς τον σοσιαλισμό»] θα ομολογούσε στον φίλο του σε 
άλλη «κυπριακή» επιστολή του (Λευκωσία, 25 Ιουν. 1955), ενώ τους ίδιους χαρακτηρισμούς 
(«σοσιαλτρίχας» και «σοσιαλχλεχλές») δεν θα δίσταζε να αποδώσει ξανά ο ίδιος στον εαυτό του με 
άλλες ευκαιρίες˙ για όλα αυτά, πρβλ. Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. 
Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία (Δεκ. 2012-αφιερ. στον Ρ. Ρούφο), ό.π., 68, 82, 86 και 105, 
αντίστοιχα. 
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δυνάμεις (με απώτερο εκ μέρους τους στόχο την επιβολή του κομμουνιστικού 

ολοκληρωτισμού): 

Πολύ φοβάμαι πως δεν μπόρεσα να απαντήσω στο κρίσιμο ερώτημά σας, αν η αντίθετη 
προς τον κομμουνισμό νεολαία είχε ιδεώδη. Ίσως και να μην είχαμε, ίσως να μην 
κατορθώσαμε να οδηγήσομε σε κάποιο τέρμα την αναζητητική μας πορεία. Βγάλτε μόνος 
σας τα συμπεράσματά σας. Αλλά πάντως υπήρξε στην Κατοχή μία ελληνική νεολαία που 
με τιμιότητα και πόνο αναζητούσε το δρόμο της, που έζησε στη σάρκα της και στην ψυχή 
της το δράμα του λαού, που αγωνίστηκε με ανδρεία, με σωφροσύνη και με δημοκρατική 
συνέπεια εναντίον της φασιστικής κατοχής και της κομμουνιστικής επιβολής. Καλό είναι 
να μη ξεχαστεί αυτό και να μη γενικευθεί η εικόνα που δίνεται από το καλογραμμένο 
βιβλίο του καλού, του αγαπητού μας φίλου κ. Προβελέγγιου. (Γ. Κουμάντος, 1954)77 

Φυσικά, η επιστολή του Κουμάντου δεν ήταν η μόνη που δημοσιεύτηκε τότε στις 

στήλες του ημερήσιου τύπου. Ήδη από νωρίς, στις 6 Νοεμβρίου 1954, ένας 

αναγνώστης της Αυγής, ο Σ. Γρηγόρης, είχε σχολιάσει σύντομα και εμφανώς 

απαξιωτικά τις δύο «πολύστηλες, φλύαρες, επιφυλλίδες» που είχε αφιερώσει η 

Καθημερινή, «για να κρίνει το ‘‘μυθιστόρημα-χρονικό’’ κάποιου κ. Ρ. Προβελέγγιου»˙ 

λες και ο νέος συγγραφέας αποτελούσε ένα πραγματικό φαινόμενο ή ενσάρκωνε την 

πολυπόθητη ανανέωση στον χώρο της νεοελληνικής πεζογραφίας.78 Παραθέτοντας 

αυτούσια αποσπάσματα των «σημειώσεων» του εξέχοντος κριτικού, ο επιστολογράφος 

συμπέραινε ότι ο διευθυντής της αθηναϊκής εφημερίδας θέλησε να κάνει τη χάρη σε 

ένα «καλόπαιδο» (που αποφάσισε να παρουσιάσει τα «περιστατικά της Κατοχής, όπως 

τα ‘‘είδε’’») και να ασχοληθεί μαζί του από συμπάθεια ή συγγένεια 

(ιδεολογικοπολιτικής, εννοείται, φύσης). Ωστόσο, παρά τη φιλότιμη προσπάθειά του 

να πείσει για την αξία της Ρίζας του Μύθου, «όπου υποχρεώνεται [ο Χουρμούζιος] να 

κρίνει τα επί μέρους στοιχεία του [βιβλίου] δεν του βρίσκει καμιά σπουδαία αρετή ούτε 

στη μορφή, ούτε στο περιεχόμενο» (Σ. Γρηγόρης, 1954), με αποτέλεσμα να το συστήνει 

77 Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σε επιφυλλίδα του στο Βήμα (30 Ιαν. 1972) για τη συλλογή 
δοκιμίων του συγγραφέα Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου (που είχε εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά), 
ο Κουμάντος θα αισθανόταν την ανάγκη να απολογηθεί για την «κακία» του απέναντι στον Ρούφο, όπως 
αυτή διαφαινόταν στην επιστολή του προς τον Χουρμούζιο το 1954: «Πριν από χρόνια, είχα δημόσια 
εκδηλώσει τη διαφωνία μου με ορισμένες τάσεις που νόμιζα πως διαβλέπω στο πρώτο μυθιστόρημα του 
Ρούφου. Κίνητρο ήταν τότε το νεανικό πάθος για κάποια ιδανικά ελευθερίας και δικαιοσύνης που, 
νεανικά καθώς ήταν, μας έκανε εύκολα να υποψιαζόμαστε εχθρούς, καμιά φορά άδικα. Δεν ανακαλώ 
όσα τότε υποστήριξα για την ιδεολογική φυσιογνωμία ενός μέρους της κατοχικής γενιάς, άλλωστε και 
τότε δεν είχα παραλείψει να τονίσω την τιμή και τη φιλία που ένιωθα για τον Ρούφο. Αλλά η κριτική 
μου είχε ευδιάκριτες αιχμές κακίας. Γιατί να μην ομολογήσω σήμερα ότι λυπάμαι για την κακία που είχε 
σαν στόχο της κάποιον που, με το έργο του και με το ήθος του, τιμάει τη γενιά μας;», Γ. Κουμάντος, 
Στόχος: η Δημοκρατία, Αθήνα, Ερμείας, 1975, σ. 182. 
78 Πρβλ. Σ. Γρηγόρης, επιστολή, εφ. Η Αυγή, 6 Νοεμ. 1954: «Η προσφορά τόσου χώρου σ’ ένα βιβλίο 
νέου, θα ’λεγε κανείς πως θα δικαιολογηθεί με την ανακάλυψη κανενός εκπληκτικού ταλέντου της 
λογοτεχνίας μας. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο». 
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μόνο και μόνο για την εκδοτική του φροντίδα και επειδή δεν του βρήκε παρά μόνον 

ένα τυπογραφικό λάθος.79 

Λίγες μέρες αργότερα, στην ίδια εφημερίδα της Αριστεράς, θα παρέμβαινε στη 

συζήτηση ένας άλλος αναγνώστης, ο Ι. Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος και θεωρούσε το 

όλο θέμα (που αρχικά είχε ανακινήσει ο Ρούφος με το βιβλίο του, για να πάρουν 

ακολούθως τη σκυτάλη ο Χουρμούζιος με την κριτική του, καθώς και ο Κουμάντος με 

τη δική του επιστολή), «από καιρό ταχτοποιημένο».80 Εντούτοις, εφόσον κάποιοι 

έθεταν εκ νέου «το βαρύτατο στην ηθική του αποτίμηση ερώτημα αν τα Ελληνικά 

Νιάτα είχαν ιδανικά στα ζοφερά χρόνια της Κατοχής (!) και ποια ήσαν αυτά τα 

ιδανικά» (Ι. Θεοδωρακόπουλος, 1954), ο ίδιος ο Θεοδωρακόπουλος αισθανόταν την 

ανάγκη να τοποθετηθεί και να δώσει συνέχεια στον διάλογο, έστω και αν αυτό 

συνεπαγόταν την υπενθύμιση κάποιων στοιχειωδών πραγμάτων, εν πολλοίς γνωστών 

‒μα καθόλου εξαιρετέων.  

Όπως προηγουμένως ο Σ. Γρηγόρης, και ο δεύτερος αυτός επιστολογράφος της 

Αυγής ειρωνευόταν περισσότερο τον Χουρμούζιο ‒όχι τόσο τον συγγραφέα, 

καταδικασμένο έτσι κι αλλιώς αμετάκλητα στην «Κοινή Συνείδηση»: εδώ στο 

στόχαστρο βρίσκονταν κυρίως οι δήθεν «αφελείς» απορίες του εξέχοντος κριτικού και 

η διαφαινόμενη τάση του να εκλάβει τις συνήθειες και τις πόζες, τις ματαιοδοξίες και 

τις ματαιοπονίες της παρέας των πρωταγωνιστών της Ρίζας του Μύθου ως 

αντιπροσωπευτικές όλων των νέων που αναμίχτηκαν στην Αντίσταση κατά την 

περίοδο της Κατοχής: 

Φαίνεται ότι ο κ. Χουρμούζιος στάθηκε ολότελα ανέτοιμος να δεχτεί μιαν αποκάλυψη σαν 
αυτή που του έφερε το μυθιστόρημα και με την αγάπη των γενικεύσεων που τον διακρίνει 
κάποτε, θάρρεψε για μια στιγμή, πως το βιβλίο αυτό αναφέρεται πραγματικά στα Νιάτα 
της Κατοχής και στην Εποποιία που αυτά έγραψαν. Κι αναρωτιέται μ’ έναν παλμό 
αγωνιούδους απορίας: αυτά ήσαν τα ιδανικά της ελληνικής νεολαίας (ο αισθητισμός και 
η ματαιοσπουδή την ώρα της δράσης) εκείνα τα χρόνια; 
Θα μπορούσε κανείς να χαμογελάσει αν αφηνόταν να πιστέψει ότι υπάρχει πραγματική 
αφέλεια στην ερώτηση, αλλά ο κ. Χουρμούζιος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ποια 
ήταν η νεολαία της Κατοχής και τι ιδανικά είχε, πράγμα που το γνωρίζει και ο πιο απλός 
άνθρωπος. Το να θέλει, λοιπόν, να ταυτίσει αυτή τη νεολαία με το μυθιστόρημα που κρίνει 
και να ζητάει απ’ αυτό να βγάλει γενικά συμπεράσματα ή ν’ αρχίσει τις έρευνες για την 
ανίχνευση (βλέπε γράμμα Γιώργου Κουμάντου) των ιδανικών της νεολαίας μας, καταντά 

79 Πρβλ. «Τι έχει λοιπόν τούτο το βιβλίο που του αφιερώνεται τόσος χώρος; Απλούστατα. Ο συγγραφέας 
του θεωρεί ότι ‘‘το πεινασμένο προλεταριάτο είναι το ίδιο αποκρουστικό με τους χοντρούς τραπεζίτες’’, 
μιλάει για… ‘‘βελούδινη επανάσταση’’ και του ξέφυγε μονάχα ένα τυπογραφικό λάθος όπως 
θριαμβολογεί στο τέλος ‒δεν είχε τι άλλο να επαινέσει‒ ο κριτικός της Καθημερινής!» (Σ. Γρηγόρης, 
1954). 
80 Ι. Θεοδωρακόπουλος, «Τα ελληνικά νιάτα στην Κατοχή και σήμερα» (επιστολή), εφ. Η Αυγή, 3 Δεκ. 
1954 (η επιστολή έχει ημερομηνία συγγραφής 30 Νοεμ. 1954). 
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λίγο κωμικό (δε λέω μήτε άτοπο μήτε υβριστικό για κάτι που στη βάση του –την Κοινή 
Συνείδηση– είναι ατράνταχτο). Κι αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι το πρώτο μέρος 
αυτού του «χρονικού» δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τους ζεστούς ακόμη από το αίμα 
αγώνες της νεολαίας μας και ολάκερου του ελληνικού λαού την εποχή της δουλείας. (Ι. 
Θεοδωρακόπουλος, 1954) 

Τον Θεοδωρακόπουλο τον ενοχλούσε, ακόμη, το γεγονός ότι ο Χουρμούζιος είχε 

επεκτείνει το ερώτημα και την «έρευνά» του και στη σύγχρονή του ελληνική νεολαία. 

Η καταδίκη συλλήβδην όλων όσων δέχονταν «κατευθείαν απέξω» τα ιδανικά τους και 

τα ενστερνίζονταν χωρίς προσωπική βάσανο ‒λες και «δεν είναι μόχθος του πνεύματος 

και αγωνία ψυχής η επαλήθευση ενός ιδεώδους και θα πρέπει ο καθένας να ’ναι 

τουλάχιστον προφήτης η ιδρυτής ενός καινούργιου, για να τελέσει το ηθικό του χρέος» 

(Ι. Θεοδωρακόπουλος, 1954˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο)‒ ήταν ενδεικτική των 

σταθερών αντικομμουνιστικών ιδεολογικών εμμονών ενός λογίου της «εθνικόφρονος» 

παράταξης, ο οποίος είχε ήδη περιπέσει σε εξόφθαλμες αντιφάσεις: στις «σημειώσεις» 

του για το βιβλίο του Ρούφου είχε εγκωμιάσει επανειλημμένως τα «Ελεύθερα Ελληνικά 

Νιάτα», χωρίς ωστόσο να γνωρίζει «αν έχουν και ποια είναι τα ιδανικά τους!» (Ι. 

Θεοδωρακόπουλος, 1954).81 

Από την άλλη, πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι τα έντυπα με σαφή συντηρητικό 

προσανατολισμό, όπως ήταν για παράδειγμα ο Εθνικός Κήρυξ,82 δεν θα συμφωνούσαν 

όλα με την κριτική του διευθυντή της Καθημερινής. Ο Κώστας Παράσχος εξυμνούσε, 

αίφνης, το «σταυροφορικό», γνήσια πατριωτικό, ήθος των νέων του Χρονικού ‒των 

πραγματικών «επαναστατών» της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού εναντίον των 

«δημαγωγιών», των ανομολόγητων σκοπών και των μεθοδεύσεων των κομμουνιστών: 

Χρονικό μιας Σταυροφορίας, χαρακτηρίζει ο συγγραφεύς το έργο του. Γιατί πραγματικά, 
για μια σταυροφορία πρόκειται, για τη χρονική μυθιστορία της εποχής της Κατοχής. Είναι 
ο αγών μιας ομάδας φοιτητών εναντίον του κομμουνισμού. Είναι η επανάστασις της 
συντροφιάς αυτής των νέων που αντικρίζουν τη ζωή από την εφηβεία τους, εναντίον της 
οργανωμένης κομμουνιστικής επιθέσεως. Ίσως σκεφθείτε, ότι «επανάστασις» ήταν οι 
κομμουνισταί και «συντηρητικοί» οι άλλοι. Όχι όμως! Γιατί στην ταραγμένη και δύσκολη 
περίοδο του 1941-44, οι κομμουνισταί είχαν μαζί τους την εύκολη δημαγωγία. Κάθε 
λογικώς σκεπτόμενο άνθρωπο, κάθε συντηρητικό που εκινείτο μέσα στα πλαίσια του 
ανθρωπισμού, κάθε πραγματικά δημοκρατικό, τον χαρακτήριζαν για «φασίστα» και 

81 Στο καταληκτικό σχόλιο του επιστολογράφου ότι «δεν είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα», η 
διεύθυνση της εφημερίδας σε σημείωσή της υπογράμμιζε, αντίθετα, ότι η συζήτηση που άνοιξε με τα 
σημειώματά του ο Χουρμούζιος ήταν «σοβαρότατη» και πως για την αντίκρουση των απόψεων του 
κριτικού της Καθημερινής δεν αρκούσαν κάποια «ευφυολογήματα»˙ για αυτό και η εφημερίδα της 
Αριστεράς, με την ευκαιρία αυτή, δήλωνε ότι επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο άμεσο μέλλον πάνω 
στα ζητήματα που θίγονταν τόσο στο βιβλίο του Ρούφου όσο και σε συναφή κριτικά κείμενα ή επιστολές 
‒κάτι που θα αναλάβει να κάνει για λογαριασμό της Αυγής, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Κ. Πορφύρης. 
82 Κ. Παράσχος, «Η πνευματική κίνησις. Τα νέα βιβλία. Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου», εφ. 
Εθνικός Κήρυξ, 16 Νοεμ. 1954. 
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συνεργάτη των κατακτητών. Ήταν ένας εύκολος χαρακτηρισμός, που παρέσυρε το λαό. 
Να γιατί οι πραγματικά «άνθρωποι» ήταν οι επαναστάται και όχι οι κομμουνισταί. (Κ. 
Παράσχος, 1954) 

Το ίδιο το βιβλίο, εξάλλου, και αντίθετα με όλα όσα θα καταμαρτυρούσαν στον 

νεότερο ομότεχνό τους οι περισσότεροι από τους συναδέλφους του που θα έγραφαν 

στη συνέχεια για τη Ρίζα του Μύθου, αποκτούσε ιδιαίτερη αξία για τον κριτικό του 

Εθνικού Κήρυκος. Και αυτό, επειδή ο Ρούφος είχε πετύχει να εμφυσήσει ζωή στους 

χαρακτήρες του (και εν γένει στο μυθιστορηματικό του σύμπαν), τη στιγμή που το θέμα 

από μόνο του στα χέρια κάποιου άλλου, λιγότερο ικανού συγγραφέα, δεν θα έβρισκε 

μια τέτοια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη και «εξέλιξη» ‒θα καταντούσε πιθανώς «ανιαρό» 

κήρυγμα. Η «απλότητα» του μύθου και η απουσία κάθε περιττού, «ψεύτικου 

λογοτεχνικού παραγεμίσματος», η ισορροπία σκέψης και δράσης, λόγου και 

αισθήματος, ενδοσκόπησης και πράξης είχε διασφαλίσει, έτσι, μια θαυμαστή 

«ενότητα»: ο πατριωτισμός χέρι-χέρι με τα «αισθηματικά όνειρα», οι περιπέτειες της 

νιότης «δίπλα στην πραγματικότητα του αγώνος» (Κ. Παράσχος, 1954). Όλα αυτά 

συνταιριασμένα έκαναν τον αναγνώστη να (ανα)βιώσει τη συγκλονιστική εκείνη εποχή 

και να νιώσει δικό του το προσωπικό δράμα του πιο «αληθινού» και τραγικού 

προσώπου του έργου, του Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου. Για τους λόγους αυτούς, ο Κ. 

Παράσχος δεν είχε καμιά αμφιβολία για τη θέση της τριλογίας στον μελλοντικό 

«κανόνα» της νεοελληνικής λογοτεχνίας.83 

Την ίδια πρόβλεψη αποτολμούσε και ο ανώνυμος κριτικός του Νεολόγου της 

Πάτρας, κάνοντας λόγο, στην εισαγωγική κιόλας παράγραφο του σημειώματός του, για 

ένα βιβλίο που «αναμφίβολα μπορεί να θεωρηθεί σταθμός στην νεοελληνική 

φιλολογία».84 Η εκτίμηση αυτή δεν εδραζόταν τόσο στην υποδειγματική εκ μέρους του 

συγγραφέα διαχείριση του μύθου ούτε στο ότι ένα μυθιστόρημα εφηβείας, όπως Η Ρίζα 

του Μύθου, ήταν επόμενο να κινεί την προσοχή κάθε ευαίσθητου και σκεπτόμενου 

αναγνώστη με ανάλογες εμπειρίες και βιώματα από την περίοδο της Κατοχής. 

Περισσότερο μετρούσε ότι ο Ρούφος είχε αναπλάσει και φωτίσει την ατμόσφαιρα και 

τα γεγονότα της εποχής με έναν εντελώς ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο, που 

83 Πρβλ. «Η ζωή των παιδιών, που ξεκινάνε γεμάτα όρεξη για τη ζωή, για μια ζωή ανώτερη, είναι πολύ 
συγκινητική. Δεν είναι απλώς όνειρα και παχιά λόγια. Είναι η ίδια η ζωή, που έχει τις χαρές και τις λύπες 
της και που κινείται από ένα ιδανικό. Πόσο απλά μας περιγράφει την ορμή των νέων! Μα και πόσο 
γοητευτικές γίνονται οι σελίδες, χάρις ακριβώς σ’ αυτή την απλότητα. […]. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, 
ασφαλώς θα αποτελέσει ένα σημαντικό απόκτημα για τη νεοελληνική λογοτεχνία» (Κ. Παράσχος, 1954). 
84 Ανώνυμος, «Ένας φιλολογικός σταθμός. Η Ρίζα του Μύθου (του κ. Ρόδη Προβελέγγιου). Κριτικόν 
σημείωμα», εφ. Νεολόγος Πατρών, 21 Νοεμ. 1954. 
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εξασκούσε μια ακαταμάχητη γοητεία σε όποιον έσκυβε στις σελίδες του 

μυθιστορήματος, ζώντας μαζί με τους ήρωες τις ανατροπές της τύχης, τις ψυχικές 

αναταράξεις και τις εσωτερικές παλινδρομήσεις του νου και της καρδιάς.85 

Ο ανώνυμος κριτικός ξεχώριζε επιπλέον από όλόκληρη τη νεανική φοιτητική 

παρέα την αυτοβιογραφική προβολή του συγγραφέα στο πρόσωπο του Δίωνα, όχι 

μόνον επειδή οι στοχασμοί του ήταν «από τα γοητευτικότερα στοιχεία του βιβλίου», 

αλλά και επειδή συνδύαζε αρμονικά τη «νεανική ορμητικότητα» και την έφεση για 

δράση με το «ανήσυχο πνεύμα» και τη «χαρακτηριστική περιέργεια της πρώτης 

νεότητος», που δεν κάνει πίσω «ούτε εμπρός στα πιο δύσκολα φιλοσοφικά 

συγγράμματα» (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1954). Ο κεντρικός ήρωας, ως 

πρακτικός διανοούμενος, διέθετε παράλληλα και έναν «ατράνταχτο κοινό νου», που 

τελικά τον λύτρωνε από την αέναη και μάταιη αναζήτηση της μόνης «αλήθειας» ή την 

απαράβατη και ακλόνητη συνέπεια στην υποστήριξη του όποιου θεωρητικού 

σχήματος. Συμφιλιωμένος με την πολυπρισματική θέαση της πραγματικότητας και με 

τις «μυστικές αιτίες και συνάφειες των φαινομένων», ο Δίων ‒και, κατ’ επέκταση, ο 

συγγραφέας και το έργο του‒ άντεχαν τη «δοκιμασία» της (αυτο)κριτικής και της 

πνευματικής βασάνου «χωρίς να μαραθ[ούν] από τον λίβα των αφηρημένων 

εννοιών».86 

Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας, με την αποδοχή της σχετικότητας των πραγμάτων 

και της αναπόφευκτης μερικότητας κάθε υποκειμενικής αντίληψης και κάθε 

ιδεολογικού, φιλοσοφικού και κοσμοθεωρητικού συστήματος είχε κατορθώσει να 

85 Πρβλ. «Το βιβλίο περιγράφει την ζωή μερικών φίλων φοιτητών κατά  τα χρόνια της Κατοχής, την 
αφύπνιση της πρώτης νεότητος μέσα στο χάος της εποχής εκείνης, τους πρώτους ιδεολογικούς 
προσανατολισμούς, την δράση σε εθνικές οργανώσεις αντιστάσεως ‒με μια λέξη, την πορεία από την 
εφηβεία στην ωριμότητα, με μόνη καθοδήγηση την έμφυτη ροπή του καθενός.Το θέμα αυτό καθεαυτό 
είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον˙ αλλά αυτό δεν θα αρκούσε για να κάνει και το βιβλίο ενδιαφέρον. Εκείνο 
που χαρακτηρίζει κάθε έργο πνοής είναι το ιδιαίτερο φως που διαχέεται από κάθε πράξη, κάθε σκέψη 
των δρώντων προσώπων και που φωτίζει και τις κρυφότερες πτυχές της ψυχής των. Και, πέρα από αυτές, 
όλη την ατμόσφαιρα όπου ζουν, ολόκληρη την εποχή, όλη την πραγματικότητα, έτσι που ο αναγνώστης 
να συμπάσχει με όλους και να νομίζει ότι αυτά που διαβάζει, κάπου, κάποτε, τα έζησε ο ίδιος. Αυτό 
λοιπόν συμβαίνει με όσους διαβάζουν την Ρίζα του Μύθου. Δεν είναι μόνον οι περιπετειώδεις σκηνές με 
την πυκνή δράση, που εξάπτουν τον ενδιαφέρον. Κάθε κεφάλαιο είναι ένα κομμάτι ζωής, έστω και εάν 
δεν κινούνται πολλοί άνθρωποι στο προσκήνιο, έστω και αν τα πάθη ή οι πόθοι σιγούν προσωρινά, έστω 
και αν μόνος ο συγγραφεύς μιλάει με τον εαυτόν του» (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1954). 
86 Πρβλ. «Έτσι οι συλλογισμοί του [Δίωνα] απάνω στα άπειρα προβλήματα που του 
πρωτοπαρουσιάζονται είναι πάντα σαφείς και απλοί. Αντίθετα από τον κλασικό τύπο του ανοήτου 
σχολαστικού που απεθανάτισε ο Γκαίτε και που ‘‘ήξερε πολλά, μα ήθελ’ όλα να τα μάθει’’, ο Δίων 
κατάλαβε γρήγορα ότι τα προβλήματα του κόσμου, ιδίως τα ηθικά, δεν λύονται όλα διά της γνώσεως. 
Κατάλαβε ότι, σε τελευταία ανάλυση, οδηγός του ανθρώπου και εμπνευστής δεν είναι η ψυχρά σκέψις 
αλλά κάποια εσωτερική παρόρμησις που σπάνια χαλιναγωγείται από το υποκειμενικό κι αυτό 
αισθητήριον του καλού και του κακού, του ωραίου και του άσχημου» (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 
1954˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
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απαλλάξει το μυθιστόρημά του από κάθε σχολαστικισμό ή «δογματισμό». Ως εκ 

τούτου, η ιδεολογική τοποθέτηση των νέων του Χρονικού, και αν ακόμη 

χαρακτηριζόταν από έντονες αντικομμουνιστικές νότες, και αν κάποτε προβαλλόταν 

με φανατισμό, δεν έπρεπε να εκληφθεί ως ακραία απόρριψη της αντίμαχης πίστης, 

αλλά μάλλον ως φυσική απόρροια του κοινωνικού/πολιτισμικού προφίλ και της 

ιδιοσυγκρασίας των πρωταγωνιστών ‒«Ο κομμουνισμός δεν πηγαίνει ούτε στον 

χαρακτήρα τους ούτε στην οικογενειακή τους παράδοση»‒, όπως και της ηλικίας τους 

‒«τα νιάτα πάντα φανατίζονται» (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1954). Άλλωστε, η 

στράτευσή τους δεν απέκλειε «την μεγαλοφροσύνη προς τους αντιπάλους, οσάκις η 

γενναιότης των αντιπάλων την επιτρέπει», ούτε μπορούσε να τους καταλογιστεί ως 

σύμπτωμα ενός στείρου αρνητισμού: η αντί-δραση των «σταυροφόρων» στον 

κομμουνισμό ήταν, για τον ανώνυμο κριτικό της εφημερίδας, θεμιτή, έστω κι αν 

συνιστούσε «άρνηση», διότι στο κάτω-κάτω αποτελούσε «άρνησις μιας αρνήσεως –

της αρνήσεως ότι κάτι άλλο υπάρχει ακόμη πέρα από την ύλη» (Ανώνυμος, Νεολόγος 

Πατρών, 1954). 

Αν σταθήκαμε στις κριτικές ελασσόνων ή και ανωνύμων που φιγουράρισαν σε 

συντηρητικά έντυπα, δεν είναι για την αξία ή την πρωτοτυπία των όποιων 

παρατηρήσεων τους, αλλά για να καταδειχθεί αφενός ο βαθμός που η ιδεολογική 

ταύτιση επηρέαζε τη συνολική αποτίμηση του έργου ενός πρωτοεμφανιζόμενου κατά 

τα άλλα πεζογράφου (παραβλέποντας ακόμη και ομολογημένες από τον ίδιο τον 

συγγραφέα αγκυλώσεις)˙ αφετέρου, για να διαφανεί πόσο δυσάρεστη πρέπει να ήταν 

η έκπληξη που προκάλεσαν στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς οι επιφυλλίδες του 

Χουρμούζιου στην Καθημερινή. Το ότι, για παράδειγμα, το κριτικό σημείωμα στον 

Νεολόγο της Πάτρας γράφτηκε (και) ως (έμμεση) απάντηση στον διευθυντή της 

αθηναϊκής εφημερίδας αποδεικνύεται εύκολα από τις (αναμφίβολα επαινετικές) 

αναφορές του στο μυθιστόρημα του Ρούφου, όπως και από όσα σχόλια αφορούσαν είτε 

τη γλώσσα του βιβλίου («απλώς φυσική, όχι δημοτική με την φιλολογική έννοια») ή 

τις αρετές του συγγραφικού ύφους (την ανεπιτήδευτη γραφή και τη «γρήγορη 

εναλλαγή χιούμορ με την ποιητική διάθεση», Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1954). 

Κυρίως, όμως, η ανάγκη του αντιλόγου στον Χουρμούζιο τεκμαίρεται από τη 

σπουδή με την οποία ο ανώνυμος κριτικός του Νεολόγου επιχειρούσε να δικαιολογήσει 

την περίεργη εκείνη διανοουμενίστικη «εγκεφαλομεγαλία», για την οποία ο κριτικός 

της Καθημερινής είχε επιτιμήσει τον συγγραφέα (με αφορμή την περίπτωση του 

Μιχαήλ και, δευτερευόντως, των υπόλοιπων μελών της περιώνυμης συντροφιάς). 
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Όπως ο Ρούφος στην ανεπίδοτη απαντητική του επιστολή στον Χουρμούζιο ζητούσε 

την επιείκειά του, επικαλούμενος το νεαρό της ηλικίας των άγουρων πρωταγωνιστών 

του Χρονικού, έτσι και εδώ τονιζόταν με έμφαση ότι ο συγγραφέας στην πρώτη του 

ωριμότητα πλέον δεν ταυτιζόταν με τα φαντασιακοπήματα και τις φρεναπάτες της 

εφηβείας του ‒χωρίς, παρά ταύτα, να αποκηρύττει το παρελθόν του ή να ψευτίζει την 

πραγματική ατμόσφαιρα των συζητήσεων και των προβληματισμών του κύκλου του 

και της εποχής του: 

Όταν αυτά τα παιδιά των δεκαοχτώ έως είκοσι χρονών συζητούν μεταξύ τους τα μεγάλα 
θέματα της ζωής και της εποχής –και πότε θα τα συζητήσει κανείς εάν όχι την ώρα των 
πρώτων «θαυμασμών»– λέγονται πράγματα κατηγορηματικά, αποφθεγματικά, αφορήτου 
κάποτε μεγαλορρημοσύνης˙ αυτά όμως δεν τα λέγει ο συγγραφεύς για λογαριασμό του, 
διότι δεν πάει να μας πουλήσει σοφία, τα λένε τα νιάτα με το συμπαθητικό τους θράσος. 
Ο συγγραφεύς απλώς διηγείται και περιγράφει έναν κόσμο που έζησε και είδε από την 
σκοπιά του. (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1954) 

Οι κριτικές των Δ. Ρώμα και Αιμ. Χουρμούζιου, καθώς και η επιστολή του Γ. 

Κουμάντου, σχολιάζονταν, επίσης, και στο εκτενές δημοσίευμα για το βιβλίο που θα 

έκανε την εμφάνισή του στις στήλες του (μάλλον πολιτικού) περιοδικού με τον 

εύγλωττο τίτλο Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβριο του 1954.87 Ο ανώνυμος (και 

πάλι) συντάκτης του άρθρου (που υπογραφόταν μόνο με το αρχικό Δ.) ‒σίγουρα 

γνώστης προσώπων και πραγμάτων της κατοχικής περιόδου (με ενδεχόμενη ανάμιξη 

στις ίδιες οργανώσεις με τον συγγραφέα)‒ δεν προέβαινε τόσο σε μια κριτική 

αξιολόγηση της Ρίζας του Μύθου (μολονότι συμπεριλάβαινε μια περιληπτική απόδοση 

των βασικότερων σημείων της πλοκής μαζί με εκτεταμένα αποσπάσματα από το 

μυθιστόρημα). Αποδυόταν κυρίως, από μια ξεκάθαρα αντικομμουνιστική ιδεολογική 

αφετηρία, σε μια υπεράσπιση των πεπραγμένων και του ήθους της μη εαμικής 

παράταξης κατά τα χρόνια της Αντίστασης και του κατοχικού Εμφυλίου. Σημαντική 

μνεία γινόταν ακόμη από μέρους του στην πολυδιάστατη προσωπικότητα και στον 

ρόλο του Κ. Μαλτέζου πρώτα στην ΕΟΝ, ακολούθως στην ΟΚΝΕ, και εσχάτως στη 

ΡΑΝ και στον ΕΣΑΣ.88 

87 Παρά την προσπάθειά μας να βρούμε περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
έντυπο, η έρευνά μας απέβη άκαρπη, καθώς ούτε στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974 
του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) ούτε σε κανένα άλλο έργο αναφοράς 
δεν υπάρχει κάποιο σχετικό λήμμα. Αντίγραφο της κριτικής για τη Ρίζα του Μύθου, όπως δημοσιεύτηκε 
στα Σύνορα των Δύο Κόσμων από τον ανώνυμο Δ., απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα. 
88 Δ., στη στήλη «Διεθνής Βιβλιογραφία», «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου, Χρονικό μιας 
Σταυροφορίας, Αθήναι, 1954», περ. Σύνορα των Δύο Κόσμων, Δεκέμβριος 1954, 59-64. Το ότι ο 
ανώνυμος συντάκτης πρέπει να ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που περιγράφονταν στο βιβλίο 
αποδεικνύεται και από την τάση του να επιβεβαιώνει τα γραφόμενα του Ρούφου (όσα είχαν να κάνουν 
ιδιαίτερα με το Πανεπιστήμιο και τις ανταγωνιζόμενες εκεί οργανώσεις) και συχνά να τα συμπληρώνει 
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Ο ανώνυμος συντάκτης της βιβλιοκρισίας δεν αγνοούσε ότι Η Ρίζα του Μύθου 

έπρεπε να ιδωθεί και ως μυθιστόρημα εφηβείας, μιας που «ο έντονος εσωτερικός 

προβληματισμός» των νέων, οι περιγραφές και οι αναλύσεις των συγκινήσεων και των 

αναζητήσεων της ηλικίας (οι «εφηβικές απογοητεύσεις», η εναγώνια θήρευση της 

«αλήθειας» και της συνειδητής θεμελίωσης της πράξης με την «εναρμόνιση του έργου 

με το λόγο», καθώς και «η βιολογική απαίτηση, που πολεμά τον κοινωνικό νόμο») 

έδιναν «μερικές απ’ τις καλύτερες σελίδες του βιβλίου» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο 

Κόσμων, 1954, 61). Ομολογούσε, ωστόσο, με παρρησία ότι αυτή η πλευρά του έργου 

θα έμενε έξω από το πεδίο των ενδιαφερόντων και της κριτικής του. Αντίθετα, η 

προσοχή του θα επικεντρωνόταν στον τομέα της πιστής και αυθεντικής απόδοσης των 

γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο Πανεπιστήμιο, στη σκιαγράφηση των 

(πραγματικών) προσώπων που συμμετείχαν στην πάλη εναντίον της μονοκρατορίας 

και των μεθόδων του ΕΑΜ, όπως και στην αποτύπωση του γενικότερου κλίματος που 

επικρατούσε αρχικά στα «φροντιστήρια» των «χριστιανοδημοκρατών» και, στη 

συνέχεια, στις μαχητικότερες οργανώσεις του τύπου της ΑΡΗ/ΡΑΝ και του ΕΣΑΣ.89 

Κατ’ αρχάς, ο ανώνυμος συντάκτης του άρθρου θα συμφωνούσε με τον συγγραφέα 

ότι ο αγώνας των «σταυροφόρων» να αποσπάσουν από τους αριστερούς την κυριαρχία 

και την επιρροή στον χώρο των Ανώτατων Σχολών δεν είχε μόνο συμβολική σημασία, 

αλλά θα αποτελούσε ουσιαστικά την πρώτη νίκη των αντιεαμικών δυνάμεων στον 

Εμφύλιο, που είχε κιόλας ξεκινήσει το 1943, με το Πανεπιστήμιο να γίνεται αίφνης «η 

ακρόπολις μιας φούχτας εθνικιστών φοιτητών» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 

1954, 59). Εκεί, εξάλλου, είχε περίτρανα διαφανεί στις αρχές του 1944 η ανωτερότητα 

των νέων που είχαν στοιχηθεί στις «γαλάζιες» οργανώσεις, όταν ενωμένοι θα 

ολοκλήρωναν με επιτυχία την επιχείρηση προσφοράς καταφυγίου και φιλοξενίας στις 

χιλιάδες των «βομβόπληκτων» προσφύγων του Πειραιά, υπερτερώντας, κατά τον 

ανώνυμο Δ., της ΕΠΟΝ σε πειθαρχία, συλλογικότητα και αίσθημα ευθύνης έναντι του 

κοινωνικού συνόλου. 

με επιπλέον πληροφορίες ‒όπως, για παράδειγμα, θα συνέβαινε με όσα επακολούθησαν τον θάνατο του 
Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου (πρβλ. ό.π., 63) και τα οποία ο συγγραφέας θα τα συμπεριλάβαινε, από τη μεριά 
του, στον επόμενο τόμο της τριλογίας, την Πορεία στο Σκοτάδι (πρβλ. Ρούφος, 2015, 249-253). 
89 Πρβλ. «Είναι η ιστορία μιας συντροφιάς φοιτητών, που κινείται μέσα στις πυκνές μέρες της 
γερμανικής σκλαβιάς και της κομμουνιστικής προετοιμασίας. Σκηνικό, που δεσπόζει πάνω σ’ όλα τα 
συμβάντα ‒αν και ένα μικρό μόνο μέρος των εκτυλίσσεται ανάμεσα στους τοίχους του‒ είναι το 
Πανεπιστήμιο. Η έξωση της παρατάξεως στην οποίαν ανήκουν οι ήρωες αυτής της διηγήσεως, που στη 
βάση της είναι αληθινή, ανοίγει την ιστορία τους, και την κλείνει η ανακατάληψις των πανεπιστημιακών 
κτιρίων από τους φίλους μας, που πληρώνεται με τον θάνατο του αρχηγού της συντροφιάς» (Ανώνυμος, 
Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 59). 
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Στο πλαίσιο αυτό, η εμφυλιοπολεμική ρητορική μιας μαχητικής Δεξιάς θα ήταν 

διάχυτη στο κείμενο. Οι κομμουνιστές χαρακτηρίζονταν ως «ξενοκίνητη μειοψηφία», 

η οποία «μακελεύει ανεμπόδιστη ελληνικά κορμιά» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο 

Κόσμων, 1954, 59), κατά κανόνα «με ανοιχτές κονσέρβες» (Σύνορα των Δύο Κόσμων, 

1954, 60), επιφέροντας μόνον καταστροφές και εκατόμβες θυσιών για την 

καθημαγμένη «εθνική παράταξη». Από την άλλη, τα περίπλοκα διανοητικά σχήματα 

των «χριστιανοδημοκρατών», η μικτή τους (αντικομμουνιστική και συγχρόνως 

αντικαπιταλιστική) ιδεολογία και οι προγραμματικές τους διακηρύξεις για το 

μεταπολεμικό καθεστώς της χώρας (δημοκρατία και κράτος δικαίου σύμφωνα με την 

αστική παράδοση, αναδιοργάνωση του κοινωνικού και οικονομικού βίου εμπνεόμενη 

από τη μαρξιστική θεωρία), όσο και αν συνιστούσαν «μια προσπάθεια φιλότιμη, 

γεμάτη αγάπη για τον τόπο και ανθρωπισμό», έμοιαζαν πολυτέλεια στη συγκυρία 

εκείνη. Ο ανώνυμος Δ. θα μιλούσε, μάλιστα, για πολιτικές φλυαρίες κατάλληλες μόνο 

«για χρόνους ειρηνικούς» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 59), δίχως 

προοπτική να εξασφαλίσουν σε εποχές κρίσης και οξύτατου διχασμού (όπως ήταν 

κατεξοχήν για την περίπτωση της Ελλάδας ολόκληρη η δεκαετία του 1940) την πλατιά 

λαϊκή υποστήριξη και την ευρύτερη δυνατή απήχηση στις μάζες.  

Για τους λόγους αυτούς, επιδοκιμαζόταν (αντίθετα με τον Γ. Κουμάντο) η 

εγκατάλειψη εκ μέρους των νέων «σταυροφόρων» της ανεδαφικής πρακτικής και της 

πληθωρικής ρητορείας των «χριστιανοδημοκρατών» με τις «ανοησίες» και τις 

«λογοκοπίες» τους. Συνακόλουθα, επαινούνταν οι πρωτοβουλίες του Δίωνα και άλλων 

μελών του στενού κύκλου του Μιχαήλ για προσχώρησή τους σε μια ένοπλη οργάνωση 

με ξεκάθαρο «πιστεύω» («απλό, εθνικιστικό και ολότελα δεξιό», Ανώνυμος, Σύνορα 

των Δύο Κόσμων, 1954, 61) ‒όπως προφανώς ήταν για τον ανώνυμο αρθρογράφο η 

ΑΡΗ/ΡΑΝ. Ταυτόχρονα, καταβαλλόταν προσπάθεια να διαλυθούν οποιεσδήποτε 

υπόνοιες περί συνεργασίας των μη εαμικών φοιτητών με τις αρχές Κατοχής και τον 

κατασταλτικό μηχανισμό αντικομμουνιστικών διώξεων της κυβέρνησης Ι. Ράλλη 

(Αστυνομία, Χωροφυλακή, «Τάγματα Ασφαλείας», «Ειδική Ασφάλεια» κ.λπ.), που 

είχε επανδρωθεί «από κάθε λογής περιτρίμματα, αλλά κι από νέους που είχαν 

λογαριασμούς αίματος με το ΕΑΜ και που αδιαφορώντας για την πηγή γύρευαν όπλα 

μόνο κι ευκαιρίες για να το πλήξουν» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 63). 

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του αυτόκλητου μάρτυρα και απολογητή των «μπλε» 

οργανώσεων έχει αυτονόητη για μας αξία, μιας και το λεπτό αυτό ζήτημα παρέμενε 

κάπως σκοτεινό και μάλλον αμφιλεγόμενο στο πρώτο μέρος της τριλογίας του 
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Χρονικού, μολονότι, όπως θα δούμε, οι αριστεροί κριτικοί (έκτοτε) θα θεωρούσαν τη 

συμπόρευση αυτή δεδομένη και τον Ρούφο ιδεολογικό απολογητή του δωσιλογισμού.90 

Παρόλα αυτά, ο ανώνυμος Δ. δεν έμενε (και αυτός) πολύ ευχαριστημένος από τον 

τρόπο που ο συγγραφέας απεικόνιζε στο βιβλίο του την πραγματικότητα και την 

ατμόσφαιρα της Κατοχής ή τα πρόσωπα που στελέχωσαν τις μη εαμικές οργανώσεις. 

Οι διαφωνίες και οι επιφυλάξεις του αφορούσαν την αντικειμενικότητα και την 

αντιπροσωπευτικότητα του Χρονικού, την «ηθελημένη», αλλά σαφώς «δυσάρεστη», 

αφαιρετική προοπτική θέασης των πραγμάτων. Και εδώ, η ευθύνη για σφάλματα, 

παραλείψεις, παρασιωπήσεις ή και διαστρεβλώσεις στην παρουσίαση και στην 

αποτίμηση της συμβολής του αστικού/εθνικόφρονος κόσμου στον διμέτωπο αγώνα 

εναντίον του «μαύρου» και του «κόκκινου» φασισμού χρεωνόταν στην 

αριστοκρατικότητα του Ρούφου, σε έναν ενοχλητικό ελιτισμό που δεν του είχε 

επιτρέψει να είναι αμερόληπτος «στο μοίρασμα των ρόλων» μεταξύ των 

πρωταγωνιστών του αντιεαμικού στρατοπέδου. Έτσι (και εντελώς αδικαιολόγητα), σε 

πρώτο πλάνο βρίσκονταν στη Ρίζα του Μύθου οι εκλεκτοί, «γαλαζοαίματοι» σύντροφοι 

του Δίωνα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τους απλούς αλλά «αδιανόητους» (βλέπε μη 

διανοούμενους) αγωνιστές, που τόσα εντούτοις συνεισέφεραν στην όλη προσπάθεια: 

Τελειώνοντας την Ρίζα του Μύθου αποκομίζει κανείς την απόλαυση μιας άρτια δοσμένης 
διηγήσεως, που διανθίζεται με μια μετρημένη ποιητική διάθεση. Οι χαρακτήρες είναι 
εξεζητημένοι αλλά αληθινοί. Έτσι ήσαν, γεμάτοι κριτική διάθεση στη σκέψη, αλλά και 
γεμάτοι πίστη στη δράση, με οργιάζουσα πνευματικότητα, μα και προσγειωμένοι στις 
ανάγκες της στιγμής πολλοί απ’ τους πρωταγωνιστές της πάλης για το Πανεπιστήμιο. Το 
κακό όμως είναι ότι ο συγγραφεύς περιορίστηκε μόνο σ’ αυτούς. Οι άλλοι οι «αδιανόητοι» 
του αγώνα, εξεπροσωπήθηκαν απ’ τον καυχησιάρη λοχαγό Γεωργιάδη. […]. Αλλά είναι 
τόσο απερίφραστα διατυπωμένες οι ταξικές απόψεις του συγγραφέως, που δεν μπορούμε 
ν’ απορήσουμε γι’ αυτό το μοίρασμα των ρόλων, που πάντως δεν υπήρξε αντικειμενικό. 
(Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 63) 

Παράλληλα, η εγγύτητα και η συγγένεια των παρατηρήσεων του ανώνυμου Δ. με 

τις προγενέστερες του Χουρμούζιου, όπως και του Ρώμα, θα ήταν κάτι παραπάνω από 

90 Πρβλ. «Το δυνάμωμα της Ειδικής Ασφαλείας, που η δράση της διαρκώς επεκτεινόταν, εγέννησε ένα 
νέο πρόβλημα: της συνεργασίας μ’ αυτούς, που ‘‘συνεργάζονται’’. Μόλο, που η αντίσταση εναντίον 
των Γερμανών απ’ τις οργανώσεις των πόλεων είχε σχεδόν περιορισθεί στη διατήρηση της 
συνωμοτικότητος για την αποφυγή των διώξεων και μόλο που ο άμεσος, επικείμενος και μεγάλος 
κίνδυνος για το έθνος ήταν το ΚΚΕ κι όχι οι Γερμανοί, που η πτώσις τους ήταν ζήτημα μηνών, η γραμμή 
της Κυβερνήσεως Καΐρου ‘‘καμία συνεργασία με τον κατακτητή’’ ήταν νόμος. Γι’ αυτό κι ο ΕΣΑΣ, 
όπως και οι περισσότερες οργανώσεις και ομάδες, αρνήθηκαν και την πιο ανώδυνη συνεργασία με την 
Ειδική –πιστόλια και ταυτότητες– που θα τους εξασφάλιζαν απ’ τα γερμανικά μπλόκα και τις 
κομμουνιστικές δολοφονίες. Ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη να εξασθενίσεις, τις τελευταίες ώρες του 
πολέμου, την αίγλη της εθνικής Ελλάδος μέσα στη συμμαχική παράταξη» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο 
Κόσμων, 1954, 63). 
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εμφανείς σε διάφορα σημεία.91 Εξάλλου, ένα υποκεφάλαιο της ιδιότυπης αυτής 

«βιβλιοκρισίας» ήταν αφιερωμένο στα σημειώματά τους, όπως και στην επιστολή του 

Κουμάντου, παραθέτοντας αυτούσια σχετικά αποσπάσματα που στήριζαν και 

πλαισίωναν τα δικά του συμπεράσματα.92 Ταυτόχρονα, είναι βέβαιο ότι ο συντάκτης 

είτε γνώριζε εκ τους σύνεγγυς τους «δρώντες» και τα τεκταινόμενα στον χώρο του 

Πανεπιστημίου είτε, ακόμη, ανήκε στον ίδιο (ή, έστω, στον ευρύτερο) κύκλο των μη 

εαμικών φοιτητών, εφόσον επιπρόσθετα σχολίαζε τις ομοιότητες χαρακτήρων του 

μυθιστορήματος με πρόσωπα υπαρκτά που δεν έτυχαν και της καλύτερης μεταχείρισης 

από τον συγγραφικό «κάλαμο».93 Ενδεχομένως παρά τη θέληση του Ρούφου, οι 

αναλογίες ήταν, κατά την άποψή του ανώνυμου Δ., αρκετά διαφανείς και η δήλωση-

δέσμευση του συγγραφέα στην επιλογική σημείωση του βιβλίου του ότι πρόθεσή του 

δεν ήταν να «χτυπήσει» ή να «σατιρίσει» τον οποιοδήποτε και ότι από τους ήρωές του 

91 Πρβλ. ενδεικτικά τις παρατηρήσεις του ανώνυμου Δ. για την απουσία της περιλάλητης «ατμόσφαιρας» 
της κατοχικής Αθήνας από το βιβλίο του Ρούφου: «Έτσι και η προοπτική των πραγμάτων –παρόλο που 
υπάρχουν σκηνές των ημερών εκείνων και επεισόδια σπανίως καλά δοσμένα– πάσχει από μια ηθελημένη 
ίσως, δυσάρεστη νομίζομε εμείς για την γενική εντύπωση, αφαίρεση. Λείπουν μερικά χαρακτηριστικά 
στοιχεία απ’ την ατμόσφαιρα της κατοχής ή μόλις περνιούνται ακροθιγώς: Η πείνα, η συσκότηση, η 
κρυφή ακρόασις του Λονδίνου, τα γκαζοζέν (απεναντίας παραδόξως πλησμονούν τα ταξί!), οι συλλήψεις 
και οι ώρες κυκλοφορίας. Βέβαια ο συγγραφεύς είναι κύριος του θέματός του. Και θα ήταν ελεύθερος 
με τίτλο ‘‘9η Θερμιδόρ’’, να μας παρουσιάσει κάποιος τις ιστορίες τεσσάρων αντιπάλων βουλευτών του 
Ροβεσπιέρου χωρίς να μας δώσει ούτε έναν ήχο απ’ τα κουδουνίσματα του προέδρου Τυριό, ούτε μια 
λέξη απ’ τις βλαστήμιες και τα τραγούδια της Κομμούνας. Και δεν μπορεί να μας απαντήσει ότι οι ήρωές 
του ήταν τόσο βαρήκοοι ή τόσο ψύχραιμοι, που οι θόρυβοι αυτοί δεν μπόρεσαν να διαβούν από το 
κέντρο της συνειδήσεώς των. Μα κι εμείς έχουμε το δικαίωμα ν’ ανταπαντήσουμε, ότι ο περιορισμός 
αυτός είναι το λιγότερο μια σπατάλη του θέματος, που γίνεται ιδιαίτερα βαριά, όταν πρόκειται για 
χρονικό, που από τη φύση του ατμόσφαιρα δίνει πρώτα απ’ όλα» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 
1954, 63-64). 
92 Πρβλ. Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 64. Από την κατά τα άλλα «επαινετική» κριτική 
του Ρώμα παραθέτονταν οι καταληκτικές επιφυλάξεις του για την ελλειμματική απόδοση του κατοχικού 
κλίματος, από τις σημειώσεις του Χουρμούζιου οι έντονες επιφυλάξεις του για τον «αισθητισμό» των 
«σταυροφόρων», την ιδεολογική τους σύγχυση, τις παντοειδείς αναζητήσεις τους μακριά από τον στίβο 
της δράσης, και από την επιστολή Κουμάντου οι ενστάσεις του για την αριστοκρατικότητα του Δίωνα, 
για τους (ψευδο)προβληματισμούς και τις αφέλειές του. Ως ενδεικτικό των παραπάνω, ο ανώνυμος Δ. 
σχολίαζε το γνωστό επεισόδιο που είχε συμπεριλάβει στη «μαρτυρία» του ο Κουμάντος με τον 
συγγραφέα να αποφαίνεται για το κλαδί μιας ανθισμένης αμυγδαλιάς ως της καλύτερης απάντησης στη 
μαρξιστική ιδεολογία: «Τέλος σαν επιβεβαίωση υπάρχει η διήγηση μιας μικρής σκηνής στο σπίτι του κ. 
Προβελεγγίου: ασφαλώς η ανάγνωση της θα έκανε να ευφρανθούν τα χείλη όλων εκείνων που 
συνήντησαν σε πρόσωπα του Χρονικού όχι καλομεταχειρισμένα από τον συγγραφικό κάλαμο, πολλές 
ομοιότητες με τον εαυτό τους» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 64). 
93 Πρβλ. «Ακόμη, θα πρέπει να παρατηρήσωμε ότι […] έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο ο 
συγγραφεύς να απαλείψει μερικές πολλαπλές ομοιότητες προσώπων υπαρκτών με χαρακτήρες του 
βιβλίου, τους οποίους μάλιστα δεν έχει καλομεταχειρισθεί ο συγγραφικός κάλαμος. Είναι ασφαλώς 
προϊόντα κακής τύχης αυτές οι ομοιότητες, –γιατί δεν μπορούμε να φαντασθούμε τον κ. Προβελέγγιο 
με λιγότερο αθλητικό φρόνημα απ’ τον ήρωα του Δίωνα, που τα χτυπήματά του έμεναν μέσα πάντα 
στους ‘‘άγραφους κανόνες του παιχνιδιού’’» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 64). 
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εντελώς αληθινός ήταν μόνον ο Κ. Μαλτέζος, δεν είχε δυστυχώς τηρηθεί στο 

ακέραιο.94 

Στην πραγματικότητα, ο Ρούφος είχε μάλλον αδικήσει στο μυθιστόρημά του, εκτός 

από τους φίλους, τους συναγωνιστές του και το σύνολο της μη εαμικής παράταξης 

(όπου είχε συστρατευθεί), ακόμη και το ίδιο το ίνδαλμά του, τον Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζο. 

Ο ανώνυμος Δ., στην κατάληξη της βιβλιοπαρουσίασής του, εμμέσως πλην σαφώς 

υπονοούσε ότι η επιλογή του συγγραφέα να τελειώσει το πρώτο μέρος της τριλογίας 

με την αναγγελία της δολοφονίας του «Αγαπημένου των θεών» δεν τον έβρισκε 

σύμφωνο (εξ ου και το γεγονός ότι θα αφιέρωνε ο ίδιος ένα μέρος του κειμένου του 

στο «τι έγινε μετά»). Ούτε, επίσης, ένιωθε ταιριαστό και ικανοποιητικό τον τρόπο με 

τον οποίο ο Ρούφος «πολύ γενικευτικά» απέδιδε όψεις του αινιγματικού μύθου που 

εξακολουθούσε να περιβάλλει, δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία του, το είδωλο της 

νιότης του και της παρέας των υπόλοιπων «σταυροφόρων». 

Κατά την εκτίμησή του, εγείρονταν σοβαρά ερωτήματα γύρω από την πνευματική, 

ιδεολογική και ψυχολογική συγκρότηση του Κ. Μαλτέζου, αν κανείς έπαιρνε κατά 

γράμμα όσα σχετικά με αυτόν και την πορεία του περιλαμβάνονταν στη Ρίζα του 

Μύθου. Ουσιαστικά, υποστηριζόταν ότι ο Ρούφος, μέσω του Μιχαήλ, πρόβαλλε 

94 Στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα απόκεινται οι επιστολές (ημερομηνίας 30 Μαΐου 1955 και 28 
Ιουν. 1955) του Ιωάννη Κοσμαδόπουλου (πατέρα του φίλου και συναδέλφου του Ρούφου στη 
διπλωματική υπηρεσία, μετέπειτα πρέσβη Δημήτρη Κοσμαδόπουλου), καθώς και οι απαντητικές 
επιστολές του συγγραφέα (ημερομηνίας 30 Μαΐου 1955 και 5 Ιουλ. 1955), με αφορμή την έντονη 
ενόχληση του πρώτου για κάποιες αναπλάσεις υπαρκτών προσώπων στη Ρίζα του Μύθου (όπως ήταν η 
περίπτωση Φίλη). Ο τραπεζίτης Κοσμαδόπουλος θα θεωρήσει εσφαλμένα ότι πίσω από το πρόσωπο του 
αντιπαθητικού προδότη της μη εαμικής παράταξης (των «χριστιανοδημοκρατών»), του Φίλη, υιού του 
«πιο στυγνού τραπεζίτη της νεολληνικής ιστορίας», βρισκόταν ο γιος του, διπλωμάτης εκείνο τον καιρό 
στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Ο πατήρ Κοσμαδόπουλος θα απειλήσει, μάλιστα, με αγωγές, ο 
Ρούφος θα απαντήσει άμεσα και την κατάσταση θα σώσει ο υιός Κοσμαδόπουλος με επιστολές του τόσο 
στον πατέρα του, όσο και στον συγγραφέα (ημερομηνίας 5 Ιουν. 1955). Θα ακολουθήσει επανορθωτική 
επιστολή του πατέρα Κοσμαδόπουλου (28 Ιουν. 1955) προς τον Ρούφο και ανταπάντηση του δεύτερου 
(5 Ιουλ. 1955)˙ από τη δεύτερη αυτή απαντητική επιστολή του συγγραφέα αξίζει να παραθέσουμε το 
παρακάτω απόσπασμα: «Στη σημείωση που κλείνει το βιβλίο τονίζω ότι ένα μονάχα πρόσωπο, ο 
κεντρικός ήρωας, είναι εντελώς αληθινός, και τ’ άλλα ούτε εντελώς αληθινά ούτε εντελώς ψεύτικα. 
Τούτο σημαίνει αρκετά καθαρά, νομίζω, ότι κι αν για ένα τέτοιο πρόσωπο έχω δανειστεί μερικά 
χαρακτηριστικά από έναν υπαρκτό άνθρωπο, έχω φροντίσει να τ’ αναμίξω κατά τέτοιο τρόπο με 
φανταστικά στοιχεία (λ.χ. άλλο επάγγελμα) ώστε το πρόσωπο –ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται με δυσάρεστο 
γι’ αυτό τρόπο– να είναι αγνώριστο» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). Αλλά και σε επιστολή 
τού επίσης διπλωμάτη και ποιητή Θεόδωρου Γρίβα (Λουτράκι, 26 Μαΐου 1955) προς τον συγγραφέα 
διατυπώνονται ανάλογες επιφυλάξεις, παρά τη γενικά θετική αποτίμηση της Ρίζας του Μύθου: «Επί 
τέλους, επ’ ευκαιρία της αδείας που επήρα, μπόρεσα να διαβάσω το βιβλίον σου. Σου γράφω λοιπόν δυο 
λόγια για να σου πω πόσο μου άρεσε. Είναι πλουσιότατον εις πνευματικόν περιεχόμενον κι ωραία 
γραμμένο. Συνδυάζει λοιπόν το βιβλίο σου τα προσόντα σου του penseur και του styliste. Ιδιαιτέρως με 
συνεκίνησε το ότι συμμερίζομαι κατά το πλείστον τας ιδέας και τας σκέψεις του Δίωνος περί προσώπων 
και πραγμάτων. Πάντως το σύγγραμμα αυτό είναι από εκείνα που μόνον από τους happy faces μπορεί 
να διαβασθεί με πλήρη κατανόησιν, εις την Ελλάδα τουλάχιστον» (από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). 
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περισσότερο τα δικά του ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του στη μουσική, στη 

λογοτεχνία, στη φιλοσοφία ‒φυσικά και στην πολιτική, ως οπαδός αριστοκρατικών 

ιδεωδών (που είλκαν την καταγωγή τους από την προνεοτερική, φεουδαρχική 

Ευρώπη)‒, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του καθόλου τα επιτεύγματα της νεότερης 

Ελλάδας ‒ξένος ακόμη και προς το «πνεύμα του ’21», ως σύνθεσης ελληνισμού και 

χριστιανισμού, αρχαιότητας, Βυζαντίου και λαϊκού πολιτισμού.95 

 Αντίθετα, ο Κ. Μαλτέζος, παρά το σύντομο πέρασμά του από διάφορες και 

ανταγωνιστικές νεανικές οργανώσεις ή πολιτικά κόμματα, και παρά τους φαινομενικά 

ασύμβατους ή ασύμπτωτους σταθμούς της διαδρομής αυτής, είχε πάντα στο επίκεντρο 

των ενδιαφερόντων του τον ίδιο τον νεότερο ελληνισμό και την πολύτροπη παράδοσή 

του. Στο συγκείμενο αυτό, λοιπόν, επανερχόταν η κατηγορία περί ανεπαρκούς 

«ελληνικότητας» του μυθιστορήματος, επιφύλαξη που πρώτος είχε διατυπώσει ο 

Χουρμούζιος, για να λάβει στη συνέχεια μια πρώτη απάντηση από τον Κουμάντο. 

Πάντως, ο ανώνυμος Δ. θα ήταν πολύ πιο κατηγορηματικός στο ζήτημα αυτό, 

θεωρώντας λίγο-πολύ τον Μαλτέζο έναν άτυπο διάδοχο (στις ιδεολογικοπολιτικές 

αναζητήσεις, στα οράματα, στις φιλοδοξίες, ίσως και στην ψυχοσύνθεση) του Ίωνα 

Δραγούμη, με τον οποίο τελικά ο τρισέγγονος του Μακρυγιάννη θα είχε μοιραστεί και 

το ίδιο, άδοξο τέλος: 

Όμως, στην πορεία του Μαλτέζου θα συναντήσουμε τρεις φορές, έστω σε διαφορετικούς, 
αντίθετους δρόμους, την αναζήτησή της [Ελλάδας]: Στην προπολεμική οργάνωση της 
Νεολαίας που στάθηκε κάποτε ενθουσιώδες στέλεχός της ο Μαλτέζος και που 
προγραμματιζόταν τον Γ΄ Ελληνικό Πολιστισμό. Στο ΕΑΜ του πρώτου  κατοχικού 
χειμώνα, που μίλαγε με τη γλώσσα του 21 και διεκήρυσσε την επιστροφή στις ρίζες της 
νεοελληνικής, της δημοτικής παραδόσεως. Στην μετέπειτα στρατιωτική οργάνωση, που 
εγύρευε την εδαφική ολοκλήρωση για την αναγέννηση της ελληνικής ακμής. 
Χωρίς να διακινδυνεύσωμε μιαν ακόμη ερμηνεία στον Μαλτέζο-άνθρωπο, επιχειρούμε 
μιαν εξήγηση στο σύμβολο και στο μύθο, που έμεινε στις καρδιές εκατοντάδων 
συναγωνιστών του. […]. 
Της νεοελληνικής πολιτείας έναν οικοδόμο, που χάθηκε πριν βάλει σε πέτρα και πηλό τα 
πλούσια σχέδια της σκέψης του, τιμάτε στην ιερή σκιά του αγωνιστού Κίτσου Μαλτέζου. 
(Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 64) 

Πολύ κοντά στις απόψεις του Χουρμούζιου θα βρισκόταν, εξάλλου, και ο 

Μπάμπης Κλάρας (αδελφός του μεγάλου «καπετάνιου» του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη). 

95 Πρβλ. «Στο βιβλίο […] ελάχιστα και πολύ γενικευτικά δίνει τις ιδέες του ο Μιχαήλ. Ο ίδιος ο 
συγγραφέας τονίζει το δικό του ανθρωπιστικό ιδεώδες, την αξία του ‘‘υπηρετείν’’, την αγάπη των 
λεπτών απολαύσεων της ζωής. Ένα πολιτιστικό ιδεώδες: η Ευρώπη –και μάλιστα η προεπαναστατική, 
είναι αντικείμενο της υψίστης νομιμοφροσύνης του. Η Ελλάδα, η νεοελληνική, που συνθέτει την 
Αρχαία, το Βυζάντιο και το 21 –μ’ όλη την εξαίρετη ανάλυση των δύο πολιτικών ρευμάτων της 
περασμένης γενεάς– δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο του» (Ανώνυμος, Σύνορα των Δύο Κόσμων, 1954, 64). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

113

Ο κριτικός της Βραδυνής στηλίτευε, επίσης σε έντονους τόνους, τη στάση και το ήθος 

της «χρυσής νεολαίας του Πανεπιστημίου», εκφέροντας απερίφραστα την πεποίθηση 

ότι οι «σταυροφόροι» που είχαν ως «αφετηρία και σκοπό» της πάλης τους «κατά το 

τρίχρονο της δουλείας διάστημα από το 41 ώς το 44» την εξουδετέρωση της 

κομμουνιστικής απειλής είχαν κερδίσει εντελώς αδικαιολόγητα το αμέριστο 

ενδιαφέρον και τη συμπάθεια του συγγραφέα. 96 Για να υποστηρίξει τη θέση του αυτή, 

διευκρίνιζε ότι από ιστορική άποψη «με δυο πλευρές παρουσιάζεται το ματωμένο 

χρονικό της κατοχής»: η πρώτη έφερνε στο επίκεντρο τα «βάσανα που τράβηξε το 

Έθνος» και την «Αντίσταση που πρόβαλε στον κατακτητή», ενώ η δεύτερη, αυτή που 

είχε επιλέξει και ο Ρούφος, έδινε έμφαση σχεδόν αποκλειστικά στον αγώνα «που θα 

ματαίωνε την κομμουνιστική επιβολή» (Μπ. Κλάρας, 1954). 

Το βασικότερο μειονέκτημα της Ρίζας του Μύθου δεν ήταν ότι αποσιωπούσε 

πλήρως το πρώτο σκέλος της παραπάνω διάζευξης, διαστρεβλώνοντας, έτσι, την 

πραγματικότητα ή νοθεύοντας το πνεύμα της «μάχης» των οργανώσεων που 

αντιτάχθηκαν στο ΕΑΜ (αλλά όχι μόνο σε αυτό). Για τον Κλάρα, πιο προβληματική 

αποδεικνυόταν η αδυναμία ή και η απροθυμία του συγγραφέα να αποδώσει 

πολύπλευρα και πειστικά τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κόσμου που 

ανήκε στην αντίπερα όχθη, τους βαθύτερους λόγους που το κίνημα της Αριστεράς είχε 

καταφέρει να ελκύσει τόσους νέους στους κόλπους του, τα πραγματικά κίνητρα της 

δράσης τους. Η σχηματική αποτύπωση του αντίμαχου στρατοπέδου είχε περιοριστεί 

«είτε σε επιφανειακά ‘‘γνωρίσματα’’ –άσχημο ντύσιμο και εξωτερικό γενικά 

παρουσιαστικό– είτε σε γενικές διαπιστώσεις και αφορισμούς για τους σκοπούς και 

την τακτική του –μίσος, βία, τυραννία» (Μπ. Κλάρας, 1954). Αυτή η στερεοτυπική, 

όμως, απεικόνιση πρόδιδε, ανάμεσα σε άλλα, και έλλειψη διάθεσης για μια 

ουσιαστικότερη και διεισδυτικότερη αντιμετώπιση των πολλαπλών και σύνθετων 

όψεων και ζητημάτων της περιόδου.  

Αντίθετα, παρουσιάζοντας εξαντλητικά τις ιδεολογικές εμμονές, τις 

συμπλεγματικές συμπεριφορές και τις έξεις των ηρώων του (γόνων μιας ανώτερης 

κάστας προνομιούχων) ως αντιπροσωπευτικές της κοσμοθεωρίας, των αντιλήψεων και 

των συνηθειών όλων όσων αντέδρασαν στην κυριαρχία και στις τακτικές του 

ΕΑΜ/ΚΚΕ˙ ομολογώντας, επιπλέον, την παντελή σχεδόν απουσία τους από τον στίβο 

96 Μπ. Κλάρας, «Γράμματα και Τέχνες. Το Ελληνικό Βιβλίο. Χρονικό και λόγος: Η Ρίζα του Μύθου, 
Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. Η Βραδυνή, 1 Δεκ. 1954. 
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της (αντιστασιακής) δράσης και της έμπρακτης προσφοράς στον χειμαζόμενο ελληνικό 

λαό, ο Ρούφος όπλιζε άθελά του με πολλά και ισχυρά επιχειρήματα τους αντιπάλους 

του.97 Ο συγγραφάς του Χρονικού δικαίωνε την κριτική (και τους σχεδιασμούς) της 

άλλης πλευράς για την «παρακμή» (και την επείγουσα ανάγκη ανατροπής) του 

απαξιωμένου πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού καθεστώτος, καθώς και της 

τάξης της οποίας ο ίδιος εμφανιζόταν κατά τα άλλα υπερασπιστής. 

Η χειρότερη (και πλέον επονείδιστη) συνέπεια για την παράταξη που υποτίθεται 

ότι είχαν αγωνιστεί οι «σταυροφόροι» (και για την οποία έγραψε στη συνέχεια το 

βιβλίο-απολογία του ο συγγραφέας) ήταν ότι σταδιακά οι εκλεκτοί αυτοί υπερασπιστές 

του «Ελεύθερου κόσμου» φαίνεται να υποκύπτουν από «φανατικό μίσος» και «άτεγκτη 

μισαλλοδοξία» στη λογική μιας τυφλής βίας, εκφυλίζοντας τα όποια ιδεώδη τους σε 

μια δίχως όρους και όρια σύγκρουση με τους «κόκκινους», χωρίς αναστολές για τις 

αθέμιτες και συχνά ηθικά διαβλητές και αμφιλεγόμενες μεθόδους της πάλης, όπου και 

ουσιαστικά θα επικρατούσε το δόγμα «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»: 

Και στο σημείο αυτό καθιερώνεται το τραγικό λάθος του αντιλακτίσματος του όνου: Δίκιο 
και άγιο είναι όταν σου κάνουν επίθεση να προβάλεις άμυνα. Το «σφάξε με αγά μου ν’ 
αγιάσω», κανείς δε θα το ’θελε και δε θα το συνιστούσε. Αλλά το να εξαίρεις τη βία, έστω 
και ως αντιβία, τις «σιδερένιες γροθιές και τα περίστροφα», την άτεγκτη μισαλλοδοξία 
και την αρχή του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», σε μεταθέτει από τον κόσμο της Ελευθερίας 
στο στρατόπεδο της Βίας. Κι είναι ν’ αναρωτιέται κανείς αν δεν προσφέρεις έτσι πολύ 
κακές, για τον πρώτο, υπηρεσίες. (Μπ. Κλάρας, 1954) 

Ο Κλάρας πίστευε ότι ο Ρούφος, επιλέγοντας συνειδητά να δώσει ένα «χρονικό» 

της Κατοχής (αντί για μια «καθαρή» ιστορία της περιόδου), είχε εκ προοιμίου 

αποσαφηνίσει τις προθέσεις του: ήθελε ο αναγνώστης να μην εκλάβει την αφήγησή 

του ως «πιστή των γεγονότων αντιγραφή», αλλά να ενδιαφερθεί για την «πνευματική 

προβολή» τους˙ τον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο αυτά αντικρίζονταν από τον 

συγγραφέα, το πλέγμα των ιδεών, των σκέψεων και των συναισθημάτων με τα οποία 

97 Πρβλ. «[Ο συγγραφέας] εκτείνεται περισσότερο στον κόσμο που πολεμούσε τον κομμουνισμό για να 
τον δώσει, όπως βέβαια αυτός τον είδε, από την δυναμική και αδύναμη πλευρά του. Πρόθεση να τον 
ζημιώσει δεν φαίνεται να είχε. Αλλά έτσι, όπως τον παρουσιάζει, δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι τον κάνει συμπαθή. Τον παρουσιάζει να αποτελείται από αντισημίτες και συμφεροντολόγους, 
νεφελοκυνηγούς της θεωρίας και οπαδούς της βίας, ερωτιάρηδες και ψευτοαισθητικούς, ρεμβώδεις και 
συζητητικούς που περνούν τα μαύρα της δουλείας χρόνια, τρώγοντας, πίνοντας, καπνίζοντας, 
καλοντυμένοι και ατσάκιστοι, με χορό και με ιππασία, επειδή έχουν όλο τον καιρό κι όλα τα μέσα γι’ 
αυτό, επειδή δεν έχουν ανάγκη να φροντίσουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Που μ’ όλα τ’ άλλα φαίνεται 
να ασχολούνται και μόνο από τον πόνο του πεινασμένου και κατατρεγμένου από τον κατακτητή αδελφού 
δεν φαίνεται να συγκινούνται. Ούτε και ν’ αγωνίζονται για το λυτρωμό του από τον ξενικό ζυγό –δυο-
τρεις μόνο γραμμές για κάποιο βάψιμο τοίχου και κάπως περισσότερες για τη συνδρομή προς τους 
βομβόπληκτους Πειραιώτες. Τι απομένει για να ολοκληρωθεί η εικόνα τους; Το φανατικό μίσος και η 
μαχητική πάλη τους κατά των εκπροσώπων του κομμουνισμού στο Πανεπιστήμιο. (Μπ. Κλάρας, 1954). 
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επενδύονταν, τις προεκτάσεις που δίνονταν. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Ρούφος ήταν ώς 

έναν βαθμό ειλικρινής (σύμφωνα και με όσα δήλωνε στην επιλογική σημείωση του 

βιβλίου του), αλλά από ένα σημείο και πέρα δεν είχε τηρήσει τα προσχήματα ούτε τις 

προδιαγραφές του λογοτεχνικού είδους που είχε αποφασίσει να υπηρετήσει, ανάγοντας 

τελικά «πάνω από τα γεγονότα» τις υποκειμενικές του απόψεις «ως την πιο ουσιαστική 

πλευρά του έργου του» (Μπ. Κλάρας, 1954).  

Έτσι, όμως, ο Ρούφος είχε προδώσει με το βιβλίο του ‒πέρα από τον αγώνα ή το 

ήθος του αστικού, μη εαμικού κόσμου‒ και τις ίδιες τις συμβάσεις του είδους, οι οποίες 

απαιτούσαν από έναν χρονικογράφο, «κι όταν ακόμη είναι τραυματίας», «να υψώνεται 

όχι μόνο πάνω από τη μισαλλοδοξία αλλά κατά κάποιον τρόπο πάνω και από τον ίδιο 

τον εαυτό του» (Μπ. Κλάρας, 1954). Μια τέτοια τάση αυθυπέρβασης, πνευματικής και 

ψυχικής ανωτερότητας δεν εντοπιζόταν, εντούτοις, στη Ρίζα του Μύθου. Αντίθετα, το 

«χρονικό» έβριθε χωρίων σκανδαλιστικών από ιδεολογικής (και όχι μόνο) σκοπιάς, 

ενδεικτικών της ελιτίστικης στάσης του συγγραφέα, της περιφρόνησής του «προς το 

πλήθος», της διανοουμενίστικης στόφας του. Εκτός όλων των άλλων, τα 

χαρακτηριστικά αυτά προσέδιδαν μια «δοκιμιογραφική διάθεση» στην αφήγηση και 

έναν τόνο «διατριβογραφικό», περιέχοντας μια τέτοια πληθώρα σκέψεων και 

συλλογισμών, ώστε «κάποτε [να] κουράζουν κι αυτόν τον καλλιεργημένο αναγνώστη» 

(Μπ. Κλάρας, 1954). Συμπερασματικά, ακόμη και τα «τεχνικά του λόγου στοιχεία», η 

ύφανση του κειμένου και το ύφος του συγγραφέα ήταν απότοκα μιας κοσμοαντίληψης 

και μιας ιδιοσυγκρασίας που μάλλον απωθούσαν παρά είλκυαν τον αναγνώστη. 

Ύστερα από όλες αυτές τις ενστάσεις ή τις επιφυλάξεις, η τελική απόφανση του 

Κλάρα ότι επρόκειτο «για σημαντικό και αξιόλογο βιβλίο» με μεγάλη «βαρύτητα» 

(προοιωνιζόμενο και ανάλογη συνέχεια στους επόμενους τόμους της τριλογίας), λόγω 

της ικανότητας του συγγραφέα είτε να εκφράζει με πρωτοτυπία, λεπτότητα και 

ακρίβεια (δεδομένης της πολυμάθειας, της πολύπλευρης κατάρτισης και της 

καλλιέργειάς του), «και τους πιο δύσκολους διαλεκτικούς λογισμούς» είτε να αποδίδει 

«ανάγλυφα», με «παραστατικότητα» και ζωντάνια, την ατμόσφαιρα όπου ζούσαν και 

κινούνταν τα πρόσωπα του μύθου, δεν μπορούσε να αναιρέσει την ουσία της κριτικής 

του τοποθέτησης. Κάθε άλλο παρά θετική ήταν η εικόνα που αποκόμιζε για το 

πρωτόλειο έργο του Ρούφου ο αναγνώστης της μόνιμης στήλης του κριτικού της 

Βραδυνής, έστω και αν ο ίδιος θα επιχειρούσε να απαλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις 

που είχαν δημιουργηθεί από όσα είχαν προηγηθεί: στην καταληκτική παράγραφο του 

σημειώματός του, δήλωνε ότι σκοπός του δεν ήταν η καταδίκη του συγγραφέα ‒«τα 
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ελληνικά γράμματα αποκτούν ένα νέο πεζογράφο»‒ ή του βιβλίου ‒«ένα πεζογράφημα 

διαλογικού στοχασμού» (Μπ. Κλάρας, 1954), υποδειγματικό στο είδος του. 

Πάντως, τον ίδιο φόβο με τον Χουρμούζιο, τον Κουμάντο και τον Κλάρα 

αναφορικά με τα όπλα που ακούσια πρόσφερε ο συγγραφέας στην αντίπαλη παράταξη, 

προκειμένου να απογυμνωθεί ο αστικός κόσμος και η στάση του τον καιρό της 

Κατοχής από κάθε ηθικό έρεισμα, θα εξέφραζαν και άλλοι κριτικοί και λόγιοι του 

συντηρητικού και του φιλελεύθερου χώρου. Ανάμεσά τους θα ήταν και ο συγγραφέας 

Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος με την κοινή κριτική του για τα «δίδυμα» μυθιστορήματα 

(τη Ρίζα του Μύθου του Ρούφου και την Τειχομαχία του Φραγκόπουλου) στο περιοδικό 

Σημερινά Γράμματα ‒μια τοποθέτηση που θα έκλεινε το φθινόπωρο του 1955 και τον 

κύκλο των αποτιμήσεων του πρώτου τόμου του Χρονικού (η Πορεία στο Σκοτάδι θα 

κυκλοφορούσε στα τέλη του ίδιου χρόνου).98  

Και για τον Γιαννόπουλο, με άλλα λόγια, το μέγιστο ζήτημα που προέκυπτε από 

το βιβλίο του Ρούφου ήταν ότι αυτό ξεσκέπαζε (για πρώτη φορά με τέτοια ενάργεια) 

την «ανωμαλία», την πνευματική νωθρότητα και την ηθική έκπτωση των νέων της 

μεγαλοαστικής τάξης. Αυτοί κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν ως θεματοφύλακες 

των αξιών του έθνους, της πατρίδας και της παράδοσης, αποδεικνύονταν, όμως, 

αλλοπρόσαλλοι οιηματίες και υποκριτές, αιθεροβάμονες φαντασιοκόποι και αδιάφοροι 

ατομικιστές-κοσμοπολίτες, αποτελώντας έναν «εθνικό κίνδυνο» για την Ελλάδα 

ανάλογο του «κοινωνικού κινδύνου» των άλλων «ομοιωμάτων ανθρώπου», δηλαδή 

των κομμουνιστών. 99 Ο τόνος και το ύφος της κριτικής του Α. Γιαννόπουλου δεν 

98 Α. Γιαννόπουλος, «Ρόδης Προβελέγγιος: Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Η Ρίζα του Μύθου ‒ Θ. Δ. 
Φραγκόπουλος: Τειχομαχία», περ. Σημερινά Γράμματα, Αύγ.-Οκτ. 1955, 145-146. 
99 Πρβλ. «Έτσι η Ρίζα του Μύθου πρέπει να θεωρηθεί –και τούτο είναι εξαιρετικά πολύτιμο για μας– 
μαρτυρία μιας νοοτροπίας, που δεν ανήκει αποκλειστικά στο συγγραφέα. Τη νοοτροπίαν αυτήν, ή 
μάλλον την ψυχοσύνθεση ανθρώπων, που παρουσιάζονται απασχολημένοι, τον καιρό της κατοχής, με 
υπερβατικά στην απλοϊκότητά τους προβλήματα (αισθητικά, ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά) και που 
απομακρυσμένοι, αμέτοχοι, αγνοούν την καθολικήν αγωνία των άλλων –γύρω τους– ανθρώπων, και δεν 
έχουν την αίσθηση της στυγνής τραγωδίας, που συνθλίβει τους πάντες και τα πάντα, τη νοοτροπία λοιπόν 
αυτή μπορούσαμε να τη μαντέψουμε, να την διαγνώσουμε μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, κρυμμένη 
κάτω από παχυλά στρώματα υποκρισίας. Δεν μας είχε ωστόσο δοθεί ακόμη με τόσην ενάργεια και καλήν 
πίστη. Γνωρίζαμε βέβαια όσους απόλυτα αδιαφορούνε, και θέλουν να αδιαφορούνε όχι μόνον για τα 
αισθητικά, τα ηθικά, τα φιλοσοφικά και τα κοινωνικά, αλλά και για τα ιερά και όσια, για το Έθνος και 
την Πατρίδα, για τη ζωή και το θάνατο γονιών και αδελφών, συνεπαρμένοι από άλλες πιο συγκεκριμένες 
έννοιες, από πιο απτές πραγματικότητες. Γνωρίζαμε επίσης ώσπου φτάνει ο ‘‘κοινωνικός κίνδυνος’’ από 
τα τελευταία τούτα ομοιώματα ανθρώπων. Ήταν όμως ανάγκη να διαπιστώσουμε ποιος είναι ο ‘‘εθνικός 
κίνδυνος’’, που δίχως να το θέλουν (άπαγε της βλασφημίας!), δίχως να το ξέρουν, απεργάζονται οι άλλοι, 
εκείνοι δηλαδή που ο κ. Προβελέγγιος μας περιγράφει. Ήταν ανάγκη να εξακριβώσουμε ως ποιο σημείο 
μια ανωμαλία –ας την χαρακτηρίσουμε προς το παρόν έτσι– μπορεί να επιδράσει στη σκέψη και την 
ψυχή νέων ανθρώπων, που προικισμένοι –κατά τεκμήριον– με άριστα εφόδια, και με πολλά –ορατά 
αυτά– αγαθά, είναι ταγμένοι να τροφοδοτούν και να διατηρούν άσβεστη τη φλογισμένη πίστη στα 
Μεγάλα Ιδανικά –Έθνους και Ανθρωπισμού– στην Ιδέα κοντολογής της Ελληνικότητάς μας– όχι μόνον 
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άφηναν περιθώρια αμφιβολιών γύρω από την (αναπάντεχα μάλλον για τον συγγραφέα) 

αρνητική έκπληξη που προκάλεσε το πρώτο του βιβλίο στον ιδεολογικά συγγενικό του 

χώρο ‒ας θυμηθούμε και πάλι την κατάληξη της ανεπίδοτης επιστολής του στον 

Χουρμούζιο.  

Και σίγουρα, κάποιες νύξεις για την ειλικρίνεια των προθέσεών του ή για την 

αυθεντικότητα της «μαρτυρίας» του, ακόμη και για την καταλληλότητα του Κ. 

Μαλτέζου ως ενοποιητικού «μύθου» που ενσάρκωνε και συμβόλιζε τα ιδανικά της 

παρέας των «σταυροφόρων», δεν πρέπει να του ήταν καθόλου ευχάριστες: 

Ο κ. Προβελέγγιος δεν προβάλλει βέβαια τις σημερινές του αντιλήψεις, τη σημερινή του 
πείρα˙ μας δίνει ανάγλυφα με απόλυτη, με ακέραια ειλικρίνεια –όπως είπα–  «έναν 
κόσμον», που υπήρξε και δικός του. Πιθανόν να μην το αναλογίστηκε: περιγράφοντας 
όμως τον κόσμον αυτόν, μας δίνει συνάμα την ευκαιρία να υποδείξουμε στον ίδιο και σε 
όσους είδαν ή βλέπουν στις ημέρες μας με τα μάτια των «ηρώων» της Ρίζας του Μύθου, 
πόσα σκαλιά ν’ αναρριχηθούνε, πόσα στηρίγματα να πιαστούν, πόσα επιχειρήματα να 
επικαλεστούν, αφελέστατα προσφέρουν σε εκείνους ακριβώς τους οποίους αντιμάχονται. 
(Α. Γιαννόπουλος, 1955, 146) 

Παρατηρήσεις σαν την προηγούμενη πρέπει να έκαναν τον συγγραφέα να 

αισθάνεται άβολα, ιδίως όταν το ομογάλακτο βιβλίο του επιστήθιου φίλου του (η 

Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου) αντιμετωπιζόταν, την ίδια στιγμή, με 

μεγαλύτερη συμπάθεια, επειδή υποτίθεται ότι βρισκόταν πιο κοντά στην αλήθεια και 

αποκάλυπτε με περισσότερη παρρησία σκοτεινές πτυχές της συμπεριφοράς και της 

δράσης των φοιτητών της αντιεαμικής παράταξης˙ δυσάρεστες πλευρές μιας υπόθεσης 

που ο Ρούφος, υποστήριζε ο Γιαννόπουλος, είτε από «ιδιοσυγκρασία» είτε από την 

«προσωπική του αντίληψη» περί τέχνης προσπερνούσε διακριτικά ή και 

αποσιωπούσε.100  

Ο Γιαννόπουλος, μολονότι θεωρούσε ότι ο Μιχαήλ παρουσιαζόταν περισσότερο 

ως «άνθρωπος» στο μυθιστόρημα του Ρούφου («τον βλέπουμε και τον 

παρακολουθούμε˙ μπορούμε να τον ερμηνέψουμε, να τον κρίνουμε ακολουθώντας τα 

χνάρια που χαράζει ο συγγραφέας»), ‒αντίθετα με την Τειχομαχία, όπου ο Μαλτέζος 

διάχυτης και αυθόρμητης όπως βρίσκεται στο αίμα και στην ψυχή όλων των Ελλήνων, αλλά πνευματικά 
συνειδητοποιημένης» (Α. Γιαννόπουλος, 1955, 145-146˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
100 Εντύπωση προκαλεί ότι στο (αδημοσίευτο όσο ζούσε) κείμενό του για τη λογοτεχνία των «λύκων» 
και της Αντί-Αντίστασης ο Δ. Χατζής παρουσιαζόταν επίσης πιο ήπιος στους χαρακτηρισμούς του για 
τον συγγραφέα της Τειχομαχίας, αφιερώνοντας (σε αντίθεση με τα έργα των Αλ. Κοτζιά, Ν. Κάσδαγλη 
και, κυρίως, με το Χρονικό του Ρ. Ρούφου) μόνο λίγες αράδες στο βιβλίο του και εκφράζοντας τη λύπη 
του που ένας ποιητής, «με την ευαισθησία και την ανθρωπιά του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, στο όνομα αυτού 
του προβλήματος του ψευδομοναχικού ανθρώπου, πήγε να προσθέσει με το μυθιστόρημά του 
Τειχομαχία (1954) και τη δική του φωνή στη λογοτεχνία των ‘‘λύκων’’» («Ελληνική αστική πεζογραφία 
της Εθνικής Αντίστασης», Το Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού…, ό.π., 346).  
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είχε αναχθεί σε ανώνυμο «μύθο» (ο «Εκείνος» ή ο «Άλλος») «που πρέπει να πιστευτεί» 

(Α. Γιαννόπουλος, 1955, 146)‒, ήταν περισσότερο θετικός (μαζί με τον Βαρίκα, όπως 

θα δούμε στις επόμενες σελίδες) απέναντι στο εγχείρημα του Φραγκόπουλου. Παρά το 

ξεχείλισμα του πάθους, την απόρριψη κάθε συμβατικού, αφηγηματικού πλαισίου και 

την απώλεια κάθε συγγραφικού (αυτο)ελέγχου, η κατάθεση του τελευταίου δεν 

απέκρυπτε τίποτα˙ ούτε προσπαθούσε να δικαιολογήσει ύποπτες δοσοληψίες και 

αμαρτωλές έξεις των μεγαλοαστών νέων πρωταγωνιστών, αποπροσανατολίζοντας τον 

αναγνώστη με άσκοπες και άκαιρες «φιλοσοφικές, φραστικές και περιφραστικές 

επιδείξεις» ή δήθεν πρωτότυπες «αισθητικές διαπιστώσεις»: 

Ούτε επιδιώκουν να συνηγορήσουν για μια κατάσταση –την μεγαλοαστική– οι δυο 
συγγραφείς, ούτε σκέφτονται να αποδείξουν με όποιο μέσο, μια αδήριτη αλήθεια. 
Γράφουν το χρονικό μιας εποχής και προβάλλουν το πραγματικό τους Πιστεύω. Οι 
βασικές –έμφυτες θα έλεγα– ιδέες τους, άσχετα από φιλοσοφικές, φραστικές και 
περιφραστικές επιδείξεις, είναι συνυφασμένες με την ύπαρξή τους: όχι αποκτήματα 
πρόσκαιρα και μεταβλητά. Μάχονται και οι δυο συνειδητά την αντίθετη παράταξη˙ 
αμφότεροι τη βλέπουν να πλαταγίζει μέσα στο βούρκο της προδοσίας. Ο κ. Φραγκόπουλος 
κηρύττει πως και με τον Διάβολο θα συμμαχούσε –(γνωρίζοντας ποιος ήτανε ο 
Διάβολος)– για να την καταπολεμήσει˙ και σε αυτό κυρίως το σημείο, της παράφορης, 
δίχως επεξηγήσεις και αιτιολογίες, ειλικρίνειάς του, διαφέρει απ’ τον κ. Προβελέγγιο, που, 
τη δικιά του ειλικρίνεια, τη σπατάλησε μάλλον σε αισθητικές διαπιστώσεις που 
ξαφνιάζουν… (Α. Γιαννόπουλος, 1955, 146˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο)101 

Βέβαια, ο διάλογος αυτός περί ιδανικών της κατοχικής νεολαίας που άνοιξαν οι 

επιφυλλίδες του Χουρμούζιου μπορεί να μην είχε τόσο άμεση σχέση με το 

μυθιστόρημα αυτό καθαυτό, εφόσον ο Ρούφος, όπως φάνηκε και από την απάντησή 

101 Δεν είναι τυχαίο ότι από τα δύο έργα («ημερολόγια», όπως τα χαρακτήριζε), ο Γιαννόπουλος τελικά 
προέκρινε περισσότερο, με βάση το κριτήριο της ειλικρίνειας και της θαρραλέας παραδοχής των 
ημαρτημένων της «γαλάζιας» παράταξης, το βιβλίο του Φραγκόπουλου ‒χωρίς να θεωρεί, από την άλλη, 
ότι Η Ρίζα του Μύθου στερούνταν ολότελα ανάλογων αρετών. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι 
ξεκινούσε την κριτική του τοποθέτηση με επαινετικά σχόλια για το «αξιόλογο» (αν και όχι 
«υποδειγματικό») «χρονικό» του Ρούφου, για το ήπιο και μετριοπαθές, με αυτοκυριαρχία και χιούμορ, 
ύφος της γραφής του (από το οποίο δεν απουσίαζε, εντούτοις, το «πάθος»), την κομψά σχεδιασμένη 
αρχιτεκτονική του έργου, τη γλωσσική και εκφραστική επιμέλεια ‒προσόντα που γεννούσαν το αίσθημα 
της αναμονής για τη συνέχεια και για τους επόμενους τόμους της τριλογίας: «Ο κ. Ρόδης Προβελέγγιος 
έχει απομακρυνθεί, έχει πια τον έλεγχο, την εποπτεία του υλικού του˙ αυτοκυριαρχείται, πειθαρχεί σ’ 
ένα σχέδιο, σε μια κατάταξη˙ ακολουθεί κάποιο οδοιπορικό, θέλει να κρατηθεί μέσα στα πλαίσια μιας 
προκαθορισμένης αρχιτεκτονικής και μας πείθει πως γνωρίζει την τέχνη του. Έχει συνάμα το χάρισμα 
του χιούμορ, μια ειρωνική διάθεση, που αποφεύγει ‒δίχως προσπάθεια‒ το σαρκασμό. Η διαμαρτυρία, 
η πικρία, η ατομική του αγωνία άντικρυ σε πρόσωπα, γεγονότα και ιδέες, δεν εκφράζονται με βιαιότητα˙ 
δεν ξεσπάνε σε πολύ ζωηρές εκδηλώσεις. Κάθε περιστατικό είναι πιασμένο με λεπτότητα ‒αβρότητα θα 
έλεγα. Κι εκεί ακόμα, όπου θα ήταν δικαιολογημένη μια κραυγή αγανάκτησης ή αποτροπιασμού 
παρεμβαίνει η ικανότητα επιλογής των μέσων, που αξιόπρεπα θα μεταδώσουν την ηχώ τους. […]. Στον 
κ. Προβελέγγιο υπάρχει και δεν κρύβεται, δεν απωθείται το πάθος: Είναι η αληθινή ζωή του, η 
ειλικρίνεια, που τον οδήγησαν να εκφραστεί. Το συγκρατημένο ύφος, η αυτοκυριαρχία του, ούτε το 
αλλοιώνουν, ούτε το μειώνουν. Δεν εγκωμιάζω τον κ. Προβελέγγιο για όσα αποφεύγει από 
ιδιοσυγκρασία ή από προσωπικήν του αντίληψη της τέχνης˙ διαπιστώνω την αντίληψη αυτήν και 
παρουσιάζω το αποτέλεσμα: γνήσιο αντικαθρέφτισμα ‘‘ζωής αληθινής’’» (Α. Γιαννόπουλος, 1955, 145).  
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του στον Δ. Ρώμα, δεν διεκδικούσε έτσι κι αλλιώς τα εύσημα μιας πλατιάς, επικής και 

δραματικής σύνθεσης της περιόδου 1941-1944. Όπως εξηγούσε στην επιλογική 

σημείωση του βιβλίου του, σκοπός του ήταν να «ξαναζήσ[ει] μια ορισμένη 

ατμόσφαιρα» της εφηβικής και νεανικής του ηλικίας, από ένα υλικό περιορισμένο στις 

«ζωντανές αναμνήσεις της εποχής εκείνης» και σε «όσους ανθρώπους γνώρισ[ε] τότε» 

(Ρούφος, 2015, 9). Για να το πούμε διαφορετικά, το μυθιστόρημά του είχε σαφέστατα 

αυτοβιογραφικό χαρακτήρα ‒παρά την επιλογή της τριτοπρόσωπης αφήγησης, που 

εξυπονοούσε μια κάποια απόσταση, μια θέση «εξ απόπτου», όπως είχε σημειώσει και 

ο Χουρμούζιος. Δηλωτική, εξάλλου, της εμβέλειας του εγχειρήματος του συγγραφέα 

ήταν και η συναφής παραδοχή του ότι δεν είχε προσπαθήσει να φανεί 

«αντικειμενικός», αλλά είχε σταθεί αναγκαστικά «μεροληπτικός και εγωκεντρικός» 

εξαιτίας των (ψυχικών) τραυμάτων του από τα προσωπικά του βιώματα της Κατοχής 

και, κυρίως, από την απώλεια του ακριβού του φίλου και φυσικού ηγέτη των νέων 

«σταυροφόρων». 

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τις προθέσεις του δημιουργού της, Η Ρίζα του Μύθου 

έγινε εξαρχής αντικείμενο συζήτησης λόγω του ιδεολογικού και «ιστορικού» της 

φορτίου και είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι κατάφερε να συγκεντρώσει τα πυρά σχεδόν 

όλων των πλευρών ‒αν και για διαφορετικούς λόγους: οι συντηρητικοί αναγνώστες και 

κριτικοί (Δ. Ρώμας, Αιμ. Χουρμούζιος, ο ανώνυμος Δ. του περιοδικού Σύνορα των Δύο 

Κόσμων, ο Μπ. Κλάρας, αργότερα ο Α. Γιαννόπουλος), χωρίς να συμπίπτουν 

απαραιτήτως σε όλες τις παρατηρήσεις τους ή στη ρητορική των (επι)κρίσεών τους, 

είχαν πολλές επιφυλάξεις. Δεν έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από τη συνολική 

εξεικόνιση της εποχής (κυρίως της τραγικής, αλλά και θρυλικής, «ατμόσφαιρας» της 

κατοχικής περιόδου στην πρωτεύουσα) ούτε από το πατριωτικό φρόνημα, τα (μη 

επαρκώς «εθνικά» ή «ελληνοκεντρικά») ιδανικά και τον ύποπτο κοσμοπολιτισμό της 

παρέας του Δίωνα, καθώς και την αμφιλεγόμενη στάση της στην Αντίσταση, την 

επιλήψιμη αδράνεια ή την ηθικά διαβλητή δράση της. Κατά την εκτίμησή τους, όλα τα 

παραπάνω είχαν επιπτώσεις συνολικά στην εικόνα της μη εαμικής παράταξης, αυτής 

που αντιτάχτηκε εξ ανάγκης (και) στα σχέδια της κομμουνιστικής επιβο(υ)λής, χωρίς 

όμως να βρίσκει καμιά δικαίωση στο βιβλίο του Ρούφου ‒και, ακόμη χειρότερα, στα 

μάτια των νεότερων αναγνωστών.  

Αντίθετα, η άλλη πλευρά, οι αριστεροί κριτικοί και αναγνώστες ή, ακόμη, και 

κάποιοι φιλελεύθεροι συνοδοιπόροι του συγγραφέα (όπως ο Γ. Κουμάντος) ‒και 

μολονότι οι πρώτοι δεν είχαν ώς τη στιγμή εκείνη εξαπολύσει τους βαρύτερους 
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μύδρους τους (κάτι που θα το έκαναν αργότερα, από τις στήλες της Αυγής και της 

Επιθεώρησης Τέχνης, ο Κ. Προφύρης και ο Δ. Ραυτόπουλος αντίστοιχα)‒ είχαν 

υποστηρίξει εν πολλοίς πως το όλο θέμα ήταν από καιρό τακτοποιημένο στην «κοινή 

συνείδηση». Πίστευαν ότι όσες προσπάθειες και αν γίνονταν από κάποιους απολογητές 

της Δεξιάς, δεν μπορούσε να αποκρυφτεί η αλήθεια για το ποια ήταν όντως τα 

(προοδευτικά) ιδανικά που είχαν εμπνεύσει τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού 

λαού (και δη της νεολαίας) στην Αντίσταση ενάντια στον φασισμό/ ναζισμό. Η μόνη 

διαφοροποίηση του Κουμάντου ως προς αυτό έγκειτο στο ότι, παρά την ομολογημένη 

και από μέρους του ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία της Αριστεράς στο αντιστασιακό 

κίνημα, ο ίδιος είχε αισθανθεί την ανάγκη να υπερασπιστεί την πραγματικά μη εαμική 

φοιτητική παράταξη: αυτή ακριβώς που δεν παρουσιαζόταν επαρκώς στο βιβλίο του 

Ρούφου, αλλά είχε αναλάβει με τίμια μέσα να κάνει έναν διμέτωπο αγώνα (και εναντίον 

των κατακτητών και εναντίον του ΕΑΜ/ΚΚΕ), επιχειρώντας, έτσι, να σώσει την τιμή 

και την υπόσταση του αστικού κόσμου από τις κατηγορίες των αριστερών περί 

παθητικότητας έναντι των κατοχικών δυνάμεων (ή και ενεργούς συμπόρευσης μαζί 

τους). 

Ο επίλογος, πάντως, της πρώτης αυτής αντιδικίας που ξεσήκωσαν στον 

συντηρητικό χώρο οι προηγούμενες απόψεις (κατά κύριο λόγο, βέβαια, του 

Χουρμούζιου) θα ερχόταν λίγους μήνες μετά και υπερασπιστικά καθήκοντα για 

λογαριασμό του συγγραφέα και του βιβλίου του θα αναλάμβανε ο κατεξοχήν τότε 

κριτικός της «Γενιάς του Τριάντα», ο Αντρέας Καραντώνης.102 Στο περιοδικό 

Ραδιοπρόγραμμα δημοσιεύτηκε η ραδιοφωνική παρουσίαση που είχε εκφωνήσει στις 

20 Φεβρουαρίου 1955 από τις συχνότητες της ΕΡΑ και η οποία αναφερόταν από κοινού 

στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Σ. Μυριβήλη Απ’ την Ελλάδα και στη Ρίζα του Μύθου 

του Ρ. Ρούφου.103 

102 Α. Καραντώνης, «Σύγχρονα πεζογραφήματα», περ. Ραδιοπρόγραμμα, τχ. Μαρτίου (;) 1955, σ. 29 
(σύμφωνα με σχετική σημείωση του Ρούφου στο αρχείο του, το κείμενο αποδίδει την παρουσίαση του 
βιβλίου από τον Καραντώνη σε ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδόθηκε στις 20 Φεβρ. 1955, ώρα 12.00 
μ.μ.). 
103 Κατά ειρωνεία της τύχης (;), και ο Κ. Πορφύρης θα έκρινε με μικρή χρονική απόσταση τα δύο αυτά 
έργα, χαρακτηρίζοντας το πρώτο «ένα βιβλίο μίσους» και το δεύτερο «ένα βιβλίο θράσους» (στην εφ. 
Η Αυγή 8 Ιουλ. και 19 Αυγ. 1955, αντίστοιχα˙ τώρα στο Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό, την 
Ιστορία και την Πολιτική, ό.π., σ. 265-267 και 267-270). Στον «Γενικό πνευματικό και καλλιτεχνικό 
απολογισμό» του έτους 1955 από την ομάδα συνεργατών της Επιθεώρησης Τέχνης (τχ. 13, Ιαν. 1956, 
108) το «ταξιδιωτικό» βιβλίο του Σ. Μυριβήλη θα ξεχώριζε ως «στυγνό κήρυγμα Εμφυλίου Πολέμου 
και μίσους». 
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Ο απολογητικός χαρακτήρας του σημειώματος του Καραντώνη θα ήταν εξ αρχής 

ευδιάκριτος: τοποθετούσε το μυθιστόρημα του πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου ‒

ενός από τους πλέον υποσχόμενους συγγραφείς «της αύριον» και ενός «πρώτης τάξεως 

λογοτέχνη», που «εγκαινιάζει ωραία, την παρουσία μιας νέας γενιάς στην κονίστρα 

των ελληνικών γραμμάτων»‒ στην εμπροσθοφυλακή των έργων που στόχο τους έθεταν 

«να εκφράσουν κάτι από το πνεύμα των συγχρόνων ελληνικών καιρών» (Α. 

Καραντώνης, 1955, 29). Το βιβλίο του Ρούφου αποδείκνυε περίτρανα και πέραν πάσης 

αμφιβολίας ότι όσες κατηγορίες είχαν διατυπωθεί κατά καιρούς ‒πως τάχα η 

μεταπολεμική λογοτεχνία δεν ενδιαφερόταν «για τα ειδικότερα ελληνικά θέματα και 

προβλήματα που είναι συνυφασμένα και με τα γεγονότα της δεκαετίας και με τη μοίρα, 

γενικά του Έθνους μας» (Α. Καραντώνης, 1955, 29)‒ ήταν ανυπόστατες.104 

Η Ρίζα του Μύθου χαρακτηριζόταν ως «το πρώτο ανώτερης ποιότητος χρονικό» 

που αφορούσε τα γεγονότα μιας ολόκληρης δεκαπενταετίας (!), η οποία άρχιζε «από 

το Αλβανικό έπος» και τελείωνε «με τον Γράμμο» (Α. Καραντώνης, 1955, 29). 

Ουσιαστικά, ο κριτικός του Μεσοπολέμου ανέμενε από τον συγγραφέα, μέσα και από 

τους επόμενους τόμους της τριλογίας του, να καλύψει «με εξαίρετο λογοτεχνικό 

τρόπο» και «εκ των έσω» ‒ως αυτόπτης μάρτυρας όλης της επίμαχης περιόδου και με 

άμεση, μάλιστα, εμπλοκή σε πολλά από όσα διαδραματίστηκαν τότε‒ ολόκληρη τη 

δεκαετία του 1940, φτάνοντας έως την επαύριο του Εμφυλίου και τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια. 

Ενώ όμως ο Καραντώνης διακήρυττε ότι δεν ενέπιπτε στις προθέσεις της κριτικής 

του να αξιολογήσει «ηθικά, ψυχολογικά, κοινωνικά» τη θέση που πήρε η πλευρά 

εκείνη της νεολαίας, η οποία και πρωταγωνιστούσε στο μυθιστόρημα, ολόκληρο το 

σημείωμά του δεν ήταν τίποτε άλλο από μια απόπειρα δικαίωσης τόσο του συγγραφέα 

όσο και των νέων «σταυροφόρων» του ‒«εφήβων και κοριτσιών, φοιτητών κυρίως, 

που εγκαίρως διείδαν την κομμουνιστικήν απειλή, την κρυμμένην πίσω από την λεοντή 

του ΕΑΜ και που απεφάσισαν να αποκαταστήσουν τον αγώνα της καθολικής λαϊκής 

αντιστάσεως κατά του κατακτητού, στα πραγματικά ελληνικά και εθνικά πλαίσια» (Α. 

Καραντώνης, 1955, 29). Στην κατεύθυνση αυτή, ο κριτικός προέβαινε πρώτα-πρώτα 

104 Πρβλ. «Άλλο είναι να παρακολουθείς τα γεγονότα του καιρού σου, άλλο είναι να υφίστασαι έστω 
και οδυνηρότατα τον αντίκτυπό τους, και άλλο είναι να συμμετέχεις στα γεγονότα αυτά εκ των έσω, να 
δημιουργείς, να τα επηρεάζεις, και να είσαι υπεύθυνος για ό,τι θα συμβεί και πριν και μετά. Τέτοια θέση 
πήρε η ελληνική νεολαία στη διεξαγωγή των πολέμων και στα γεγονότα της κατοχής και της 
αντιστάσεως. Και μια από τις θέσεις αυτές μυθοποιεί και εκφράζει με εξαίρετο λογοτεχνικό τρόπο ο κ. 
Προβελέγγιος» (Α. Καραντώνης, 1955, 29). 
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σε μια σύγκριση των χαρακτηριστικών που διέθεταν τα πρόσωπα που συναντούσε 

κανείς στις σελίδες της Ρίζας του Μύθου με τον αντίστοιχο τύπο «ήρωα» που 

προβαλλόταν κατ’ εξακολούθηση στα έργα αριστερών συγγραφέων. 

Αν στη δεύτερη περίπτωση, οι στρατευμένοι πεζογράφοι της αντίπερα όχθης 

προίκιζαν με υπεράνθρωπες ιδιότητες τους «συμβατικούς τύπους ηρώων και 

αγωνιστών»˙ αν οι τελευταίοι εμφανίζονταν κατά κανόνα στα βιβλία τους ως 

«επαγγελματίες» της πάλης και της (αυτο)θυσίας (σωστά «ανδρείκελα», που 

«σκοτώνουν ή σκοτώνονται χωρίς να ξέρουν το γιατί»), ψευτίζοντας «την ανθρώπινη 

φύση» με την επίδειξη μιας εξωπραγματικής γενναιότητας και ενός άτεγκτου και 

ακλόνητου δογματισμού στην υπεράσπιση των μέσων που προωθούν τους 

«αναμορφωτικούς» τους σκοπούς, οι νέοι του Χρονικού, με εξατομικευμένη την 

υπόστασή τους, με ελεύθερο πνεύμα και αδέσμευτη προσωπικότητα, βρίσκονταν 

ευτυχώς στον αντίποδα τέτοιων «βλοσυρών» ανθρώπων-μηχανών.105 Και ήταν 

ακριβώς τα γνωρίσματά τους αυτά που προσέδιδαν στο μυθιστόρημα «μια εντελώς 

ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία», μαζί με την υποβλητική σκιά του Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου, 

του «άτυχου» ηγέτη τους με τα «πολλά προσόντα», ο οποίος και είχε επιζήσει, ύστερα 

από τις «δολοφονικές σφαίρες των κομμουνιστών αντιπάλων του», στις ψυχές των 

ακολούθων του ως «μυστικοπαθής μύθος», νοηματοδοτώντας «θαυμάσια» ολόκληρη 

τη «σταυροφορία» τους. 

Από την υποδειγματική αυτή (για την ποικιλία και την ελευθεροφροσύνη της) 

συντροφιά, ο Καραντώνης ξεχώριζε (και αυτός) την περσόνα του συγγραφέα, τον 

Δίωνα, αυτή τη φορά όμως όχι για να καταδικάσει την αριστοκρατικότητα ή τον 

«αισθητισμό» του, μα, αντίθετα, για να επιδοκιμάσει τη «λεπταισθησία» του και να τη 

συσχετίσει με ανάλογα γνωρίσματα της στάσης ζωής, αλλά και της γραφής ή του 

ύφους, κορυφαίων ευρωπαίων συγγραφέων του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών 

του 20ού (όπως του Oscar Wilde, του Anatol France ή του André Gide). Στο 

συγκείμενο αυτό, διαφοροποιούνταν και οι εκτιμήσεις του κριτικού γύρω από το 

105 Πρβλ. «Οι νεαροί ήρωες του χρονικού, αγόρια και κορίτσια, είναι άνθρωποι ζωντανοί, με τον 
εσωτερικό τους κόσμο ο καθένας, με τον χαρακτήρα του, με την ανθρώπινη φύση του, που θέλει να 
λειτουργήσει και φυσιολογικά και κοινωνικά. Μπορεί να είναι όλοι υποταγμένοι σε μια ιδεολογική 
αναγκαιότητα που τους επιβάλλει την καταπολέμηση του κομμουνισμού, ο καθένας τους όμως διατηρεί 
ακέραιη την ελευθερία της ψυχής του, της ιδιοσυγκρασίας του, της σκέψεώς του, αυτή την ελευθερία 
άλλωστε για την οποία και απεφάσισαν να αγωνιστούν. Οι νέοι που μας ζωντανεύει ο κ. Προβελέγγιος, 
δεν είναι επαγγελματίες ήρωες και βλοσυροί αναμορφωταί του κόσμου, έτοιμοι να τον ανατινάξουν στον 
αέρα, είναι απλώς ελεύθεροι άνθρωποι, είναι νέοι Έλληνες με ανεπτυγμένο ψυχικό και πνευματικό 
κόσμο, με ατομικά κριτήρια για όλα τα θέματα της ζωής, για τον έρωτα, για την τέχνη, για τη θρησκεία, 
για την κοινωνία, για τον κομμουνισμό» (Α. Καραντώνης, 1955, 29). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

123

γενικότερο ζήτημα της αξιολόγησης της ποιότητας, του ήθους και της δράσης της 

αντικομμουνιστικής μερίδας των φοιτητών, που κάποιοι, όπως σχολίαζε, έσπευσαν να 

την κατηγορήσουν ως ανερμάτιστη και ανεπαρκή, με κριτήριο μια συγκεκριμένη 

αντίληψη περί «ελληνικότητας» ή «εθνικοφροσύνης»: 

Τα κριτήριά τους είναι λεπταίσθητα και ιδίως τα κριτήρια του αφηγουμένου την ιστορία, 
του Δίωνος. Αυτή η λεπταισθησία που ίσως κάποτε να θυμίζει Ουάιλδ, Ανατόλ Φρανς και 
Αντρέ Ζιντ, ξέρουμε ότι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις σε ορισμένους αναγνώστας του 
κ. Προβελέγγιου, γιατί τους φάνηκε ότι έτσι γίνεται μια ανίερη υποκατάσταση της εθνικής 
ιδέας του αντικομμουνιστικού αγώνος με το αισθητικό αίτημα ότι ο κομμουνισμός πρέπει 
να καταπολεμηθεί μόνο και μόνο γιατί είναι αντιαισθητικό φαινόμενο. Όσο κι αν πράγματι 
είναι και αντιαισθητικό φαινόμενο ο κομμουνισμός, κι όσο κι αν ο συγγραφεύς της Ρίζας 
του Μύθου είναι πράγματι ένας ώριμος και εντελώς Δυτικού τύπου αισθητικός της ζωής, 
δε νομίζουμε ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι δικαιολογημένες, γιατί ο εν γένει αισθητισμός 
αυτού του βιβλίου, εκτός του ότι είναι ανωτέρας ποιότητος, αντιφεγγίζει κάτι σαν από την 
αίγλη και την νεανική δροσιά των πλατωνικών διαλόγων. (Α. Καραντώνης, 1955, 29) 

Για τον Καραντώνη, λοιπόν, η ίδια η αγωνιώδης επιζήτηση του «ωραίου», η 

συνειδητή αντίθεση στην «αντιαισθητικότητα» που διέκρινε, ανάμεσα σε άλλα 

αρνητικά στοιχεία, την κομμουνιστική ιδεολογία, ήταν η γνήσια επαναστατική 

αντίδραση, η πραγματικά «ηρωική» συνεισφορά της παρέας του Μιχαήλ και του 

Δίωνα, απολύτως εναρμονισμένη με την ελληνική φιλοσοφική/ιδεαλιστική παράδοση 

και τη σύλληψη του «κάλλους» ‒όπως αυτή είχε βρει, για παράδειγμα, την έκφρασή 

της στην πλατωνική φιλοσοφία.106 Με τα δεδομένα αυτά, στην κατάληξη της κριτικής 

του ο Καραντώνης υπερθεμάτιζε αναφορικά με τη σημασία του μυθιστορήματος του 

Ρούφου για την πάλη των γενεών στην «κονίστρα» των νεοελληνικών Γραμμάτων. 

Από τη μια, ο πλέον προβεβλημένος κριτικός της «Γενιάς του Τριάντα» θεωρούσε 

τη Ρίζα του Μύθου απότοκη των αναζητήσεων και προέκταση των επιτευγμάτων της 

(στα άμεσα πρότυπά της αναγνώριζε την Αργώ του Γ. Θεοτοκά και την Eroica του Κ. 

Πολίτη), από την άλλη, όμως, παραδεχόταν ότι η νέα, μεταπολεμική γενιά των 

λογοτεχνών υπερτερούσε της αντίστοιχης «του Μυριβήλη και του Βενέζη, του 

Θεοτοκά και του Τερζάκη» (όσο και αν την ακολουθούσε «με ατομικό τρόπο σε 

ορισμένους από τους δρόμους που άνοιξε»). Και αυτό, επειδή η γενιά του συγγραφέα 

ήταν «πιο φιλοσοφημένη» και διότι «συγχρόνως της δόθηκε η υψηλή, αλλά και τραγική 

μοίρα να ζήσει την εφηβεία της και την πρώτη της νεότητα όχι στη φιλολογική, μα 

106 Πρβλ. «Το αντιφέγγισμα ενός ‘‘ελληνικού κάλλους’’, η συνείδηση μιας ωραιότητος που γίνεται 
νόμος στη ζωή, αυτά είναι τα καθαυτό ηρωικά στοιχεία αυτού του πεζογραφήματος, αυτά δικαιώνουν 
και το ένστικτο και τη συνείδηση του αντικομμουνιστικού αγώνος της ομάδος του Μαλτέζου ή του 
Μιχαήλ, όπως έχει μετονομασθεί στο χρονικό ο Κίτσος Μαλτέζος» (Α. Καραντώνης, 1955, 29). 
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στην πραγματική, στην πυρπολημένη ατμόσφαιρα μιας αγρίως και απανθρώπως 

ηρωικής εποχής» (Α. Καραντώνης, 1955, 29).  

Ασχέτως με το αν θα συμφωνούσαν όλοι με το καταληκτικό αυτό συμπέρασμα του 

Καραντώνη, το συγκεκριμένο ζήτημα της συνέχειας ή της υπέρβασης της κυρίαρχης 

Γενιάς του Μεσοπολέμου, θα έμπαινε στο εξής, όπως θα διαπιστώσουμε αμέσως 

παρακάτω, στο επίκεντρο της συζήτησης, όπου θα παρενέβαιναν ‒ο καθείς με τα όπλα 

και τις εμμονές του‒ μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί κριτικοί ή συγγραφείς, όπως ο 

Α. Θρύλος, ο Γ. Χατζίνης, ο Β. Βαρίκας, ο Α. Κοββατζής και, βέβαια, ο ίδιος ο Γ. 

Θεοτοκάς. 

 
 

1.4.  Η «Ομάδα των Δώδεκα», η κριτική του μεσαίου χώρου και η 
ιδιόμορφη περίπτωση του Α. Κοββατζή  

 
Αφήνοντας κατά μέρος τις πρώτες ομοβροντίες που ακολούθησαν την έκδοση του 

μυθιστορήματος και τη συζήτηση που εγκαινίασαν οι «σημειώσεις» του Χουρμούζιου, 

και για να περάσουμε σε απόψεις συγγραφέων και κριτικών που αποπειράθηκαν να 

εκφέρουν γνώμες περισσότερο για την αισθητική πλευρά του πρώτου αυτού μέρους 

της τριλογίας του Ρούφου, θα σταθούμε σε τρεις βιβλιοκρισίες που γράφτηκαν από 

μέλη της «Ομάδας των Δώδεκα» (τον A. Θρύλο, τον Γ. Χατζίνη και τον Γ. Θεοτοκά). 

Η λογοτεχνική αυτή συντροφιά (ήδη αυτοανακηρυγμένη, με δική της πρωτοβουλία και 

προαίρεση, σε «κηδεμόνα της νέας λογοτεχνίας», κατά τον Α. Αργυρίου) είχε άλλωστε 

συμπεριλάβει και τη Ρίζα του Μύθου ανάμεσα στα υποψήφια για βράβευση έργα του 

1955, για να της χαρίσει τελικά μόνο δύο θετικές ψήφους.107 

107 Πρβλ. Α. Αργυρίου, Ιστορία… τόμ. Ε΄, ό.π., σ. 94. Την πέμπτη χρονιά απονομής του βραβείου της 
«Ομάδας των Δώδεκα» (το οποίο από τον θάνατο του Κ. Ουράνη το 1954 είχε μετονομαστεί σε «Έπαθλο 
Κώστα Ουράνη»), συζητήθηκαν, εκτός από τη Ρίζα του Μύθου, τα ακόλουθα έργα: Ζητείται Ελπίς του 
Α. Σαμαράκη, Μελωδία των Ανέμων του Δ. Σιατόπουλου, Καμπάνες του Τ. Χατζηαναγνώστου και Ο 
κύριός μου ο Αλκιβιάδης του Α. Βλάχου. Η συλλογή διηγημάτων Τροπική Ζάλη του Μ. Λαζαρίδη και η 
Βάρδια του Ν. Καββαδία είχαν αποκλειστεί από τη συζήτηση (παρά την εγνωσμένη αξία τους) με το 
αιτιολογικό ότι ο πρώτος είχε ήδη βραβευτεί το 1953, ενώ ο δεύτερος ήταν «καθιερωμένος» ως ποιητής 
και, επομένως, δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις (μάλλον λόγω και της ηλικίας του) για βράβευση με ένα 
έπαθλο που, έτσι κι αλλιώς, προοριζόταν για νεότερους πεζογράφους, κάτω των σαράντα ετών. Η 
(εννεαμελής τη χρονιά εκείνη) Ομάδα στην τρίτη και τελική ψηφοφορία έδωσε το βραβείο με έξι ψήφους 
στο μυθιστόρημα του Βλάχου, ενώ δύο ψήφους και μία ψήφο αντίστοιχα είχαν αποσπάσει τα βιβλία των 
Ρούφου και Σαμαράκη. Για τη Ρίζα του Μύθου το σκεπτικό της Ομάδας, γραμμένο από τον Μ. 
Στασινόπουλο, ανέφερε τα εξής: «Εύφημη μνεία γίνεται και για το βιβλίο του κ. Προβελέγγιου, Η Ρίζα 
του Μύθου, που επήρε 2 ψήφους. Η Ομάδα εξετίμησε επίσης τα προσόντα και αυτού του βιβλίου, που 
εξιστορεί την ψυχική αγωνία των αγνών νέων που είχαν μετάσχει στην Αντίσταση κατά την Κατοχή. Το 
βιβλίο αυτό εξαγγέλλεται ως το πρώτο μέρος μιας Τριλογίας κι έτσι παραμένει η ελπίδα ότι θα έχουμε 
ίσως την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τους επόμενους τόμους αυτής της Τριλογίας» (περ. Νέα Εστία, 
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Στον απολογισμό του «Λογοτεχνικού 1954» από τις στήλες του περιοδικού 

Φιλολογική Πρωτοχρονιά,108 η οικοδέσποινα της «Ομάδας των Δώδεκα» έκανε αμέσως 

τη σύνδεση (και τη σύγκριση) με τους λογοτεχνικούς προγόνους του Ρούφου (και του 

έργου του): επαινούσε το «εξαίρετό του γράψιμο», τη ζωντάνια της «ατμόσφαιρας» 

στο Πανεπιστήμιο ‒όπου και ανταγωνίζονταν οι αντίπαλες φοιτητικές παρατάξεις κατά 

την Κατοχή (ο συγγραφέας, χωρίς να είναι «ο ζωγράφος ατόμων», απέδιδε 

«ζωηρότατα» και αξιοθαύμαστα «την κίνηση των ομάδων» στον χώρο των Ανώτατων 

Σχολών)‒, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο νέος πεζογράφος μπορούσε να θεωρηθεί 

επάξιος συνεχιστής της παράδοσης του νεανικού μυθιστορήματος, το οποίο και είχε 

εγκαινιάσει στον Μεσοπόλεμο ο Γ. Θεοτοκάς με τη διάσημη Αργώ. Μάλιστα, ο 

συσχετισμός αυτός έδινε για ακόμη μια φορά την ευκαιρία αντιπαραβολής της εποχής 

εκείνης (η οποία και φάνταζε πλέον στα μάτια της κριτικού «ειδυλλιακή») με τα 

προβλήματα που ορθώθηκαν, σχεδόν ανυπέρβλητα, στους νέους της γενιάς του 

1940.109 

Το βιβλίο, ένα «ντοκουμέντο» μιας εφηβείας που αποσπάστηκε πρόωρα, απότομα 

και βίαια από την ηλικία, το περιβάλλον και τις ανώδυνες ενασχολήσεις της, ήταν 

φανερό ότι είχε ξεκινήσει, για τον Θρύλο, «με μεγάλες αξιώσεις που εν μέρει 

τουλάχιστον πραγματοποιούντα[ν]» (Α. Θρύλος, 1956, 312). Οι όποιες αδυναμίες του 

αποδίδονταν κυρίως στη χρονική εγγύτητα του έργου προς τα γεγονότα που 

αποτελούσαν τον βασικό αφηγηματικό καμβά, αλλά και στην άμεση εμπλοκή του 

αυτοβιογραφούμενου συγγραφέα με τα πρόσωπα και τα πράγματα που εξιστορούσε ή 

μυθοποιούσε. Ενδεχομένως, επίσης, τα μειονεκτήματα αυτά να υπήρξαν απόρροια της 

απομάκρυνσης των ηρώων από το «φυσιολογικό κλίμα» μιας ξέγνοιαστης νιότης και 

της «μεταφύτευσής» τους από την εποχή «των ρεμβασμών, των ονειροπολήσεων, των 

πνευματικών εξάρσεων, των ιδεολογικών ενθουσιασμών, του πρωτοξύπνητου πάθους 

για τ’ αναφτερώματα που χαρίζει η Τέχνη, της ανακάλυψης του κόσμου, του 

τόμ. 57ος, τχ. 665, 15 Μαρτ. 1955, 404). Για το χρονικό και το σκεπτικό βράβευσης της Πορείας στο 
Σκοτάδι το 1956 θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 
108 Α. Θρύλος, «Το Λογοτεχνικό 1954», περ. Φιλολογική Πρωτοχρονιά (1955), 312-313. 
109 Πρβλ. «Η Ρίζα του Μύθου συνεχίζει με κάποιον τρόπο, την Αργώ του κ. Θεοτοκά˙ μπορούμε να πούμε 
ότι αποτελεί μαζί της ένα δίπτυχο, και το ότι στη συνείδησή μας τοποθετιέται πλάι, έστω κι αν όχι στο 
ίδιο επίπεδο, μ’ ένα βιβλίο που εξασφάλισε πια τη διάρκεια, δείχνει την αξία της. Κι ο κ. Θεοτοκάς μας 
είχε περιγράψει αγώνες και προβλήματα που για κείνους που τα έζησαν ήσαν ιστορικοί, και είναι κι 
αντικειμενικά ιστορικοί. Πόσο όμως ειδυλλιακά φαίνονται σήμερα οι αλλοτινοί αγώνες, όταν 
συγκρίνονται με τους αιματηρούς, τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχή, που αναπαρασταίνονται στη 
Ρίζα του Μύθου. Τι διάστημα μικρό, κι εντούτοις τι μακριά απόσταση, από τότε ώς σήμερα. Να 
πιστέψουμε ότι η ανθρωπότητα προόδευσε; Πώς μπορούμε;» (Α. Θρύλος, 1956, 313). 
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ανοίγματος των έκθαμβων ματιών» (Α. Θρύλος, 1956, 312) σε μια τραγική ιστορική 

συγκυρία που απαιτούσε εκβιαστικά τη στράτευση και τη δράση, χωρίς προηγούμενη 

πείρα, χωρίς την κατάλληλη πνευματική και ψυχολογική προετοιμασία ή καθοδήγηση. 

Μοιραία, «πολλή σύγχυση» ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αφύσικης εκτροπής και της 

εκρίζωσης της κατοχικής νεολαίας από ό,τι συνιστούσε την κανονικότητα και τον 

σωστό ρυθμό του κόσμου τους.110 

Παρά ταύτα, ο Α. Θρύλος καταμαρτυρούσε στον Ρούφο πρωτίστως την αδυναμία 

δημιουργίας ζωντανών, ανάγλυφων και πειστικών χαρακτήρων (κάτι που, όπως θα 

δούμε, θα του καταλόγιζαν ως βασικότερο ελάττωμα, από αισθητικής τουλάχιστον 

πλευράς, και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας, ο Γ. Χατζίνης και ο Γ. Θεοτοκάς). Επίσης, 

του προσήπτε και τον (γνωστό από αλλού και από άλλους κριτικούς) «πολύ μεγάλο 

φόρτο» αναφορών στα ποικίλα ενδιαφέροντα και στις κλίσεις του Δίωνα και των 

συντρόφων του (για τη μουσική, τη ζωγραφική, την ποίηση, τη φιλοσοφία, την 

κοινωνιολογία κ.ο.κ.) ‒γνώσεις που επιδεικνύονταν «ναρκισσικά», συχνά «σε 

υπέρμετρες επεχτάσεις κι επεξηγήσεις» (Α. Θρύλος, 1956, 312). Πάντως, από τη 

χορεία των προσώπων που παρουσιάζονταν «όλα πολύ ισκιερά» δεν εξαιρούνταν ούτε 

και ο πρωταγωνιστής, ο Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζος: 

Ο κ. Προβελέγγιος είτε γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ κοντά σ’ ό,τι θέλει ν’ αναπαραστήσει, 
και δεν πρόφθασε ν’ αναπλάσει το βίωμά του, είτε γιατί, όπως το αναγνωρίζει ο ίδιος σε 
μια υποσημείωση, στερείται από φαντασία, είτε και γιατί δεν έχει έμφυτες πλαστικές 
ικανότητες ‒αυτές θα πρέπει να φροντίσει (αν γίνεται) ν’ αναπτύξει αν σκοπεύει να 
καλλιεργήσει το είδος του μυθιστορήματος‒ δεν κατορθώνει να δημιουργήσει, να 
ζωντανέψει ανθρώπους. Τα πρόσωπά του είναι όλα πολύ ισκιερά. Δεν διαφοροποιούνται 
αισθητά αναμεταξύ τους, ούτε τ’ αγόρια από τα κορίτσια. Δεν μας γίνονται σαν άτομα 
γνώριμα. Δεν αποχτά αναγλυφικότητα ούτε και ο πρωταγωνιστής που όπως δηλώνεται 
καθαρά σε μια σημείωση είναι ο Κ. Μαλτέζος, ο άμοιρος αυτός νέος ο εξαιρετικά 
προικισμένος που δολοφονήθηκε από την κομμουνιστική οργάνωση. (Α. Θρύλος, 1956, 
312) 

110 Πρβλ. «Βλέπομε να σφύζουν μπροστά μας αυτά τα παιδεμένα νιάτα που οι γύρω συμφορές τα 
καταδίκασαν να είναι ανερμάτιστα, που γυρεύουν μια κατεύθυνση, που παρασέρνονται με καλή πίστη 
σ’ ό,τι πιστεύουν προοδευτικό, κι αγκιστρώνονται εκεί και θα οδηγηθούν και στο έγκλημα, κι άλλοι 
γυρίζουν απογοητευμένοι και πικραμένοι και αναζητούν πια απελπισμένα και να ξεφύγουν από το 
μαρασμό της στασιμότητας, να δώσουν διέξοδο στην ορμητικότητά τους, και  να προφυλαχθούν από 
τους κινδύνους που παραμονεύουν τον νεανικό εκρηχτικό κοχλασμό τους. Το μυθιστόρημα του κ. 
Προβελέγγιου είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο για μια παιδεμένη εφηβεία, για τους αγώνες της με τον 
εαυτό της και με άλλους αντιπάλους˙ είναι ένα ντοκουμέντο ακριβώς γιατί δεν είναι ψυχρό, ορθολογικό. 
Σ’ αυτούς τους αγώνες που αναπαρασταίνονται σφάδαζε η ψυχή κι ο νους του συγγραφέα» (Α. Θρύλος, 
1956, 312-313). 
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Λίγο-πολύ, στο ίδιο μήκος κύματος με τον Α. Θρύλο θα κινούνταν και ο Γ. 

Χατζίνης:111 και αυτός έκανε λόγο για την ασθενική υπόσταση των προσώπων του 

μυθιστορήματος, τα οποία και δεν παρουσιάζονταν ως «άνθρωποι πραγματικοί, όπως 

μπορεί να τους πλάσει η μυθιστορηματική φαντασία» αλλά απέμεναν «σκιές μόνο 

ζωντανών προσώπων, που κάποτε συναντήσαμε, ή που θα μπορούσαμε να είχαμε 

συναντήσει μέσα στη ζωή» (Γ. Χατζίνης, 1955, 135). Αυτό, κατά τον κριτικό της Νέας 

Εστίας, οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν επρόκειτο «για ένα έργο φαντασίας στο οποίο η 

ζωή στάθηκε η αφορμή και το κίνητρο», αλλά για μια «καταγραφή» καταστάσεων, 

εντυπώσεων και συναισθημάτων, «γεγονότων (περισσότερο ίσως ψυχικών και 

πνευματικών)», που είχαν συσσωρευτεί στη συνείδηση του συγγραφέα, γυρεύοντας 

διέξοδο. Σε αντίθεση, όμως, με τον ανώνυμο Δ. του περιοδικού Σύνορα των Δύο 

Κόσμων, ο ίδιος ομολογούσε ότι από την πλευρά του έχανε «ένα από τα ειδικά 

θέλγητρα του βιβλίου», μιας και δεν ήταν σε θέση να διακρίνει «τα πραγματικά 

πρόσωπα πίσω από τις διαφανείς μάσκες που τους έχει βάλει ο συγγραφέας» (Γ. 

Χατζίνης, 1955, 135). 

Η αυτοβιογραφική διάσταση του έργου (τόσο άμεσα «αισθητή») και το δράμα της 

«διανοητικής αυτής γενιάς» που «ήταν υποχρεωμένη να πάρει θέση και ν’ αγωνιστεί 

πριν ακόμη αποκτήσει βεβαιότητα για τον εαυτό της» (Γ. Χατζίνης, 1955, 135) 

δικαιολογούσαν εν μέρει την έφεση του συγγραφέα για ηθικοφιλοσοφικές, πολιτικές, 

λογοτεχνικές και άλλες παρεκβάσεις ή σχολιασμούς. Από την άλλη όμως, οι 

συζητήσεις αυτές στις οποίες και αποδύονταν με κάθε ευκαιρία ο Δίων και οι φίλοι 

του, ζημίωναν αναμφίβολα τη δράση ‒μια αδυναμία που αποτελούσε για τον Χατζίνη 

και το βασικότερο ελάττωμα της Ρίζας του Μύθου. Συμπλέοντας με τον Χουρμούζιο, 

ο επίσης μεσοπολεμικός αυτός κριτικός δεν είχε αμφιβολίες για τον αντικομμουνιστικό 

χαρακτήρα του μυθιστορήματος ή την ιδεολογική συμπαράταξη των νέων του 

Χρονικού στην πλευρά της «αντίδρασης», ως εμπροσθοφυλακή μάλιστα του 

συντηρητικού κόσμου, που είχε αποφασίσει υπό την πίεση των περιστάσεων να 

αντισταθεί «εναντίον της κομμουνιστικής ανόδου» (Γ. Χατζίνης, 1955, 135). 

Μόνον που ο Χατζίνης ήθελε το βιβλίο να περικλείσει «όλη την εκρηκτικότητα 

της εποχής, δηλαδή την ιδέα που πυρακτώθηκε κι ήρθε η ώρα να μπει ανάμεσα στο 

σφυρί και στο αμόνι», πετυχαίνοντας έτσι τη «ζεστή και πυκνή» εξεικόνιση «των 

111 Γ. Χατζίνης, «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου», περ. Νέα Εστία, τόμ. 57ος, τχ. 661 (15 Ιαν. 
1955), 134-135. 
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ιδεολογικών συγκρούσεων που ανατάραζαν τη φοιτητική νεολαία εκείνη την εποχή και 

οδηγούσαν συχνά σ’ εκδηλώσεις μαχητικές, όπου η ζωή έμπαινε σε άμεσο κίνδυνο» 

(Γ. Χατζίνης, 1955, 134-135). Στο πλαίσιο αυτό, τις ποικίλες αναζητήσεις ή τις 

αισθητικές στάσεις και ονειροπολήσεις των ηρώων ο Χατζίνης θα τις θεωρούσες 

ανεκτές, εφόσον «παρουσιάζονταν σαν καταστάσεις αρνητικές και απόλυτα 

ανεδαφικές» ‒μια πρόθεση καταγγελίας και καταδίκης που δεν φαινόταν καθόλου να 

ανήκει στις προτεραιότητες του συγγραφέα: 

Έχουμε πραγματικά εδώ την εντύπωση ότι η Ρίζα του Μύθου θα μπορούσε να είναι το 
χρονικό ενός άλλου καιρού, πιο ήρεμου, πιο γαλήνιου, πιο σίγουρου, όπου οι ιδεολογικές 
αναζητήσεις των νέων δεν θα είχαν να σκοντάψουν επάνω στην ανάγκη της άμεσης 
δράσης. Δηλαδή, στην ανάγκη να μπουν σε άμεση πρακτική εφαρμογή οι ιδέες που καλά-
καλά δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί και πολύ απέχουν από το να έχουν κατασταλάξει. (Γ. 
Χατζίνης, 1955, 135) 

Συνέπεια της απουσίας (ή, έστω, της έλλειψης) δράσης και της πληθωριστικής 

παρουσίας ιδεών και παντοειδών αναφορών ήταν να εμφανίζεται εξασθενημένο το 

δραματικό στοιχείο, ακόμη και εκεί όπου κατεξοχήν θα περίμενε κανείς να φτάσει στην 

αποκορύφωσή του, όπως, για παράδειγμα, στην αποτύπωση του «ειδικού κλίματος της 

εποχής» και, συνεκδοχικά, στη σκιαγράφηση της κεντρικής φιγούρας του βιβλίου, του 

Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου. Ο ήρωας αυτός, μολονότι «βαθιά δραματικός τύπος, ο 

δραματικότερος –γι’ αυτό και ο αντιπροσωπευτικότερος– που έχει να δείξει η εποχή 

μας» (Γ. Χατζίνης, 1955, 135), δεν είχε αποδοθεί «εκ των ένδον» και η εσωτερική, 

ψυχική του περιπέτεια (απότοκη των πρωτόγνωρων και εκβιαστικών διλημμάτων μιας 

δύσκολης συγκυρίας) είχε ουσιαστικά μείνει έξω από το εποπτικό πεδίο του συγγραφέα 

(ενδεχομένως, παρά τη θέλησή του).112 Οι συνιστώσες της πορείας του Μιχαήλ, οι 

βαθύτεροι λόγοι των μεταστροφών και της τελικής ιδεολογικοπολιτικής του 

τοποθέτησης στα χρόνια της Κατοχής, παρέμεναν ένας αξεδιάλυτος γρίφος για τον 

αναγνώστη. 

Ταυτόχρονα, ο Χατζίνης ξεχώριζε την περίπτωση του Κ. Μαλτέζου και από μιαν 

άλλη άποψη: η θητεία του στην κομμουνιστική ιδεολογία και στις νεανικές οργανώσεις 

του κόμματος τον έκανε να διαφέρει αισθητά από την υπόλοιπη παρέα των 

112 Πρβλ. «Ο Μιχαήλ αυτός […] είναι ο τύπος, που παρουσιάσθηκε σαν ο πιο χαρακτηριστικός μέσα 
στους ταραγμένους καιρούς μας, όπως και πραγματικά είναι: Το παιδί που γίνεται κομμουνιστής από 
μια βαθύτερη ανάγκη ιδανικού, και που η τραγική διάψευση του ονείρου του τον ξαναφέρνει στο άλλο 
στρατόπεδο. […] Είναι ο Κίτσος Μαλτέζος […] που τον σκότωσαν οι κομμουνιστές σαν προδότη. Το 
βαθύτερο δραματικό στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι αυτοί τον πίστευαν για προδότη, αλλά προδότης 
πραγματικά θα ήταν αν εξακολουθούσε να μένει μαζί τους. Προδότης του εαυτού του» (Γ. Χατζίνης, 
1955, 135). 
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συνδαιτημόνων του. Υπό το πρίσμα αυτό, η υπεροχή του Μιχαήλ ως αντιφατικής και 

πολυεπίπεδης προσωπικότητας σε σχέση με τον Δίωνα και τους άλλους, άπειρους και 

λιγότερο υποψιασμένους συντρόφους του ήταν τέτοια, ώστε μόνον αν ο ίδιος είχε την 

ευκαιρία να συντάξει έναν απολογισμό της ταραγμένης εφηβείας του και των 

ιδεολογικών του αναζητήσεων ή παλινδρομήσεων, θα μπορούσαν οι αναγνώστες να 

αποκρυπτογραφήσουν κάπως το όλο μυστήριο του ψυχικού του δράματος ή να 

κατανοήσουν κάτι από τα πολυσύνθετα ζητήματα και την (κατά τα άλλα 

απροσπέλαστη στο έργο του Ρούφου) ατμόσφαιρα της εποχής.113 

Ο Ρούφος όφειλε να πάρει μαθήματα από ανάλογα έργα ξένων συγγραφέων, 

«αντιπροσωπευτικών» του καιρού τους (όπως ήταν οι Αrthur Koestler, Αndré Malraux 

και Ignazio Silone), οι οποίοι είχαν βάλει «την πείρα τους από τον κομμουνισμό μέσα 

στην πνευματική τους δημιουργία» και είχαν καταφέρει να εκφράσουν μέσα στα 

«χρονικά» τους πολύ πιο ικανοποιητικά (με «ένταση» και «βάθος») το πνεύμα των 

ιδεολογικών συγκρούσεων και των διλημμάτων που είχαν ανακύψει ήδη από τον 

Μεσοπόλεμο, βρίσκοντας την κορύφωσή τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ή και τη 

μεταπολεμική περίοδο.114  

Ο Χατζίνης δεν αμφισβητούσε, με άλλα λόγια, το συγγραφικό ταλέντο του 

Ρούφου. Αντίθετα, υποστήριζε ότι ακόμη και «από την πρώτη ματιά» μπορούσε να 

καταλάβει κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αξιόλογο πεζογράφο, ‒«προπάντων 

αν με τη λέξη συγγραφέας εννοούμε έναν άνθρωπο που ξέρει να βάλει σε τάξη το υλικό 

της σκέψης του και να το κάμει λόγο γραπτό» (Γ. Χατζίνης, 1955, 134). Θεωρούσε, 

ακόμη, ότι το βιβλίο διέθετε προτερήματα σπάνια για πρωτόλειο έργο ‒όπως τη ρέουσα 

αφήγηση και την προσεγμένη δομή, «τόσο καλά οργανωμένη σα λεπτομέρεια και σα 

σύνολο» (Γ. Χατζίνης, 1955, 135). Έβρισκε, όμως, (και αυτός) μάλλον προβληματικές 

ή και ατυχείς κάποιες από τις επιλογές του συγγραφέα ‒κυρίως, τον ιδιαίτερο τρόπο 

που (δεν) περνούσε στο «χρονικό» του η τραγικότητα της ιστορικής περιόδου, όπου 

ήταν γραφτό να ζήσουν ή και να «μαρτυρήσουν» οι (πραγματικοί) ήρωες της τριλογίας 

του. 

113 Πρβλ. «Θα λέγαμε, λοιπόν, τώρα, πως αν ο Κίτσος Μαλτέζος είχε ξεφύγει από την εκδίκηση των 
παλιών του συντρόφων και διέθετε το ταλέντο του κ. Ρόδη Προβελέγγιου, θα ήταν ο αρμοδιότερος για 
να μας μπάσει μέσ’ απ’ αυτή την ιστορία των φοιτητικών συγκρούσεων στο πραγματικό κλίμα της 
εποχής» (Γ. Χατζίνης, 1955, 135). 
114 Πρβλ. «Είναι ίσως όλοι τους περισσότερο χρονικογράφοι, παρά μυθιστοριογράφοι στην 
πατροπαράδοτη έννοια του όρου. Αλλά τι βάθος και τι ένταση έβαλαν μέσα στον πίνακά τους!» (Γ. 
Χατζίνης, 1955, 135). 
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Πάντως, το πιο βαρυσήμαντο (για λόγους που, όπως ελπίζουμε, θα φανούν στη 

συνέχεια) και το πιο ενδιαφέρον από κάθε άποψη κείμενο, προερχόμενο από μέλος της 

ίδιας επιτροπής αθλοθετών και κριτών του επίζηλου «Επάθλου Κ. Ουράνη», θα 

δημοσιευόταν αρχές του 1955 στην Αγγλοελληνική Επιθεώρηση με την υπογραφή του 

Γ. Θεοτοκά, του συγγραφέα που είχε καταξιωθεί στη λογοτεχνία μας (κατά κύριο λόγο) 

με ένα επίσης νεανικό μυθιστόρημα, την Αργώ. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ήδη στη 

δεύτερη παράγραφο της πολυσέλιδης κριτικής του ο Θεοτοκάς, ύστερα από μια πρώτη, 

γενική αποτίμηση της Ρίζας του Μύθου, έσπευδε να αντιπαραβάλει την προδρομική εκ 

μέρους της νεανικής παρέας του Δίωνα βίωση του εμφυλιοπολεμικού κλίματος, της 

ατμόσφαιρας των Δεκεμβριανών και του «συμμοριτοπολέμου», με την αντίστοιχη, 

πρώιμη υπέρβαση της παραδοσιακής πολιτικής διαίρεσης του Εθνικού Διχασμού σε 

βενιζελικούς και φιλοβασιλικούς από τη Φοιτητική Συντροφιά της «Αργώς», αμέσως 

μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας.115 

Αυτή η «προφητική διαίσθηση» του συγγραφέα και η προοπτική από την οποία 

αναπαριστούσε τα τεκταινόμενα στις Ανώτατες Σχολές την περίοδο της Κατοχής ήταν 

ενδεικτική της σημασίας του βιβλίου του, για το οποίο εξαρχής ο Θεοτοκάς είχε, 

ωστόσο, παραδεχτεί ότι συναντούσε μεγάλες δυσκολίες να το κατατάξει ειδολογικά. Η 

Ρίζα του Μύθου δεν μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωμένο μυθιστόρημα, καθώς το 

αυτοβιογραφικό υλικό «δεν [είχε] υποταγεί και αντικειμενοποιηθεί αρκετά» και δεν 

ακολουθούσε ένα προκαθορισμένο, συγκροτημένο σχέδιο. Αντίθετα, ο Ρούφος, 

παρασυρόμενος από «ιδιοτροπίες και ανάγκες» εσωτερικές, υπαγορευμένες από τα ίδια 

τα βιώματα ή τα τραύματά του, δεν είχε κατορθώσει να συλλάβει και να οργανώσει τις 

εμπειρίες, τους προβληματισμούς, τους ψυχικούς κραδασμούς της πρώτης του νιότης 

σε «μια στερεή μυθιστορηματική σύνθεση» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 479).116 

115 Πρβλ. «Το θέμα [της Ρίζας του Μύθου] είναι η δράση ενός φοιτητικού ομίλου στα χρόνια 1942-1944. 
Οι νέοι αυτοί, κατά κάποιον τρόπο, έχουν ξεπεράσει ψυχολογικά τον πόλεμο και την κατοχή, και ζουν 
προκαταβολικά, με την προφητική διαίσθηση της νιότης, στην ατμόσφαιρα του Δεκεμβρίου και του 
συμμοριτοπολέμου. Έτσι κι η δική μου γενεά, της οποίας μια πνευματική πρωτοπορία αποτελούσε τη 
Φοιτητική Συντροφιά στα χρόνια 1922-1926, είχε ξεπεράσει τον διχασμό των πατέρων της σε 
βενιζελικούς και βασιλικούς, κι είχε διαιρεθεί αυθόρμητα σε δεξιούς και αριστερούς, προτρέχοντας από 
τα γεγονότα. Οι όροι αυτοί, τα χρόνια εκείνα, ήταν άγνωστοι στον πολιτικό μας κόσμο και τους άκουε 
κανείς μονάχα σε ομίλους φοιτητών» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 479-480˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
116 Πρβλ. και τα πρώτα σχόλια του Θεοτοκά από επιστολή του προς τον Ρούφο τον Νοέμβριο του 1954, 
όταν θα έπαιρνε στα χέρια του τη Ρίζα του Μύθου (την οποία και του είχε αποστείλει ο ίδιος ο 
συγγραφέας): «Σας ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο και για το γράμμα. Άρχισα να σας διαβάζω με 
ξεχωριστό ενδιαφέρον και, μεταξύ μας, διασκεδάζω λιγάκι αναγνωρίζοντας πρόσωπα που ξέρω. […]. 
Τεχνικές ελλείψεις έχει αρκετές, που οφείλονται στο γεγονός ότι ξεχειλά το αυτοβιογραφικό στοιχείο 
και δεν αφήνει τη σύνθεση να στερεωθεί. […]. Παρ’ όλα όμως αυτά, βρίσκω στο κείμενό σας 
ενδιαφέρουσες συγγραφικές ικανότητες. Η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση μου ζήτησε να γράψω μια 
βιβλιοκρισία για το βιβλίο σας κι εκεί θα τα πω πλατύτερα. Πάντως, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα και 
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Κατά την εκτίμηση του εξέχοντος συγγραφέα της «Γενιάς του Τριάντα», 

επρόκειτο περισσότερο για «ένα είδος χρονογραφίας» περιστατικών και επεισοδίων 

που διαδραματίστηκαν στον πανεπιστημιακό χώρο τον καιρό της Κατοχής, μια «πολύ 

ενδιαφέρουσα μαρτυρική κατάθεση» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 479) όχι τόσο γεγονότων 

εξωτερικών όσο του υπαρξιακού, πνευματικού και ιδεολογικού δράματος ενός 

«ομίλου» ανήσυχων νέων, αντικομμουνιστικής ιδεολογίας και στράτευσης. Οι 

επίδοξοι «σταυροφόροι», βλέποντας τον κομμουνισμό «να πλημμυρά κάτω από τις 

σημαίες του εθνικού αγώνα», επιχείρησαν να προβάλουν αντίσταση στην επέλαση των 

αριστερών και να προσεταιριστούν, όπως και οι αντίπαλοί τους, τις ουδέτερες μάζες 

των ανένταχτων φοιτητών, με απώτερη φιλοδοξία και αντικειμενικό σκοπό την 

«κατάληψη θέσεων για τον καινούριο αγώνα που θα γίνει όταν φύγουν οι Γερμανοί» 

(Γ. Θεοτοκάς, 2005, 480). Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο διαβαζόταν «συχνά μ’ 

ευχαρίστηση» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 485) και, μολονότι «ακαταστάλαχτο σε ορισμένα 

σημεία, με αρκετές ελλείψεις και αδυναμίες», κρινόταν ανενδοίαστα ως «αξιόλογο για 

πρώτο παρουσίασμα ενός νέου πεζογράφου και γεμάτο υποσχέσεις» (Γ. Θεοτοκάς, 

2005, 479).117  

σας εύχομαι καλή δουλειά! […] P.S. Ξαναδιαβάσετε Stendhal και Τολστόι (Πόλεμος και Ειρήνη) με 
τεχνικό μάτι» (η επιστολή δημοσιευμένη στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία 
Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 265). Στην απάντησή του από τη Λευκωσία 
(ημερομηνίας 17 Νοεμ. 1954) ο Ρούφος ευχαριστούσε τον Θεοτοκά για το προηγούμενο γράμμα του και 
την πρόθεσή του να σχολιάσει τη Ρίζα του Μύθου για λογαριασμό της Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης: 
«Ανυπόμονα περιμένω την κριτική σας που θα μου είναι πολύτιμο βοήθημα για το μέλλον ‒και σας 
ευχαριστώ για την ενθάρρυνση που μου δώσατε» (ό.π., 266, πρβλ. και την κατάληξη της επιστολής αρ. 
3, ό.π., 267). Η κριτική του Θεοτοκά πρέπει να ήταν έτοιμη και να είχε αποσταλεί στο περιοδικό πριν τα 
τέλη του 1954, όπως συνάγεται από επιστολή του προς τον Ρούφο στις αρχές του 1955: «Τη δική μου 
κριτική την έχω δώσει από καιρό στην Αγγλοελληνική Επιθεώρηση που υπόσχεται να βγει τα τέλη 
Φεβρουαρίου. Είναι μεγαλούτσικη και κάπως γενικεύει τη συζήτηση, καθώς θα δείτε» (ό.π., 268). 
117 Αν για τη Ρίζα του Μύθου ο Θεοτοκάς είχε εκφράσει επιφυλάξεις όσον αφορά την ειδολογική της 
ταυτότητα (κάτι μεταξύ μυθιστορήματος, «χρονογραφίας» και μαρτυρίας), για την Τειχομαχία του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου θα ήταν κατηγορηματικός: «Μου έδωσαν και διάβασα κι άλλο ένα βιβλίο με το ίδιο 
περίπου θέμα, από συγγραφέα άγνωστό μου (Τειχομαχία). Είναι, βέβαια, μια μαρτυρία για την υπόθεση 
Μαλτέζου, δε νομίζω όμως πως ανήκει στη λογοτεχνία» (από επιστολή του προς τον Ρούφο, 
ημερομηνίας 16 Μαΐου 1955, ό.π., 271). Ο Ρούφος στην απάντησή του από τη Λευκωσία (18 Μαΐου 
1955, ό.π., 272) έσπευδε διακριτικά να υπερασπιστεί τόσο τον φίλο του («άνθρωπος πολύ ενδιαφέρων, 
πολύπλευρος, ανήσυχος, τίμιος, προικισμένος ‒κατά την γνώμη μου‒ με ταλέντο που δυστυχώς σπάνια 
συνοδεύεται από υπομονή στην επεξεργασία») όσο και το βιβλίο του, αποδίδοντας τις όποιες ατέλειες ή 
αδυναμίες της Τειχομαχίας, στη σπουδή του συγγραφέα να την ολοκληρώσει «μέσα σε λίγες βδομάδες», 
χωρίς να την «ξανακοιτάξει» ή να τη «διορθώσει»: «Μολοτούτο ‒αν και για ευνόητους λόγους 
δυσκολεύομαι να την κρίνω αντικειμενικά‒ μου φαίνεται ότι έχει πολλά προσόντα, όσο κι αν διαφωνώ 
ριζικά με την πολιτική της τοποθέτηση, επηρεασμένη κάπως από μια περίοδο αριστερισμού που πέρασε 
ο συγγραφέας (ο οποίος, by the way, είναι ο ‘‘Μάρκος’’ του δικού μου βιβλίου). Θα μ’ ενδιέφερε πολύ 
να είχα την γνώμη σας πάνω στο ζήτημα πέρα και λεπτομερέστερα, αν καμιά φορά έχετε κέφι, από την 
πρώτη αυστηρή σας κρίση». Όντως, ο Θεοτοκάς στην επόμενη επιστολή του προς τον Ρούφο 
(ημερομηνίας 27 Μαΐου 1955, ό.π., 273) θα του έγραφε ότι δεν αμφέβαλλε ότι και ο συγγραφέας ως 
άνθρωπος και το βιβλίο του (που «εξηγούσε» καλύτερα από τη Ρίζα του Μύθου «τι είδος άνθρωπος 
μπορεί να ήταν ο νεός εκείνος», δηλαδή ο Κ. Μαλτέζος) έχουν ενδεχομένως ενδιαφέρον, αλλά ένας 
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Όπως διαφάνηκε ήδη από τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις, η κριτική του 

Θεοτοκά είχε στόχο διττό, να προσφέρει δηλαδή μια ισορροπημένη και 

πολυπρισματική θεώρηση και αξιολόγηση της Ρίζας του Μύθου τόσο σε αισθητικό όσο 

και σε ιδεολογικό επίπεδο. Το σκεπτικό της ήταν ότι κάθε συγγραφέας είναι ελεύθερος 

να παρουσιάσει θετικά ή αρνητικά πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς, να δημιουργήσει 

και να προβάλει ακόμη και χαρακτήρες που για κάποιους είναι (δικαιολογημένα) 

αντιπαθητικοί. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί σε έναν δημιουργό το δικαίωμα να κριθεί 

το έργο του ερήμην της ιδεολογίας ή της ηθικής (της δικής του ή των προσώπων που 

πρωταγωνιστούν στο έργο του), παράλληλα όμως, δεν ήταν δυνατό να μείνει εντελώς 

στο απυρόβλητο το μέγιστο ζήτημα της ποιότητας και της στάθμης των ιδεών, του 

ήθους και της στάσης ανθρώπων που κινούνταν σε ένα περιβάλλον και σε μια εποχή 

«εθνικής συμφοράς», ανακαλώντας τόσο πρόσφατες μνήμες και εικόνες ενός 

τραυματικού ‒αν όχι εφιαλτικού‒ για την πλειονότητα των αναγνωστών 

παρελθόντος.118 

Η τοποθέτηση των νέων του Χρονικού στα επίμαχα χρόνια της Κατοχής και των 

πρώτων εμφυλιοπολεμικών διενέξεων ανάμεσα στις οργανώσεις της Αντίστασης ήταν 

για τον Θεοτοκά, όπως προηγουμένως για τον Ρώμα, τον Χουρμούζιο, τον Χατζίνη 

κ.ά., ξεκάθαρα αντιεαμική/αντικομμουνιστική.119 Εντούτοις, η ένταξή τους αυτή στη 

δεξιά πλευρά του ιδεολογικοπολιτικού φάσματος δεν έλυνε, κατά την άποψή του, και 

δημιουργός και ένα λογοτεχνικό έργο (οφείλουν να) έχουν άλλες απαιτήσεις και προδιαγραφές: «Είναι 
όμως [η Τειχομαχία] μια συλλογή πρώτης ύλης που δεν έχει καθόλου μετουσιωθεί σε λογοτεχνικό 
κείμενο. Μιλώ για μετουσίωση, όχι για την απλή διόρθωση συντακτικών ή άλλων αδεξιοτήτων. 
Χρειάζεται ένα εσωτερικό ωρίμασμα, μια μετάπλαση των πραγμάτων σε άλλο επίπεδο. Θυμηθείτε το 
λόγο του Γάλλου κλασικού: ‘‘Le génie est une longue patience’’. Δεν πάμε, βέβαια, για genie. Αλλά για 
ό,τι πάμε, ο λόγος, νομίζω, ισχύει». Αργότερα, πάντως, ο Φραγκόπουλος θα γνώριζε προσωπικά τον 
Θεοτοκά, τον οποίο και θα εκτιμούσε πολύ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ρούφου (πρβλ. επιστολή αρ. 
23, ό.π., 284). 
118 Πρβλ. «Τα πρόσωπα αυτά, έτσι που μας παρουσιάζονται να φιλοσοφούν, να διασκεδάζουν και να 
σκοτώνουνται σε μιαν εποχή εθνικής συμφοράς, μπορεί σε άλλους αναγνώστες να αρέσουν και σε 
άλλους να είναι αντιπαθέστατα. Ο συγγραφέας έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να ζητήσει να αξιολογηθεί το 
λογοτέχνημά του ανεξάρτητα από τη γνώμη που μπορεί ο καθένας να σχηματίσει για τα πρόσωπα αυτά 
μέσα στη ζωή. Ξέρω πολλά βιβλία οικτρά, γεμάτα πρόσωπα αξιέπαινα από κάθε άποψη, και άλλα βιβλία 
θαυμαστά, που ζωντανεύουν ανθρώπους ανυπόφορους. Είμαι σύμφωνος, κατ’ αρχήν, στο σημείο αυτό. 
Δεν μπορεί όμως κανείς να παραγνωρίσει, από την άλλη μεριά, ότι, εδώ, τα θέματα είναι πάρα πολύ 
φλογισμένα κι επίκαιρα και ανακατωμένα με του καθενός μας τη ζωή, έτσι που να μη μας είναι δυνατό 
να κοιτάξουμε τα πρόσωπα αυτά μονάχα κι αποκλειστικά σαν δημιουργήματα ενός λογοτέχνη. Είναι 
φυσικό να μας γεννηθεί η διάθεση να τα συζητήσουμε και σαν μέλη της κοινότητας» (Γ. Θεοτοκάς, 
2005, 483). 
119 Πρβλ. «[Οι νέοι του Χρονικού] Είναι, κατά κύριο λόγο, […], αντικομμουνιστές˙ η στάση τους, 
δηλαδή, προσδιορίζεται από ένα αντί-. Νιώθουν τον κομμουνισμό να ζυγώνει. Καταλαβαίνουν πως, αν 
επικρατήσει, θα καταλύσει καθετί που αγαπούν: την ανεξάρτητη προσωπικότητα, το ελεύθερο πνεύμα, 
ένα ορισμένο κλίμα ζωής. Τους αγριεύει η Επανάσταση, τους γίνεται εφιάλτης. Η ατμόσφαιρα την οποία 
αποπνέει τους είναι ασφυκτική. Της αντιστέκονται λοιπόν, στην αρχή με την προπαγάνδα, ύστερα με 
ξυλοδαρμούς, και τέλος με τα πιστόλια» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 483-484). 
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το ευρύτερο θέμα των ιδανικών και των «λύσεων» που προτείνονταν από την «εθνική» 

παράταξη ως αντίδοτο ή αντίβαρο στην κομμουνιστική προπαγάνδα και πρακτική. 

Κάθε άλλο, μάλιστα: αυτό που χαρακτήριζε τους νέους του βιβλίου ήταν μια 

ιδεολογική σύγχυση, ένα «πνευματικό αδιέξοδο», μια «φανερή αμηχανία» (Γ. 

Θεοτοκάς, 2005, 483 και 484). Ανήκαν, βέβαια, στο στρατόπεδο που αντιτάχθηκε στα 

σχέδια της κομμουνιστικής επιβολής, μόνο που η αντίδραση αυτή με τα δεδομένα και 

τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής δεν επαρκούσε ως ικανοποιητικός ιδεολογικός 

(αυτο)προσδιορισμός, όπως εξάλλου πολύ φτωχό και αναχρονιστικό φάνταζε (ακόμη 

και στα δικά τους μάτια) το θεωρητικό οπλοστάσιο του παραδοσιακού 

εθνικισμού/μεγαλοϊδεατισμού, στο στρατόπεδο του οποίου είχαν προσχωρήσει οι 

«σταυροφόροι» ‒μάλλον εξ ανάγκης και λόγω του μέγιστου κινδύνου που συνιστούσε 

για αυτούς η επικράτηση των κομμουνιστών. 

Ο Θεοτοκάς πίστευε ότι οι νέοι της Ρίζας του Μύθου, έστω και αν δεν ήταν σε 

θέση να το συνειδητοποιήσουν τότε πλήρως ή να το διατυπώσουν με τρόπο 

ικανοποιητικό, ένιωθαν ότι αυτό που υπερασπίζονταν έναντι του «αντίπαλου δέους» 

δεν ήταν το έθνος ή η «Ελλάδα», όπως αυτά επανέρχονταν και κυριαρχούσαν ως 

συνθήματα στη ρητορική του συντηρητικού κόσμου, αλλά η ίδια η υπόσταση του 

δυτικού πολιτισμού που είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση και κινδύνευε. Ο κυριότερος 

λόγος που τους κινητοποιούσε στον αντικομμουνιστικό τους αγώνα προερχόταν από  

μια ασαφή διαίσθηση ότι στην πραγματικότητα συγκρούονταν δυο ριζικά διαφορετικές 

κοσμοθεωρίες, δυο ολότελα διαφορετικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία, 

την οικονομία, την ύλη και το πνεύμα.120  

Το σημείο, όμως, όπου καταφανώς υστερούσαν έναντι των ιδεολογικών 

αντιπάλων τους εντοπιζόταν από τον Θεοτοκά ακριβώς στην απουσία συγκεκριμένων, 

«πειστικών» και «εφαρμόσιμων» προτάσεων για την αντιμετώπιση της πολυδιάστατης 

κρίσης του καιρού τους ‒και κατ’ επέκταση των μεταπολεμικών χρόνων: 

Το αντί-, ωστόσο, δεν αρκεί. Για την κρίση του καιρού μας, οι κομμουνιστές φέρνουν μια 
λύση, καλή ή κακή ανάλογα με τις πεποιθήσεις μας –πάντως μια λύση. Για να τους 
αντιμετωπίσει κανείς, στο ιδεολογικό πεδίο, πρέπει να προτείνει μιαν άλλη λύση, 

120 Πρβλ. «Τυπικά, επιφανειακά, είναι εθνικιστές. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ο εθνικισμός τους δεν είναι 
το βαθύτερο κίνητρό τους, αλλά μάλλον ένα όπλο του αγώνα. Η κύρια αιτία του αγώνα αυτού είναι κάτι 
πολύ πιο πλατύ από το έθνος: είναι η διάσταση δύο πολιτισμών που έχουν ριζικά διαφορετική αντίληψη 
για την ιστορία, για τον άνθρωπο, για τη σχέση της ανθρώπινης προσωπικότητας με τις συλλογικές 
δυνάμεις της βιομηχανικής κοινωνίας. Αυτά, οι νέοι του χρονικού τα αισθάνουνται έντονα, μα θολά και 
συγκεχυμένα. Δεν φαίνεται να τα έχουν συνειδητοποιήσει εντελώς» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 484). 
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πειστική, εφαρμόσιμη. Στο σημείο αυτό, οι νέοι του χρονικού πέφτουν σε φανερή 
αμηχανία. (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 484) 

Ο αριστοκρατισμός του Δίωνα και του στενού κύκλου των «σταυροφόρων», ο 

επιδεικτικός αισθητισμός τους, άλλοτε ο επαναστατικός και ουτοπικός ρομαντισμός ή 

οι αναρχικές τους τάσεις και, κυρίως, κάποιες σκανδαλιστικές αναφορές σε ιδεατές, 

πειθαρχημένες και αποφασιστικές (μέχρι θανάτου), οργανικές κοινότητες ολίγων 

εκλεκτών ‒εικόνες και αναπαραστάσεις που έρρεπαν επικίνδυνα στις φαντασιώσεις και 

«στις πρώτες εκδηλώσεις του νεανικού φασισμού του 1920 (που τόσο ακριβά τον 

πλήρωσε αργότερα η Ευρώπη)» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 484)‒ ενόχλησαν τον Θεοτοκά. 

Και αυτό, επειδή ακριβώς κρίνονταν, ως ενδεικνυόμενες ιδεολογικές θέσεις ή στάσεις 

απέναντι σε διλήμματα και διακυβεύματα υπαρκτά, αδιέξοδες και παντελώς 

ακατάλληλες να αντιπαρατεθούν στις αντίστοιχες «λύσεις» που προτείνονταν από τους 

κομμουνιστές.  

Φυσικά, για όλη αυτή τη σύγχυση των νέων της Κατοχής υπήρχαν ελαφρυντικά, 

και ο Θεοτοκάς ‒σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον Χουρμούζιο και επικυρώνοντας 

τους ισχυρισμούς του Κουμάντου (ο οποίος είχε επίσης θίξει στην επιστολή του το 

ζήτημα της ανεπαρκούς καθοδήγησης της γενιάς του εκ μέρους των πρεσβυτέρων), δεν 

δίσταζε να αναλάβει και ο ίδιος μέρος της ευθύνης για την έλλειψη αυτή σωστών 

κατευθύνσεων προς τους νεότερους σε μια εποχή πρωτόγνωρων προκλήσεων για 

όλους.121 

Εφόσον το επιτακτικό ερώτημα που ήγειρε (άθελά του) ο Ρούφος στη Ρίζα του 

Μύθου έμενε αναπάντητο ‒«Μια από τις χρησιμότητες αυτού του βιβλίου είναι ότι 

ξεσκεπάζει πτυχές της νεανικής ψυχολογίας του καιρού μας και μας κάνει να 

αναρωτιόμαστε τι άραγε πιστεύουν ή μπορούν να πιστέψουν σήμερα οι νέοι που 

αποκρούουν τον κομμουνισμό» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 484˙ η υπογράμμιση στο 

πρωτότυπο)‒, ο Θεοτοκάς θα έπαιρνε την πρωτοβουλία να καλύψει από τη μεριά του 

αυτό το κενό. Κατά την εκτίμησή του, το ομοσπονδιακό παράδειγμα των ΗΠΑ ως 

πρότυπο αρμονικής σύζευξης εθνικισμού και κοσμοπολιτισμού, παράδοσης, 

νεοτερισμού και πραγματισμού, έθετε εμφατικά για την ίδια την Ευρώπη ένα 

φιλελεύθερο, προοδευτικό αίτημα. Υποδείκνυε τον δρόμο για μια κοινωνία όπου τα 

121 Πρβλ. «Ο αναγνώστης αυτού του βιβλίου μπορεί να αναρωτιέται: άραγε πίστευαν τίποτα στ’ αλήθεια 
οι νέοι αυτοί; Νομίζω πως πίστευαν σ’ έναν πολιτισμό που κινδύνευε. Μα ήταν άπειροι, καθώς είμασταν, 
άλλωστε, κι εμείς, οι μεγαλύτεροί τους, την ίδια εποχή. Τα προβλήματα ήρθαν απάνω μας πολύ ξαφνικά, 
πολύ δυνατά, κι ήταν πολύ πιο μεγάλα και περίπλοκα απ’ ό,τι είχαμε ώς τότε σκεφτεί» (Γ. Θεοτοκάς, 
2005, 485). 
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ιδεώδη της ελευθερίας και της επιδίωξης της ατομικής ευτυχίας θα μπορούσαν να 

συνυπάρχουν με την αναμφισβήτητη κυριαρχία της μηχανής στην παραγωγή και στην 

οικονομία, ενώ η υλική πρόοδος θα αντιμετωπιζόταν ως αναγκαίο μέσο για την 

προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την εξύψωση τόσο της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων, όσο και της πνευματικής στάθμης του σύγχρονου πολιτισμού. 

Από την άποψη αυτή, η ένθερμη υποστήριξη της προοπτικής της ευρωπαϊκής 

ομοσπονδιακής ενοποίησης στο τέλος της βιβλιοκρισίας του ουσιαστικά αποτελούσε 

μια επιτομή των θέσεων που είχε ήδη υποστηρίξει ο ίδιος, εγκωμιάζοντας το 

αμερικανικό πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό σύστημα στο Δοκίμιο για την 

Αμερική:  

Το να αρνηθεί κανείς τη μάζα είναι θέμα που δεν σηκώνει πια καμιά συζήτηση. Η 
κοινωνία μας μπήκε, οριστικά και αμετάκλητα, κάτω από τον αστερισμό της τεχνικής και 
της βιομηχανίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής μας, αυτό είναι το μέλλον του 
πολιτισμού μας. Η μάζα αξιώνει ένα όσο το δυνατό ανώτερο επίπεδο ζωής και μονάχα μ’ 
ένα τέτοιο πνεύμα μπορεί να λειτουργήσει, από εδώ και πέρα, η βιομηχανική κοινωνία. 
Γόνιμα και δημιουργικά ιδανικά είναι, στον καιρό μας, εκείνα που προσφέρουν λύσεις 
στα προβλήματα της μάζας διατηρώντας τις πνευματικές και ηθικές αξίες στις οποίες 
πιστεύουμε. Η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι το δημοκρατικό ομοσπονδιακό πνεύμα 
φέρνει, στην Ευρώπη, μια λύση ανώτερη από εκείνην που προτείνει ο κομμουνισμός. 
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό σήμερα ότι ο κομμουνισμός, διαβλέποντας τον ιδεολογικό 
κίνδυνο, οχυρώνεται απροσδόκητα πίσω από το έμβλημα της εθνικής ανεξαρτησίας. Μα 
αυτά είναι, βέβαια, μια άλλη, καινούργια ιστορία. (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 485˙ η 
υπογράμμιση στο πρωτότυπο)122 

Ο Θεοτοκάς, ανομολόγητα, είχε φοβηθεί, όπως και ο Χουρμούζιος ή ο Κλάρας, 

ότι, αν κανείς έπαιρνε για αντιπροσωπευτική όλου του μη εαμικού/ 

αντικομμουνιστικού χώρου την εικόνα των «σταυροφόρων» της Ρίζας του Μύθου, η 

άλλη πλευρά θα έβγαινε χωρίς αμφιβολία κερδισμένη και ιστορικά δικαιωμένη. Η 

αίσθηση της «σύγχυσης», της «αμηχανίας», του «αδιεξόδου» που είχε επισημάνει στο 

βιβλίο του Ρούφου έπρεπε με κάθε τρόπο να ανατραπεί. Ο φιλελεύθερος κόσμος όφειλε 

να αντιπαρατάξει τις δικές του προτάσεις και «λύσεις» στα οικονομικά και κοινωνικά 

122 Για το ταξιδιωτικό κείμενο του Θεοτοκά, πρβλ. την πιο πρόσφατη επανέκδοση, Γ. Θεοτοκάς, Δοκίμιο 
για την Αμερική, εισ. Ν. Κ. Αλιβιζάτος, επίμ. Ι. Λαλιώτου – Β. Λαμπρόπουλος, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον 
της «Εστίας», 2009 (πρβλ. ειδικότερα τα κεφάλαια: «Συνέχεια ενός παλαιού διαλόγου», «Η 
Δημοκρατία» και «Ομοσπονδία» σ. 33-41, 78-92 και 101-106, αντίστοιχα). Και για τον ίδιο τον Ρούφο, 
πάντως, το παράδειγμα της ομοσπονδιακής Αμερικής θα επανερχόταν ως βασικό ιδεολογικό πρόταγμα 
του αστικού κόσμου κατά τη μεταπολεμική εποχή στην κατάληξη του δοκιμίου του για τη «Νεοελληνική 
Συντηρητική Ιδεολογία», πρβλ. και το σχετικό κείμενό μας, Α. Δ. Μπαζούκης, «Ο άβολος 
μετεωρισμός…», περ. Κονδυλοφόρος, ό.π., 238-242. Για το θέμα των «αναπαραστάσεων» της Αμερικής 
σε κείμενα ευρωπαίων διανοουμένων, πρβλ. Ι. Λαλιώτου, «Ευρώπη και Αμερική: η ιστορία μιας σχέσης 
με συνέχειες, ανατροπές και μεταλλάξεις», στο επίμετρο του Δοκιμίου για την Αμερική (ό.π., σ. 259-
274). 
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προβλήματα που είχαν εκρηκτικά αναδυθεί στις συνθήκες της Κατοχής, 

ενδυναμώνοντας το ΕΑΜ και προσδίδοντας τέτοια μαζικότητα και πρωτοφανή 

απήχηση στο αριστερό κίνημα, ώστε να δημιουργηθούν μεταπολεμικά οι συνθήκες 

μιας κοινωνικής επανάστασης (όσο «αδύνατης» και αν αυτή αποδείχτηκε τελικά).123 

Για τους λόγους αυτούς, όπως είδαμε, προέβη, στην κατάληξη της βιβλιοκριτικής του, 

σε μια τόσο ρητή τοποθέτηση-πριμοδότηση του ομοσπονδιακού μοντέλου για την 

Ευρώπη (εμπνευσμένου από την αντίστοιχη εμπειρία των ΗΠΑ) ‒μια προσωπική 

διακήρυξη των ιδεολογικοπολιτικών του πεποιθήσεων, που αλλιώς θα έμοιαζε άστοχη 

και αδικαιολόγητη στο πλαίσιο μιας κριτικής ενός λογοτεχνικού έργου.124 

Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αντίστοιχη βιβλιοκριτική του Ρούφου για το Δοκίμιο 

για την Αμερική, που είχε δημοσιευτεί νωρίτερα στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, ο 

ίδιος ο συγγραφέας της Ρίζας του Μύθου είχε προβεί σε ανάλογες διαπιστώσεις, 

θεωρώντας ότι το (εκ πρώτης όψεως ταξιδιωτικό) βιβλίο του Θεοτοκά αφορούσε στην 

ουσία του το «μέλλον του ανθρώπου» και «τη μεγάλη αυριανή πραγματικότητα». Το 

(κατ’ ουσίαν πολιτικό) κείμενο του Θεοτοκά συνεισέφερε στην «ανακατάταξη αξιών» 

και στην κατανόηση μιας νέας εποχής που ξεπρόβαλλε στον ιστορικό ορίζοντα και που 

έπρεπε κανείς να παραδεχτεί χωρίς «γκρίνια», δογματικές αγκυλώσεις, προκαταλήψεις 

και «σκουριασμένες ιδέες» ‒προφανώς, σαν αυτές που ο προνεοτερικός, 

αριστοκρατικός Δίων εξέφραζε σε διάφορα σημεία του πρώτου τόμου του Χρονικού. 

Αυτή τη νέα πραγματικότητα είχε υποχρέωση ένας πνευματικός άνθρωπος που ζούσε 

πλέον στη μεταπολεμική/ψυχροπολεμική εποχή να την αντιμετωπίσει «κατάματα, 

άφοβα, τίμια» με αισιοδοξία, θάρρος και ρεαλισμό: 

στον κόσμο που έρχεται μπορεί να συμβιβαστεί η μηχανή με την πολυτιμότερη ουσία της 
δυτικής κληρονομιάς –με την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με την ομορφιά 
και την αλήθεια. Η προσαρμογή δε γίνεται βέβαια χωρίς αγωνία και χωρίς θυσίες. Πολλά 
αγαπημένα κομμάτια του παρελθόντος μας θα πρέπει να ξεγραφτούν. Ωστόσο η θαρρετή 
παραδοχή αυτού του καινούριου κόσμου κι η προσπάθεια για την εξύψωση του ανθρώπου 
–όλων των ανθρώπων– μέσα στα πλαίσιά του είναι η πιο σωστή στάση.125 

123 Πρβλ. τη μελέτη του Π. Βόγλη, Η Αδύνατη Επανάσταση. Η Κοινωνική Δυναμική του Εμφυλίου 
Πολέμου, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2014. 
124 Στην κατάληξη του κεφαλαίου του για την «Ομοσπονδία» των ΗΠΑ, ο Θεοτοκάς είχε υποστηρίξει 
τα εξής: «Ο Ευρωπαίος που πηγαίνει σήμερα στις Ενωμένες Πολιτείες πρέπει, πριν απ’ οτιδήποτε άλλο, 
να προσπαθήσει να συλλάβει και κάπως να ζήσει το ομοσπονδιακό τους πνεύμα. Μονάχα έτσι θ’ αρχίσει 
να νιώθει κάτι από τον αμερικανικό πολιτισμό κι από τη νοοτροπία του, μα θα δει πιο καθαρά, από 
αντανάκλαση, και το θέμα της Ευρώπης. Θα γυρίσει με το αίσθημα πως έριξε μερικές ματιές στο 
μέλλον» (Δοκίμιο για την Αμερική, ό.π., σ. 106). 
125 Ρόδης Προβελέγγιος, «Γ. Θεοτοκά: Δοκίμιο για την Αμερική, Αθήνα 1954», περ. Κυπριακά Γράμματα, 
τόμ. 20ός, τχ. 236 (Φεβ. 1955), 92. Ανάλογα θα ήταν, επίσης, τα σχόλια του Ρούφου σε επιστολή του 
προς τον Θεοτοκά από τη Λευκωσία (ημερομηνίας 28 Δεκ. 1954), με την οποία και τον ευχαριστούσε 
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Επιστρέφοντας και πάλι στην κριτική του Θεοτοκά για τη Ρίζα του Μύθου, 

οφείλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση του ιδίου από τους λοιπούς συναδέλφους του (τον 

Χουρμούζιο, τον Κλάρα, τον Θρύλο, τον Χατζίνη κ.ά.), οι οποίοι είχαν χαρακτηρίσει 

πληθωρικές και μάλλον επιδεικτικά «ναρκισσιστικές» ‒σίγουρα πάντως αναντίστοιχες 

με το πνεύμα και το κλίμα των ημερών‒, τις συζητήσεις και τις ενασχολήσεις των 

συνδαιτημόνων του Δίωνα και του Μιχαήλ με διάφορα φιλοσοφικά ή επιστημονικά 

συγγράμματα, λογοτεχνικά κείμενα και ρεύματα, μουσικές ή εικαστικές συνθέσεις και 

ζητήματα αισθητικής. Το βιβλίο ανήκε, στο κάτω-κάτω, περισσότερο στην 

ατμόσφαιρα και στον κόσμο της εφηβείας, υπογράμμιζε ο Θεοτοκάς, και εκεί όλα αυτά 

κατέχουν μια νόμιμη θέση. Εξάλλου, οι ιδεαλιστικές καταβολές του συγγραφέα και, 

ιδίως, το πάθος του έφηβου Δίωνα για τα έργα του Πλάτωνα τον είχαν (το πιθανότερο) 

επηρεάσει και στη διαλογική σύνθεση της «χρονογραφίας» του ‒μόνον που εδώ δεν 

κυριαρχούσε η ηγετική παρουσία ενός διδασκάλου-αυθεντίας (του τύπου του 

Σωκράτη) ούτε η ανάλαφρη ατμόσφαιρα ενός συμποσίου˙ αντίθετα όλα τα «σκίαζε» η 

εφιαλτική παρουσία του θανάτου: 

Στο μεταξύ, οι νέοι ερωτεύουνται ή παίζουν τον έρωτα, γράφουν ποιήματα και συζητούν, 
με πάθος, ιδέες. Παραδίδουνται με αυταρέσκεια σ’ έναν ατέλειωτο, ανώριμο πλατωνικό 
διάλογο, από τον οποίο απουσιάζει ο Σωκράτης, που τον σκιάζει όμως ο θάνατος. Δεν με 
ενοχλεί η κάποια πληθώρα από πνευματικές συζητήσεις που χαρακτηρίζει αυτό το βιβλίο, 
η συχνή επίκληση μεγάλων ονομάτων φιλοσόφων, συγγραφέων και καλλιτεχνών. Δεν μου 
φαίνεται να υπάρχει εδώ σχολαστικισμός ή επίδειξη γνώσης. Τουναντίο, πιστεύω ότι αυτή 
η εφηβική δίψα για ιδέες, η λαχτάρα για τα έργα του στοχασμού και της τέχνης, είναι η 
έκφραση μιας ψυχικής ανάγκης καλής ποιότητας, είναι κάτι αξεχώριστο από το κλίμα της 
ζωής της ανήσυχης κι ευαίσθητης νιότης. Ύστερα, επιτρέψτε μου μιαν εξομολόγηση: 
κουράστηκα να φυλλομετρώ ελληνικά βιβλία που δεν λένε άλλο τίποτα παρά πρωτόγονα 

για την αποστολή του «θαυμάσιου» βιβλίου του (το οποίο και διάβασε «μονορούφι»): «Λέω θαυμάσιο, 
γιατί καταφέρατε να το κάνετε απλό και ευκολοδιάβαστο (τώρα ξέρω, μαθαίνοντας από τα δικά μου 
λάθη, πόσο δύσκολη είναι η απλότητα και η «φυσικότητα»…) χωρίς ποτέ να πέφτει από το υψηλό του 
πνευματικό επίπεδο. Συνθέσατε ιστορία, κοινωνιολογία και ανθρωπιστική σκέψη σε μιαν αξεδιάλυτη 
οργανική ενότητα που ξεπερνάει πολύ το μετριόφρονα τίτλο σας: σε πολλές του στιγμές, τις 
ουσιαστικότερες ίσως, το βιβλίο σας δεν είναι πια δοκίμιο για την Αμερική, μα για το μέλλον του 
ανθρώπου. Κι εκεί χαράζετε με θάρρος κι αισιοδοξία, αλλά και με λόγο και μέτρο, ένα δρόμο –το μόνο 
ίσως δρόμο. Θα ’δινα πολλά για να συμμεριζόμουν την κατάφασή σας στη νέα φάση της ιστορίας, εκείνη 
που ξεκινάει από την παραδοχή των σημερινών πραγματικών δεδομένων ‒μηχανή, μάζα, τυποποίηση 
ώς ένα σημείο‒ και προσπαθεί να τα συνθέσει με τις εξώχρονες αξίες της ψυχής και του πνεύματος, 
επαληθεύοντας με την πιο πλατιά έννοια τον ορισμό της πολιτικής σαν ‘‘τέχνης του πραγματικού’’ ή 
‘‘του δυνατού’’. […]. Η αλήθεια είναι όμως ότι το βιβλίο σας συντέλεσε πολύ, πολύ περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο διάβασμα, στο να αμβλύνει τη γκρίνια μου και να με κάνει πιο αισιόδοξο απέναντι 
στο ‘‘Brave New World’’. Στο κάτω-κάτω, εκείνο που ο Huxley οραματίσθηκε πριν λίγες δεκαετίες με 
φρίκη –και αν ακόμα η Αμερική τείνει προς αυτό–κοντεύει να φανεί Παράδεισος μπροστά σε πιο 
σύγχρονους εφιάλτες όπως του G. Orwell», στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 267. Η συζήτηση για το Δοκίμιο 
του Θεοτοκά και το μέλλον του δυτικού/ευρωπαϊκού πολιτισμού θα συνεχιζόταν μεταξύ των δύο 
συγγραφέων και στις επόμενες επιστολές της αλληλογραφίας τους (πρβλ. επιστολές αρ. 4 και 5, ό.π. 
268-269). 
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ένστικτα και ανεύθυνες συναισθηματολογίες, και μ’ ευχαριστεί να βλέπω ν’ ακονίζουνται, 
στις σελίδες αυτές, μερικές δροσερές νεανικές διάνοιες. (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 480-481) 

Η παρατήρηση περί απουσίας ενός «Σωκράτη» από την παρέα των νέων 

«σταυροφόρων» αφορούσε προφανώς τον Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζο, ο οποίος έπαιζε για 

τον «όμιλο» του Χρονικού «τον ρόλο του πολιτικού ηγέτη, του εμπνευστή και του 

οδηγού των ψυχών» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 481). Ο Θεοτοκάς ομολογούσε, έχοντας και 

ο ίδιος γνωρίσει προσωπικά τον τρισέγγονο του στρατηγού Μακρυγιάννη,126 ότι έως 

ένα σημείο η αινιγματική του φυσιογνωμία, τα χαρίσματα και οι αρετές του, η 

«ένταση» του εσωτερικού δράματος που μπορούσε κανείς να διακρίνει κάπως στο 

«βλέμμα» του και, χωρίς αμφιβολία, ο άδικος χαμός του δικαιολογούσαν εν μέρει την 

αναγωγή του σε «θρύλο» και «μύθο» από τους συναγωνιστές του στις 

αντικομμουνιστικές φοιτητικές οργανώσεις. 127 

Εντούτοις, ως κεντρικός πρωταγωνιστής του βιβλίου, ο Μιχαήλ δεν έπειθε, καθώς 

δεν κατόρθωνε να αποκτήσει διαστάσεις αυθεντικού μυθιστορηματικού προσώπου, 

παραμένοντας περισσότερο μια «λυρική οπτασία», με τον τρόπο μάλλον που είχε 

επιβιώσει και στην ίδια τη μνήμη του συγγραφέα. Ο Ρούφος δεν τον ερμήνευε, δεν 

προσπαθούσε να αποδώσει την ψυχική βάσανο του ινδάλματός του, να πιθανολογήσει 

έστω για τους βαθύτερους, υποκειμενικούς και αντικειμενικούς, λόγους των 

αλλεπάλληλων κρίσεων συνείδησης που τον είχαν σημαδέψει ή τους παράγοντες που 

υπαγόρευσαν τις διαδοχικές ιδεολογικοπολιτικές του μεταλλάξεις. Στους τομείς αυτούς 

παρουσιάζονταν για τον Θεοτοκά «μεγάλα ψυχολογικά κενά», που δεν βοηθούσαν τον 

126 Πρβλ. την αντίστοιχη εγγραφή του Θεοτοκά για τη δολοφονία του Κ. Μαλτέζου την 1η Φεβρουαρίου 
1944 (Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 445-446): «Πέφτουν κορμιά. Σήμερα το πρωί, κατά τις 9 π.μ., 
κοντά στο Ζάππειο, ενώ περίμενε το τραμ, δολοφονήθηκε με περίστροφο ο νέος Κίτσος Μαλτέζος, ο 
τελευταίος απόγονος του Μακρυγιάννη, σε ηλικία είκοσι τριώ χρόνω. Μου τον είχε γνωρίσει ο Στέλιος 
[Ξεφλούδας] το καλοκαίρι 1941, μου είχε κάνει εντύπωση και, δίχως να ’χω ποτέ πολλές σχέσεις μαζί 
του, τον παρακολουθούσα από μακριά. Ήταν ένα παιδί που είχε μέσα του μια φλόγα. Είμαι σίγουρος 
πως μπορούσε να κάνει μια μέρα κάτι σημαντικό. Το mal du siècle στην πιο έντονη μορφή του και στην 
καρδιά της δράσης. Μα με πολλή λεβεντιά και περηφάνια. Ο ίδιος ο πρόγονός του (ήτανε φανερή και 
κάποια ομοιότητα στη φυσιογνωμία) με την προσθήκη της ψυχικής αγωνίας του 20ού αιώνα. Οι 
περιπαθείς ιδεολογικές εξάρσεις, απογοητεύσεις και μεταστροφές του τού στοίχισαν τη ζωή. Πού μας 
πάει αυτό το αίμα, αυτός ο μανιάτικος γδικιωμός που ζώνει τώρα όλη την Ελλάδα και θα χρειαστούν 
δεκαετίες για να ξεχαστεί; Μα τούτη τη στιγμή θυμούμαι μονάχα την ωραία, αυστηρή,  νεανική μορφή 
του, που τόσο έθελγε τους συνομηλίκους του ‒εκείνο το κάτι το μοιραίο που είχε στην όψη‒ όμως δεν 
το είχα φανταστεί να τον δω πεθαμένο κι άξαφνα, σαν τ’ άκουσα σήμερα τ’ απόγεμα, έμεινα ενεός». 
127 Πρβλ. «Μου έτυχε να συναντήσω αυτόν τον νέο δύο ή τρεις φορές, τα χρόνια εκείνα. Είχα μαζί του 
θεωρητικές συζητήσεις. Δεν μπορώ να πω πως τον γνώρισα στ’ αλήθεια, γιατί ήταν πολύ κλειστός με 
τους πρεσβυτέρους του. Μου έκαμε όμως εντύπωση η σπάνια ευγένεια της μορφής του κι η ένταση της 
ψυχικής ζωής που μάντευε κανείς στο βλέμμα του. Καταλαβαίνω τη μαγνητική επιρροή που του δόθηκε 
να ασκήσει σε πολλούς συνομηλίκους του και την ατμόσφαιρα του θρύλου που περιβάλλει τη μνήμη 
του. Δέκα χρόνια συζητήθηκε, χαμηλόφωνα, με πάθος. Και τώρα που η γενεά του μπαίνει στην περίοδο 
της πρώτης ωριμότητας, ο Κίτσος Μαλτέζος αρχίζει να επιστρέφει, σαν ποιητικό φάντασμα, μες από τις 
σελίδες των βιβλίων» (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 481-482). 
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αναγνώστη να συλλάβει την ιδιαιτερότητα της περίπτωσής του, να παρακολουθήσει τη 

γενικότερη (πνευματική, ιδεολογική, συναισθηματική) ωρίμανσή του, με αποτέλεσμα 

ως ήρωας (με τη διπλή έννοια της λέξης) να κινδυνεύει σοβαρά να μείνει εσαεί 

«αδικαίωτος».128 

Ο Θεοτοκάς, λοιπόν, στο σημείο αυτό βρισκόταν σε πλήρη αρμονία με τα 

υπόλοιπα μέλη της «Ομάδας των Δώδεκα» που είχαν ήδη τοποθετηθεί για το βιβλίο 

(τον Α. Θρύλο και τον Γ. Χατζίνη),129 αλλά και με άλλους κριτικούς που θα έκαναν 

σύντομα τις δικές τους παρεμβάσεις στην όλη συζήτηση (όπως ο Β. Βαρίκας, τη 

βιβλιοκρισία του οποίου θα δούμε αμέσως μετά). Αν κάτι προκαλεί, ωστόσο, ιδιαίτερη 

εντύπωση είναι οι σοβαρές ενστάσεις που πρόβαλλε ο συγγραφέας της Αργώς για την 

αναιμική υπόσταση των γυναικείων χαρακτήρων της Ρίζας του Μύθου –μια 

παρατήρηση που αποκτούσε άλλη βαρύτητα, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στη 

δική του νεανική συντροφιά της «Αργώς» είχε επίσης καταλογιστεί μια ανάλογη 

απουσία (ή αδυναμία) στον (τότε νεαρό) πεζογράφο Θεοτοκά:130 

Για τα κορίτσια, όμως, που οι νέοι ερωτεύουνται δεν θα είχα πολλά να πω. Σαν 
λογοτεχνικά πρόσωπα, δεν υπάρχουν. Ο συγγραφέας δεν κατορθώνει να τους δώσει 
υπόσταση. Είναι μονάχα ονόματα (Λίζα, Λένα, Μάγδα) και αφορμές για συναισθηματικές 
κρίσεις που ζουν οι νέοι ερήμην των κοριτσιών. Για μια στιγμή, φαίνεται πως θα γίνει 

128 Πρβλ. «Ο Μιχαήλ, στο βιβλίο του κ. Προβελέγγιου, είναι πολύ περισσότερο λυρική οπτασία, παρά 
πρόσωπο μυθιστορήματος. Εξακολουθεί να είναι κλειστός και κάπως αινιγματικός, όπως εκείνος που 
είχα συναντήσει στη ζωή, κι η εξέλιξή του παρουσιάζει μεγάλα ψυχολογικά κενά. Σε κύρια σημεία μένει 
αδικαίωτος. Τι συνέβηκε μέσα του όταν έγινε κομμουνιστής και τι όταν απαρνήθηκε τον κομμουνισμό; 
Μαντεύουμε ψυχικές κρίσεις που το χρονικό τις πηδά. Το ίδιο και στις σχέσεις του με τις γυναίκες. Αυτά 
θα ήταν μεγάλες ελλείψεις, αν κρίναμε το βιβλίο με τα κριτήρια του μυθιστορήματος. Μα αισθανόμαστε 
ότι ο συγγραφέας δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το ίνδαλμα αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Όταν το 
πλησιάζει, κατέχεται ξανά από την έξαρση της πρώτης του νιότης κι αφήνεται σε λυρικά ξεσπάσματα» 
(Γ. Θεοτοκάς, 2005, 482). 
129 Από την ίδια λογοτεχνική συντροφιά, πολύ θετικά είχε εκφραστεί νωρίτερα για τη Ρίζα του Μύθου ο 
Τ. Αθανασιάδης, γενικός γραμματέας του Εθνικού Θεάτρου την περίοδο εκείνη. Σε προσωπική του 
κάρτα προς τον Ρούφο (ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 1954) θα του έγραφε για την «πολλή χαρά» και την 
«περηφάνεια» που αισθάνθηκε, εφόσον από τον κύκλο των «εκλεκτών παιδιών» που γνώρισε στην 
Κατοχή παρουσιάζονταν πλέον τόσα «ώριμα έργα»˙ ως αρετές του βιβλίου θα αναγνώριζε την 
«πνευματικότητα», τη «συνθετική ικανότητα», την ευχέρεια στη «δημιουργία ατμόσφαιρας» ‒
χαρακτηριστικά όλα του συγκεκριμένου πεζογραφικού είδους: «δηλαδή τα θεμέλια ενός χρονικού», μαζί 
με «εκείνο το αστάθμητο στοιχείο, που το λέμε ‘‘Μαγεία’’». Στην ίδια κάρτα ενημέρωνε τον συγγραφέα 
ότι ο ίδιος είχε προτείνει τη Ρίζα του Μύθου για το «Βραβείο των Δώδεκα»: «Σε μια συγκέντρωσή μας 
σχολιάστηκε με πολλά εγκώμια, που με κάνουν αισιόδοξο για το τελικό αποτέλεσμα το Μάρτη. Σε 
σφίγγω το χέρι» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
130 Για την κριτική που είχε ασκηθεί στον Θεοτοκά για το ζήτημα αυτό από μια γυναίκα (τη Σοφία 
Αντωνιάδη στο περιοδικό Ιδέα το 1933), καθώς και για τα σχέδια του Θεοτοκά να γράψει ως 
αντιστάθμισμα και «μια Αργώ των σύγχρονων κοριτσιών», πρβλ. Α. Καστρινάκη, Οι Περιπέτειες της 
Νεότητας…, ό.π., σ. 183-185 και 437-440˙ αντίθετα, για τη στάση των αριστερών συγγραφέων απέναντι 
στη γυναίκα, πρβλ. ό.π., σ. 242-245 και 265-271 και της ιδίας, «Μιχαήλ ή Κοσμάς: Μυθιστορηματική 
νεότητα στα χρόνια της Κατοχής», στο Β. Καραμανωλάκης κ.ά. (επιμ.), Η Ελληνική Νεολαία στον 20ό 
Αιώνα…, ό.π., σ. 213-214.  
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πρόσωπο η Ρέα, θα θέλαμε να μάθουμε κάτι γι’ αυτήν, αλλά σβήνει προτού τη 
γνωρίσουμε. (Γ. Θεοτοκάς, 2005, 481)131 

Με τα ίδια περίπου λόγια, ο Β. Βαρίκας στην κριτική του στα Νέα τον Μάρτιο του 

1955 θα επιχειρηματολογούσε για την έλλειψη πειστικότητας και σε βάθος σύλληψης 

της «δεσπόζουσας» στο μυθιστόρημα προσωπικότητας του Μιχαήλ. 132 Ο Βαρίκας 

αδυνατούσε να κατανοήσει πώς οι ιδέες ή η δράση ενός τόσο επιφανειακά 

σκιαγραφημένου χαρακτήρα, ενός προσώπου τόσο μακριά από οποιαδήποτε αίσθηση 

της πραγματικότητας και από οποιαδήποτε ρεαλιστική σύμβαση, μπορούσε να αναχθεί 

σε σύμβολο και σε αρχέτυπο του χαρισματικού ηγέτη. Ο συγγραφέας είχε τη φιλοδοξία 

να περιγράψει τη γέννηση και το θέριεμα ενός «μύθου», ο οποίος θα ενέπνεε μάλιστα 

και θα κινητοποιούσε τους πιστούς και τους ακολούθους του στην περαιτέρω δράση 

τους. Εντούτοις, η αδικαιολόγητη και παντελώς ανεξήγητη αίγλη, με την οποία 

περιβαλλόταν κατά κανόνα στο μυθιστόρημα ο Μιχαήλ, γεννούσε βάσιμες αμφιβολίες 

όχι μόνο για τον ίδιο ως ιστορική φυσιογνωμία (αντάξια της τιμής και της 

«μνημείωσης» που του επιφυλάχτηκε από τον Ρούφο), αλλά και για το αν ο αγώνας 

των υπόλοιπων «σταυροφόρων» στο όνομα δήθεν της διδασκαλίας και της θυσίας του 

«Αγαπημένου των θεών» στα δίσεκτα εκείνα χρόνια θα είχε τις όποιες πιθανότητες 

δικαίωσης στα υπόλοιπα μέρη της τριλογίας.133 

Με ανάλογο σκεπτικό ‒για την απόσταση που χώριζε «τις προθέσεις του 

συγγραφέα από τα επιτεύγματά του» (Β. Βαρίκας, 2004, 369) και όπως στο μεταξύ το 

131 Πάντως, παρά την κριτική που του ασκούσε σε διάφορες πλευρές του βιβλίου του, ο Ρούφος θα ήταν 
μάλλον ευγνώμων προς τον Θεοτοκά για τη συνολική τοποθέτηση και τις παρατηρήσεις του (αντίθετα, 
προφανώς, με την περίπτωση του Χουρμούζιου): «Διάβασα την κριτική σας στην Αγγλοελληνική 
Επιθεώρηση και σας ευχαριστώ για την αντικειμενικότητα και συμπάθεια με την οποία είναι γραμμένη, 
πιο πολύ όμως γιατί καταλάβατε τόσο καλά αυτό που θέλησα να δώσω στο βιβλίο μου και το κρίνατε 
σύμφωνα με τις επιδιώξεις του κι όχι με κριτήρια ξένα προς αυτές» (απόσπασμα επιστολής Ρούφου στον 
Θεοτοκά από τη Λευκωσία, ημερομηνίας 12 Μαΐου 1955, δημοσιευμένη στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 271. Στην 
επιστολή αυτή ο Ρούφος σχολίαζε και κάποιες δευτερεύουσας σημασίας γλωσσικές παρατηρήσεις του 
Θεοτοκά, που ο δεύτερος είχε συμπεριλάβει στο τέλος της κριτικής του στην Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, 
πρβλ. και επιστολές αρ. 8 και 9, ό.π., 272). Ο Θεοτοκάς, από τη μεριά του, θα εξέφραζε την ευαρέσκειά 
του που ο Ρούφος είχε συμφωνήσει «με το πνεύμα της κριτικής [τ]ου» (ό.π., 271). 
132 Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα (1945-1956, 1960), ό.π. σ. 367-369. 
133 Πρβλ. «Ο συγγραφέας τον θέλει [τον Μιχαήλ] δεσπόζουσα προσωπικότητα στο μυθιστόρημα. Κάτι 
περισσότερο. Πρόθεσή του είναι να τον υψώσει στην περιοχή του συμβόλου. Η παρουσία του 
είναι ’κείνη που θα δώσει την αφορμή για τη δημιουργία του ‘‘μύθου’’, ο οποίος με τη σειρά του θα 
αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την περαιτέρω δράση των ηρώων. Και όμως είναι το λιγότερο 
πραγματικό πρόσωπο του βιβλίου, ελάχιστα πειστικό και αισθητικά αδικαίωτο. Όπως τουλάχιστο τον 
εμφανίζει ο συγγραφέας ούτε η προσωπικότητά του, ούτε η δράση του αλλά ούτε και οι ιδέες του, 
μπορούν να θεωρηθούν ως γνωρίσματα γεννημένου ηγέτη. Ο αναγνώστης δε μπορεί να αντιληφθεί τι 
είναι εκείνο, που δημιουργεί τέτοια ακτινοβολία στο περιβάλλον του, γιατί όλος ο κόσμος επιμένει να 
ορκίζεται στο όνομά του. Σε τέτοιο σημείο, που να σκέπτεται κανένας πώς είναι δυνατόν σε μια τέτοια 
βάση να υψωθεί ένα σύμβολο, ικανό να δικαιώσει ένα αγώνα» (Β. Βαρίκας, 2004, 369). 
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είχαν ήδη επισημάνει άλλοι κριτικοί (ο Αιμ. Χουρμούζιος και ο Μπ. Κλάρας)‒, ως 

σοβαρό μειονέκτημα τεχνικής και σύνθεσης του μυθιστορήματος προβαλλόταν επίσης 

η ανικανότητα του Ρούφου «να συλλάβει την ψυχολογία των αντιπάλων του». Και 

αυτό, όχι από «οποιαδήποτε προκατάληψη» απέναντί τους είτε από έλλειψη 

«διάθεσης» ή του αναγκαίου θεωρητικού εξοπλισμού, αλλά επειδή από ψυχολογικής 

άποψης ο συγγραφέας ήταν ανίκανος «να ταυτιστεί μαζί τους, να συλλάβει δηλαδή το 

μηχανισμό του ανθρώπου, που τυφλά προσκολλημένος στο όποιο ιδανικό, εξαντλεί τον 

εαυτό του στον αγώνα για την πραγμάτωσή του» (Β. Βαρίκας, 2004, 369). Το αντίθετο 

ακριβώς συνέβαινε, φυσικά, με τους (μεγαλο)αστούς φοιτητές της μη εαμικής πλευράς: 

Έπειτα, και οι ήρωες του πεζογραφήματος ανήκουν όλοι ανεξαιρέτως στην κοινωνική 
εκείνη τάξη για την οποία το πέρασμα από τις ανώτερες σχολές αποτελεί πάντα 
προϋπόθεση για το ρίξιμο στο στίβο της ζωής. Περιγράφοντας τους ήρωες, ο 
Προβελέγγιος δίνει την εντύπωση ότι κινείται σε ένα περιβάλλον εντελώς οικείο. Δεν τους 
κοιτάει από την κλειδαρότρυπα. Το αντιλαμβάνεσαι εκτός των άλλων, και από το γεγονός 
ότι ξέρει να τους παρατηρεί και να καταγράφει με ακρίβεια τα καθέκαστα της ζωής τους 
και όταν βρίσκονται έξω από την πάλη, που αποτελεί, εντούτοις, τον κύριο στόχο τους. 
(Β. Βαρίκας, 2004, 368) 

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ως ωραιότερες σελίδες του βιβλίου ο κριτικός των 

Νέων και του Βήματος θα έκρινε αυτές, όπου η δράση, οι έριδες και οι συγκρούσεις 

στον πανεπιστημιακό χώρο (ή και έξω από αυτόν) έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα και ο 

Ρούφος, απαλλαγμένος από πολιτικές σκοπιμότητες, αποδείκνυε μια σπάνια 

«παρατηρητικότητα» και «καλλιτεχνική διαίσθηση» (Β. Βαρίκας, 2004, 368). 

Επρόκειτο για τα κεφάλαια εκείνα της ενδοσκόπησης του Δίωνα και των φίλων του, 

που αποκάλυπταν με τη σειρά τους διάφορες όψεις της εσώτερης ζωής των εφήβων: 

την αφύπνιση του ενστίκτου και τις πρώτες εκδηλώσεις του έρωτα, την ψυχολογική 

αστάθεια και τη μελαγχολία της ηλικίας, την περιέργεια και την έφεση για γνωριμία με 

κάθε τομέα του επιστητού, με όλες τις συγκινήσεις, με κάθετι καινούριο, διανοητικά 

και συναισθηματικά διεγερτικό. Μόνον έτσι, εξάλλου, οι ήρωές του αποκτούσαν μια 

κάποια αυτοτέλεια και ξεχώριζαν ο ένας από τον άλλο.134  

134 Πρβλ. «Όπως όλοι ανεξαιρέτως οι ήρωές του ‒και το πράγμα δεν είναι ασφαλώς τυχαίο‒, έτσι και ο 
συγγραφέας δεν φαίνεται να βρίσκει τον πραγματικό εαυτό του παρά τις στιγμές (και ευτυχώς δεν είναι 
καθόλου λίγες) που απομακρύνεται από την πολιτική δράση. Είναι οι ωραιότερες σελίδες του βιβλίου 
του, αυτές που μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τις όποιες ικανότητές του. […]. Στις σελίδες αυτές, 
άλλωστε, επιχειρείται και επιτυγχάνεται κάποια διαφοροποίηση των ηρώων, που διαφορετικά, αν 
δηλαδή ζητούσαμε να συλλάβουμε την προσωπικότητά τους από τη συμμετοχή τους στον πολιτικό 
αγώνα, θα μας ήταν δύσκολο να τους ξεχωρίσουμε μεταξύ τους. Το λεπτό θεωρητικό παιχνίδι στο οποίο 
αρέσκεται ο συγγραφέας και οι ήρωές του, αποτελεί ουσιαστικά άρνηση της πρακτικής δράσης που 
εξαντλεί την ουσία της πολιτικής» (Β. Βαρίκας, 2004, 368-369). 
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Αλλιώς, αν ο συγγραφέας δηλαδή επέμενε αποκλειστικά στην πολιτική διάσταση 

του μυθιστορήματός του, η κοινή αντικομμουνιστική τοποθέτηση των φοιτητών του 

θα επιδρούσε καταλυτικά και στη σκιαγράφηση του προφίλ τους, επιτείνοντας μια 

μάλλον απογοητευτική αίσθηση ομοιομορφίας και σχηματοποίησης ‒τάση, υποτίθεται, 

εγγενής σε στρατευμένους συγγραφείς και έργα της αντίπερα όχθης. Για τον Βαρίκα, 

το «τολμηρό» εγχείρημα του Ρούφου να καταπιαστεί με μια εποχή «ιδιόμορφη» και 

τόσο φορτισμένη από ποικίλες απόψεις, με έντονη την κυριαρχία των πολιτικών παθών 

και με τις αντιμαχόμενες πλευρές της Αντίστασης ‒φαινομενικά προσανατολισμένες 

στον αγώνα ενανατίον των δυνάμεων Κατοχής‒ να αποδύονται γρήγορα (στρέφοντας 

η μία τα όπλα εναντίον της άλλης) σε μια φρενίτιδα αλληλοεξόντωσης, ενείχε μεγάλο 

ρίσκο ‒όχι, όμως, από πλευράς ιδεολογικής, όπως φοβούνταν ο Αιμ. Χουρμούζιος, ο 

ανώνυμος Δ. του περιοδικού Σύνορα των Δύο Κόσμων, ο Μπ. Κλάρας, ο Α. 

Γιαννόπουλος κ.ά.135 

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο συγγραφέας (και ανεξάρτητα από τις φιλοδοξίες ή τις 

προθέσεις του) είχε επωμιστεί τον απολογισμό μιας ολόκληρης γενιάς (ενδεχομένως 

της πιο «πολύπαθης» στη σύγχρονη ελληνική ιστορία), «που πέρασε τα χρόνια της 

εφηβείας της στη βαριά ατμόσφαιρα της Κατοχής και ανδρώθηκε μέσα στους 

δύσκολους μεταπολεμικούς χρόνους» (Β. Βαρίκας, 2004, 367).136 Σίγουρα, ήταν 

αξιέπαινος που δεν παρασιωπούσε επίμεμπτες πλευρές της δικής του παράταξης, αν 

συνυπολογίσει κανείς ότι οι Γερμανοί απουσίαζαν πλήρως από το όλο σκηνικό του 

βιβλίου του και οι «σταυροφόροι» δεν τους είχαν καθόλου ενοχλήσει με την 

135 «Τόλμη και ειλικρίνεια» προσγράφονταν στο ενεργητικό και της άμεσης «μαρτυρίας» του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου για τα ίδια πρόσωπα και γεγονότα, δηλαδή την Τειχομαχία ‒ίσως, μάλιστα, ο Βαρίκας 
θεωρούσε ότι τα «σπάνια» αυτά «προσόντα» διακρίνονταν εκεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τη Ρίζα του 
Μύθου. Αν και από αισθητικής πλευράς έκρινε ότι το «χρονικό» του Φραγκόπουλου υστερούσε σαφώς 
σε σχέση με το αντίστοιχο βιβλίο του Ρούφου, ο Βαρίκας γενικά θα ήταν και αυτός (όπως και ο Α. 
Γιαννόπουλος) περισσότερο επιεικής απέναντι στο «πρόχειρο και σπασμωδικό», «άμορφο» και άνισο 
έργο του πρώτου, στη βάση ακριβώς της πηγαίας και ανεπεξέργαστης γραφής του, που προσέδιδε κάποια 
αυθεντικότητα στη μαρτυρία του: «Τα γεγονότα που διηγείται ο συγγραφέας, μας είναι ήδη γνωστά από 
ένα άλλο, πρόσφατο επίσης, πεζογράφημα, το μυθιστόρημα του Ρόδη Προβελέγγιου Η Ρίζα του Μύθου. 
Συναντάμε και στα δυο τα ίδια πρόσωπα, με διαφορετικά απλώς ονόματα, ενώ εμφανής είναι η 
προσπάθεια και των δυο συγγραφέων να τοποθετήσουν στο κέντρο της δημιουργίας τους την ίδια μορφή, 
το ίδιο υπαρκτό πρόσωπο. Με μια διαφορά: ο Ρόδης Προβελέγγιος θέλει να βλέπει σ’ αυτό ένα σύμβολο, 
τη ρίζα ενός μύθου, ενώ ο Φραγκόπουλος το αντιμετωπίζει κυρίως σαν ψυχολογικό πρόβλημα, που 
αγωνίζεται να λύσει. Νομίζω ότι εκεί που ο πρώτος αποτυγχάνει, ο δεύτερος πλησιάζει κατά πολύ την 
πραγματοποίηση των επιδιώξεών του, αλλά με μέσα όχι γνήσια λογοτεχνικά» (Β. Βαρίκας, Συγγραφείς 
και Κείμενα: 1955-1959, ό.π., σ. 24). 
136 Πρβλ. και «Ο συγγραφέας, όπως και οι ήρωές του είναι μαχόμενα άτομα, άνθρωποι δηλαδή, που 
συμμετέχουν στους αγώνες, που έδωσαν την ιδιόμορφη φυσιογνωμία της εποχής. Και όπως αυτοί με τη 
δράση τους έτσι και ο ίδιος με το μυθιστόρημά του επιδιώκει να δικαιώσει μια ορισμένη ιδεολογία, μια 
συγκεκριμένη κοινωνική θεωρία» (Β. Βαρίκας, 2004, 367). 
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υποτιθέμενη δράση τους. Επίσης, δεν μπορούσε να του χρεωθεί υποκρισία ή δειλία, 

εφόσον δεν απόκρυπτε τις σκανδαλώδεις (ιδεολογικές ή άλλες) προτιμήσεις του, τη 

μαχητική του (αντί)στράτευση και την πρόθεσή του να μη φανεί αντικειμενικός, 

αναλαμβάνοντας, αντίθετα, πλήρως την ευθύνη για όσα (πρόσωπα, ιδέες, καταστάσεις) 

συγκροτούσαν τον μυθιστορηματικό του κόσμο και που ήταν βέβαιο ότι μπορούσαν 

να προκαλέσουν την απαρέσκεια ή, καλύτερα, την απέχθεια των (ιδεολογικών) 

αντιπάλων του.137 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των επιδιώξεών του, επειδή ως 

συγγραφέας «υπερεκτίμησε ή, ακριβέστερα, παρεξήγησε τις δυνατότητές του» (Β. 

Βαρίκας, 369): το αγωνιστικό κλίμα, η περιοχή του «έπους» δεν ταίριαζε ούτε στον 

χαρακτήρα και στο ταλέντο του, ούτε στην καλλιέργεια και στα ενδιαφέροντά του. Αν, 

με άλλα λόγια, σκοπός του Ρούφου ήταν να αποδώσει κάτι από τους αγώνες και τις 

αγωνίες της νιότης του και από το κλίμα των αναζητήσεων μιας παρέας εφήβων, το 

μυθιστόρημα δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες ούτε του ιδίου ούτε των 

αναγνωστών του˙ δεν κατόρθωνε να πείσει ούτε με τα πρόσωπα που σκιαγραφούσε 

(ιδιαίτερα βέβαια με την κεντρική φιγούρα του Μιχαήλ) ούτε με την υποτυπώδη 

υπόθεση, που περιστρεφόταν γύρω από την πολιτική τους δράση στο Πανεπιστήμιο 

την περίοδο 1942-1944.138 Ο Βαρίκας εμφανιζόταν, μάλιστα, ιδιαίτερα επιφυλακτικός 

137 Πρβλ. και το αντίστοιχο (περισσότερο εκτενές και αναλυτικό) σχόλιό του στη βιβλιοκρισία του για 
την Τειχομαχία του Φραγκόπουλου (πρωτοδημοσιευμένη στο Βήμα, 3 Αυγ. 1955): «Η αντίσταση κατά 
των δυνάμεων Κατοχής, όπως τη φαντάστηκε και ζήτησε να την πραγματοποιήσει ένα τμήμα της Δεξιάς, 
το περισσότερο ειλικρινές αναμφισβήτητα, οι νέοι σπουδαστές, αποτελεί το θέμα της Τειχομαχίας. […]. 
Η απουσία ιδεολογικού πιστεύω, ικανού να δικαιώσει και να δώσει μονιμότερη και σταθερότερη βάση 
στη μαχητική διάθεση των νέων αυτών παιδιών, τα οδηγεί στην απογοήτευση. […] Η συνειδητοποίηση 
του αδιεξόδου θα οδηγήσει άλλους στην εγκατάλειψη της δράσης. Και άλλους, πράγμα άλλωστε όχι και 
τόσο διαφορετικό στην ουσία του, στην αυτοκτονία, όπως στην πραγματικότητα συμβαίνει με τον 
κεντρικό ήρωα. Όσο για τους υπόλοιπους, θα συνεχίσουν τον αγώνα τους χωρίς σκοπό και χωρίς πίστη, 
απλώς για να ικανοποιήσουν το μαχητικό τους ένστικτο. Πρόκειται για έναν αγώνα απελπισμένο, που 
όσοι τον αναλαμβάνουν είναι φυσικό να αδιαφορούν και για τους σκοπούς και για τα μέσα και για την 
ποιότητα των συμμάχων τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πεζογράφημα του Φραγκόπουλου μας 
αποκαλύπτει κάτι περισσότερο από μια ατομική περίπτωση. Αγγίζει το δράμα μιας ολόκληρης 
κατηγορίας ανθρώπων, που από καταγωγή, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, ή δεν ξέρω τι άλλο, πήραν μια 
ορισμένη κοινωνική τοποθέτηση» (Συγγραφείς και Κείμενα: 1955-1959, ό.π., σ. 24-25). 
138 Ανάλογες ήταν οι επιφυλάξεις που θα διατύπωνε, λίγες βδομάδες αργότερα, στο σύντομο σχόλιό του 
για τη Ρίζα του Μύθου (ένα «χρονικό» της Κατοχής στην Αθήνα «από φοιτητική γωνία όψης»), ο Π. 
Σπανδωνίδης από τις στήλες του περιοδικού Νέα Πορεία (τχ. 2, Απρ. 1955, 82): «Συγκεντρώσεις 
φοιτητών, συνασπισμοί ιδεολογικοί και συγκρούσεις περιγράφονται. Η πείρα του βιβλίου είναι 
βιωματική. Ο κύριος ήρωας του έργου, αδελφός του συγγραφέα, που σκοτώθηκε στην περιπέτεια των 
ετών της Κατοχής. Στις σελίδες του βιβλίου περνούν πρόσωπα που ζουν τις ιδέες τους και σχεδόν μόνον 
αυτές, όχι την πληρότητα της εσωτερικής τους ζωής. Ο γύρω κόσμος, απλή σκιαγραφία στην αντίθεση 
των ιδεών. Το σύνολο των γεγονότων ζωής προσφέρεται παρατακτικά και όχι σαν σύνθεση κάτω από 
ένα δυνατό κεντρομόλο πυρήνα. Το βιβλίο είναι έργο ενός νέου διανοούμενου κυρίως, που σκέφθηκε 
να δώσει μια επίφαση ζωντανής ζωής στις ιδέες του. Ο κ. Π.[ροβελέγγιος] δεν έχει τη μυθοπλαστική 
ικανότητα, που αποτελεί την πρωταρχική προϋπόθεση για την παρουσία ενός μυθιστοριογράφου. Ούτε 
τη δύναμη να κάνει να διολισθαίνει από σημείο σε σημείο μια πολύπλοκη διήγηση. Τέλος η όλη 
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για τη συνέχεια της τριλογίας, εάν ο Ρούφος δεν συνειδητοποιούσε ότι άλλη ήταν η 

φύση και η κλίση του˙ δεν έπρεπε να βλέπει τον εαυτό του ως πεζογράφο των πλατιών 

επικών συνθέσεων με δυναμική και συναρπαστική πλοκή, αλλά ως δημιουργό μιας 

υποβλητικής, ποιητικής ατμόσφαιρας με έμφαση στις λεπτομέρειες και στις 

αποχρώσεις: 

Το πράγμα θα γίνει, φοβάμαι, περισσότερο αισθητό στη συνέχεια της τριλογίας. Εκτός αν 
μια αντικειμενικότερη εκτίμηση των επιτευγμάτων του πρώτου μέρους της τριλογίας του, 
τον υποχρεώσει να αλλάξει κατεύθυνση. Να ζητήσει δηλαδή να δεί τους ήρωές του από 
διαφορετική πλευρά. Η εγκατάλειψη όμως του αρχικού σκοπού δεν θα είναι ήδη μια 
ομολογία αποτυχίας; (Β. Βαρίκας, 2004, 369)139 

Υπό το πρίσμα αυτό, της ιδιοσυγκρασιακής ακαταλληλότητας του Ρούφου στη 

διαχείριση επικοηρωικών θεμάτων και, αντίθετα, την έντεχνη, ποιητική υποβολή 

συναισθημάτων, τη δημιουργία ενός ακαθόριστου μεν αλλά τόσο έμφορτου από 

λυρικές συγκινήσεις κλίματος, η κριτική αποτίμηση του πεζογράφου Α. Κοββατζή για 

τη Ρίζα του Μύθου θα αποκτούσε αναμφίβολα άλλες προεκτάσεις. Η περίπτωση του 

Κοββατζή είναι ιδιάζουσα, καθώς αυτός θα αφιέρωνε δύο εκτενή και (μερικώς) 

αντιφατικά και αλληλοαναιρούμενα κριτικά σημειώματα: το πρώτο, άκρως επικριτικό 

και σχεδόν απορριπτικό, στην Απογευματινή, και το δεύτερο, κολακευτικό και μάλλον 

εγκωμιαστικό πέρα από κάθε προσδοκία (του συγγραφέα ή και των αναγνωστών του), 

στο λογοτεχνικό περιοδικό της Κέρκυρας Το Πρώτο Σκαλί. Μολονότι η εμφανής αυτή 

αναντιστοιχία (ή παλινωδία) θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να δικαιολογηθεί με το 

σκεπτικό ότι η βιβλιοκρισία στην εφημερίδα είχε στο στόχαστρό της περισσότερο την 

(προβληματική και εν πολλοίς εξοργιστική) ιδεολογική ταυτότητα των 

«σταυροφόρων», ενώ η κριτική στο περιοδικό καταπιανόταν κυρίως με ζητήματα 

αισθητικής και ιστορίας της νεοελληνικής πεζογραφίας, εντούτοις η προσπάθεια του 

Κοββατζή να μετριάσει (ή και να αναιρέσει πλήρως) στη συνέχεια όσα αρχικά είχε 

υποστηρίξει για το βιβλίο του Ρούφου θα ήταν κάτι παραπάνω από ευδιάκριτη. Αλλά, 

ας δούμε τα πράγματα από κοντά. 

παρουσία ζωής εδώ προβάλλεται χωρίς τις εσωτερικές εκείνες αναδιπλώσεις που φανερώνουν ένα έργο 
άξιο να παρουσιασθεί σαν πνευματικό δημιούργημα. Εδώ όλα είναι απλά και στην πρώτη επιφάνεια: 
πρόσωπα, ιδέες, γεγονότα». 
139 Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι οι προτροπές-συμβουλές του Μ. Καραγάτση προς τον Ρούφο θα 
κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση: κρίνοντας το φθινόπωρο του 1959 την Άλλη Όχθη, ο πολυγραφότατος 
συγγραφέας πολύτομων και πολυσέλιδων μυθιστορημάτων θα τον καλούσε να αποφύγει στο εξής τα 
ιστορικοπολιτικά ή «εθνικά» θέματα, γιατί το «έπος» δεν ταίριαζε στην ιδιοσυγκρασία του ‒αν και, όπως 
θα είχε πληροφορηθεί στο μεταξύ, ο Ρούφος είχε ετοιμάσει ήδη το επόμενο μυθιστόρημά του, 
εμπνευσμένο από τον Κυπριακό Αγώνα (δηλαδή, τη Χάλκινη Εποχή), κάτι που έδειχνε ότι τόσο οι 
συστάσεις του Βαρίκα όσο και οι δικές του δεν είχαν πιάσει τόπο. 
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Η κριτική στην Απογευματινή ξεκινούσε (και αυτή) με μια σύγκριση της Αργώς, 

του πρώτου καθαρά «αστικού» μυθιστορήματος εφηβείας ‒το οποίο και «συνέβαλε 

σημαντικά στην αλλαγή της ροής του ελληνικού πεζού λόγου»‒, 140 με τη Ρίζα του 

Μύθου: και τα δύο (αυτοβιογραφικά σε μεγάλο βαθμό) βιβλία, με δεδομένο ότι είχαν 

ως ήρωές τους φοιτητές μιας κάποιας κοινωνικής επιφάνειας στα πρώτα βήματα των 

σπουδών και της ενηλικίωσής τους, θεωρούνταν έργα συγγενικά, σχεδόν ταυτόσημα. 

Και στα δύο απεικονιζόταν βασικά η διερεύνηση εκ μέρους των άγουρων 

πρωταγωνιστών τους, συχνά στα τυφλά («στο σκοτάδι»), μιας «πίστης» ικανής να τους 

στηρίξει στη ζωή, μιας διεξόδου «από τον σκοτεινό και ανερεύνητο χώρο της 

εφηβείας», μιας τελικά υπαρξιακής λύτρωσης, την οποία όχι σπάνια θα επιζητούσαν 

«στην θυσία την θεωρητική ή πρακτική, χάριν ενός ιδανικού» (Α. Κοββατζής, 1954).  

Η μεγάλη, εντούτοις, διαφορά μεταξύ των δύο μυθιστορημάτων συνίστατο στο 

γεγονός ότι, αν στην Αργώ τα «πολύ ανθρώπινα» πρόσωπα του Θεοτοκά αγωνιούσαν 

να ψηλαφήσουν κάποια καινούρια δημιουργικά ιδανικά, για να στερεώσουν την πίστη 

τους ύστερα από το γκρέμισμα του Παλαιού Κόσμου που είχε επέλθει με το τέλος του 

Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου, στη Ρίζα του Μύθου οι απαράδεκτοι ως προς το ήθος και τη 

στάση τους «σταυροφόροι», όχι μόνο έδειχναν ανερμάτιστοι σε μια εποχή που 

κανονικά έπρεπε «να είχαν μια ορισμένη και σαφή πίστη, που όμως, δυστυχώς, δεν 

φαίνεται να την έχουν» (Α. Κοββατζής, 1954), αλλά και εμφανίζονταν αναχρονιστικοί 

υπερασπιστές μιας τάξης πραγμάτων που είχε καταρρεύσει παταγωδώς. Μάλιστα, το 

χρεοκοπημένο σύστημα προσώπων, ιδεών και αξιών του παρελθόντος οι ίδιοι 

επιδίωκαν «από ένστικτο», και καθώς αυτό ταυτιζόταν με τη διαιώνιση «των 

κοινωνικών κατακτήσεων της τάξεώς των», να το διατηρήσουν ή και να το 

επαναφέρουν στη ζωή, παρά την αμετάκλητη κίνηση της Ιστορίας προς τα εμπρός: 

Η μεγάλη διαφορά είναι ότι οι ήρωες του κ. Θεοτοκά έχουν κάτι το πολύ ανθρώπινο, 
επειδή προσπαθούν να οργανώσουν την ειρήνη τους μετά ένα πόλεμο, που είχε γκρεμίσει 
όλες τις παλαιές αξίες, ενώ οι ήρωες του κ. Προβελεγγίου προσπαθούν να διατηρήσουν 
την ειρήνη τους και τα επιτεύγματά της, διαρκούντος ενός πολέμου. Αυτές οι μακρές και 
άγουρες συζητήσεις τους γύρω από τα σύμβολα ενός παλαιού πια, ειρηνικού κόσμου, 
αυτός ο ανάλαφρος και αμέριμνος κατά πολύ τρόπος της ζωής των ηρώων του, είναι 
τουλάχιστον εξοργιστικός, για όσους έζησαν μες στην Αθήνα τις ενθουσιώδεις και 
ριψοκίνδυνες ανατάσεις της νεολαίας μας, κατέναντι ενός κινδύνου που απείλησε να 
καταστρέψει συθέμελα τον τόπο μας. (Α. Κοββατζής, 1954)141 

140 Α. Κοββατζής, «Από την πνευματικήν ζωήν. Η κριτική του βιβλίου. Ρόδη Προβελέγγιου, Η Ρίζα του 
Μύθου, μυθιστόρημα, (τόμος Α΄)», εφ. Απογευματινή, 18 Νοεμ. 1954. 
141 Ο οργισμένος με τον Ρούφο και τους ήρωές του κριτικός της Απογευματινής θα άλλαζε σύντομα 
γνώμη και θα στεκόταν στο επόμενο κριτικό του κείμενο για το βιβλίο («Βιβλία και συγγραφείς. Ρόδη 
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Φυσικά, αυτά τα πράγματα μας είναι ήδη γνωστά από αλλού ‒και από άλλους 

επικριτές του συγγραφέα και του πρωτόλειου έργου του. Εδώ, όμως, η σύγκριση με 

την Αργώ εξυπηρετούσε πρωτίστως τον στόχο του Κοββατζή να αντιδιαστείλει τη 

θετική στάση του Θεοτοκά απέναντι στο καινούριο και στις προκλήσεις του μέλλοντος 

με την αντιδραστική προσκόλληση του Ρούφου σε έναν κόσμο του παρελθόντος, 

χαμένο πλέον ανεπιστρεπτί.142 Ταυτόχρονα, βέβαια, η σύγκριση αυτή γινόταν αφορμή 

για τον κριτικό της Απογευματινής να ψέξει την εστίαση του συγγραφέα μόνο σε ένα 

«επίπεδο», αυτό που αφορούσε τις δραστηριότητες και τον ψυχισμό μιας δράκας 

εκλεκτών νέων της μεγαλοαστικής τάξης (για τους οποίους, «όπως φαίνεται, ‘‘πέρα 

βρέχει’’ όσον αφορά το δράμα του τόπου, που εκτυλίσσεται ολόγυρά τους», Α. 

Κοββατζής, 1954).143 Παράλληλα, από τον ευρύτερο πίνακα απουσίαζαν (όπως τόσοι 

και τόσοι είχαν κιόλας επισημάνει) τα πιο «δραματικά» και τα πιο «αξιόλογα» θέματα 

της εποχής: το «πεινασμένο» και «κοκαλιασμένο» παιδί στους δρόμους της 

πρωτεύουσας, οι εκτελέσεις, οι «ανυπέρβλητοι ηρωισμοί» των νέων της Αντίστασης, 

οι τραγικές σκηνές των καταδικασμένων σε θάνατο αγωνιστών μπροστά από τον 

«Παρνασσό.144 

Όλα αυτά τα μοναδικά γεγονότα και βιώματα «δεν προβάλλοντα[ν], παρά μόνο 

εδώ-εκεί συμπτωματικά», αποδίδοντας μια αδικαιολόγητα ωραιοποιημένη εικόνα της 

Αθήνας σε μια «από τις δραματικότερες περιόδους της ιστορίας μας» (Α. Κοββατζής, 

Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου, μυθιστόρημα, Α΄ τόμος μιας αναγγελλόμενης τριλογίας», περ. Το 
Πρώτο Σκαλί, τχ. 6, Φεβρ.-Απρ. 1955, 59-63) με πολύ μεγαλύτερη συμπάθεια απέναντι στον συγγραφέα 
και στα επιτεύγματά του, θεωρώντας, μάλιστα, τη Ρίζα του Μύθου ανώτερη τόσο της Αργώς του Γ. 
Θεοτοκά, όσο και της Eroica ή της Εκάτης του Κ. Πολίτη.   
142 Παρόλο που ο πεζογράφος της «Γενιάς του Σαράντα» δεν αναφερόταν ρητώς στο εμβληματικό 
δοκίμιο-μανιφέστο της «Γενιάς του Τριάντα», το Ελεύθερο Πνεύμα, το υπονοούσε ευκρινώς στο πλαίσιο 
της σύγκρισης της κοσμοθεωρίας και της στάσης των δύο συγγραφέων απέναντι στο μέλλον. 
143 Αντίθετα, στη δεύτερη κριτική του για το βιβλίο του Ρούφου, ο Κοββατζής θα ήταν εμφανώς πολύ 
περισσότερο επιεικής απέναντι στους νέους της Ρίζας του Μύθου, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό 
ότι τη στιγμή που αντιμετώπιζαν έναν «διμέτωπο αγώνα» (και εναντίον των κατακτητών και εναντίον 
των αριστερών), αυτοί επιχειρούσαν και μια «τρίτη έξοδο» από την εφηβική τους ηλικία, πράγμα που 
από μόνο του θα έφτανε να αποτελέσει άλλοθι για τις όποιες ανεπάρκειες, τις αμαρτωλές έξεις ή τα 
ολισθήματά τους: «Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικοί και να ζητούμε εκ των υστέρων ή 
σαν άνθρωποι έξω από το χορό, πράγματα απίθανα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα παιδιά αυτά 
αγωνίζονται ένα διμέτωπο αγώνα, τη στιγμή ακριβώς που επιχειρούν και μια τρίτη έξοδο, –την ώρα που 
ζητούν μια διέξοδο από τον σκοτεινό και ανερεύνητο χώρο της εφηβείας και που όχι σπάνια την 
βρίσκουν στη θυσία χάριν ενός ιδανικού. Εκείνο, που κάπως ενοχλεί, φαίνεται να είναι η επιμονή τους 
να διατηρήσουν την ειρήνη τους και τα επιτεύγματά της κατά την διάρκεια ενός πολέμου. Μα κι αυτό 
δεν είναι ψεύτικο. Φαίνεται ότι πραγματικά υπάρχουν την εποχή εκείνη μερικά παιδιά, που 
εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη μέθη της ειρηνικής ηλικίας των και να αφιερώνουν ατελείωτες ώρες 
σε μακρές και άγουρες συζητήσεις γύρω από τα σύμβολα του παλαιού κόσμου, που εστήριξαν, μα τώρα 
δε στηρίζουν καμιάν ελπίδα» (Α. Κοββατζής, 1955, 62). 
144 Η αίθουσα του ομώνυμου φιλολογικού συλλόγου είχε μετατραπεί σε γερμανικό στρατιωτικό 
δικαστήριο την περίοδο της Κατοχής. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

147

1954). Ο συγγραφέας έχανε, έτσι, την ευκαιρία, τη στιγμή που είχε όλες τις 

(αντικειμενικές) προϋποθέσεις και τις (υποκειμενικές) δυνατότητες προς τούτο, «να 

εκμεταλλευθεί το συγκλονιστικό υλικό αυτών των γεγονότων» και να δώσει «ένα 

μοναδικό χρονικό, με γενικές προβολές, της εποχής εκείνης» (Α. Κοββατζής, 1954).145 

Με τις επιλογές του αυτές, αδικούσε τελικά και το βιβλίο του και το «αναμφισβήτητο 

ταλέντο» του.146 

Ο Κοββατζής αμφισβητούσε ουσιαστικά ότι ο συγγραφέας ενδιαφερόταν, έστω 

και ελάχιστα, για μια κάπως απροκατάληπτη, αντιπροσωπευτικότερη και 

αυθεντικότερη απεικόνιση τουλάχιστον της νεολαίας της εποχής ‒ακόμη και της 

πλευράς εκείνης, με την οποία είχε συνταχθεί στα κρίσιμα χρόνια της Αντίστασης. 

Κατά τη γνώμη του, ο πραγματικός αγώνας των φοιτητών (όπως και του υπόλοιπου 

ελληνικού λαού), ανεξαρτήτως οργανώσεων, ιδεολογικών τάσεων ή προτιμήσεων, δεν 

είχε εκφυλιστεί, τουλάχιστον έως το 1943, σε μια ενδοελληνική, αδελφοκτόνα 

διαμάχη, όπως άφηνε να εννοηθεί ο συγγραφέας μέσω της αποκλειστικά 

αντιεαμικής/αντικομμουνιστικής στράτευσης των νέων του Χρονικού του.  

Ούτε, εξάλλου, η γενιά τους είχε μείνει τόσο μόνη και «ακαθοδήγητη» από τους 

μεγαλυτέρους, οι οποίοι (σκανδαλωδώς και πάλι) είτε απουσίαζαν ολοκληρωτικά από 

το βιβλίο («πουθενά δεν παρουσιάζονται οι μεγάλοι, οι δικοί τους να τους δώσουν μια 

σωστή συμβουλή, να συζητήσουν για τα προβλήματα του έθνους») είτε, όποτε 

(σπανίως) εμφανίζονταν ή αναφέρονταν, έμοιαζαν με «σωστά ανδρείκελα, 

ακατάλληλα για την μεγάλη στιγμή, που ζουν» (Α. Κοββατζής, 1954).147 Αλλά, ούτε 

145 Και πάλι από τη δεύτερη κριτική του Κοββατζή θα απουσίαζε τελείως οποιαδήποτε αιχμή περί μη 
ικανοποιητικής απόδοσης του κλίματος της κατοχικής περιόδου (τα σχετικά, δηλαδή, με τα 
κοκαλιασμένα παιδιά, τις εκτελέσεις κ.λπ. θα είχαν όλα απαλειφθεί). 
146 Ως παράδειγμα των ικανοτήτων του συγγραφέα, αλλά και ως ένδειξη του τι θα είχε προσφέρει στη 
«μνημείωση» των θετικών πλευρών της Αντίστασης, ιδίως από τη μεριά των μη εαμικών οργανώσεων, 
ο Κοββατζής θα ανέφερε τα σχετικά με τις πρωτοβουλίες του ΕΣΑΣ για την περίθαλψη των 
«βομβόπληκτων» του Πειραιά, τον Γενάρη του 1944: «Αρκεί να σημειώσουμε […] την σκηνή της 
περιθάλψεως των προσφύγων του Πειραιώς, που μεταδίδει μια αληθινή συγκίνηση, για να δείξουμε τι 
έχασε ο συγγραφέας, που αμέλησε να σταθεί κοντά στα συνταρακτικά γεγονότα. Νομίζω ότι ο 
συγγραφέας αδικεί όχι μόνο τα παιδιά της μεγαλοαστικής κοινωνίας μας, αλλά τα παιδιά της Ελλάδος 
γενικά, όταν τα βάζει να αντιμάχονται σ’ ένα ιδεολογικό μόνο αγώνα, ενώ ο αγώνας, ο μεγάλος του 1941 
έως τουλάχιστον το 1943 ήτανε καθαρότατα εθνικός και απελευθερωτικός» (Α. Κοββατζής, 1954). 
147 Στη δεύτερη κριτική του, ο Κοββατζής θα αναγνώριζε πως η «αναιμική» αυτή παρουσία των μεγάλων 
«είναι το μόνο σημείο του βιβλίου, που αφήνεται να υπονοηθεί μια προσωπική πίκρα του συγγραφέα 
για το γεγονός» (Α. Κοββατζής, 1955, 62). Το ζήτημα αυτό της απουσίας των μεγαλυτέρων από τη Ρίζα 
του Μύθου πρέπει να ιδωθεί, βέβαια, υπό το πρίσμα της «αντίθεσης των γενεών», όπως αυτή 
αποτυπώνεται σε ανάλογα νεανικά έργα: πρβλ. και Α. Καστρινάκη, Οι Περιπέτειες της Νεότητας…, ό.π., 
σ. 61, 71-72, 93-96, 104-106, 150-152, 309-317, 354-355, 399-402, 430-431 κ.α. και της ιδίας, «Μιχαήλ 
ή Κοσμάς: Μυθιστορηματική νεότητα στα χρόνια της Κατοχής», στο Β. Καραμανωλάκης κ.ά. (επιμ.), 
Η Ελληνική Νεολαία στον 20ό Αιώνα…, ό.π., σ. 214.  
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και η μεγαλοαστική τάξη, την οποία ο συγγραφέας περιέβαλλε τόσο απροκάλυπτα με 

την αγάπη και την αφοσίωσή του, δεν αποσκοπούσε μόνο στη διατήρηση των 

προνομίων και των κεκτημένων της, όπως παρουσιαζόταν να συμπεριφέρεται στο 

βιβλίο, σα «να μην έπαθε –κι αυτό δεν είναι αληθινό– καμιά ζημιά, να μην άλλαξε 

καμιά από τις συνήθειές της, κατά το διάστημα της Κατοχής» (Α. Κοββατζής, 1954). 

Ολοκληρώνοντας, ο Κοββατζής εξέφραζε την ελπίδα ότι στον δεύτερο τόμο τα 

πράγματα θα διορθώνονταν και ο Ρούφος θα πρόβαλλε περισσότερο την ενεργό 

συμμετοχή του Δίωνα και των φίλων του στον πραγματικό εθνικοαπελευθερωτικό 

αγώνα εναντίον των κατακτητών (στον οποίο και η δική τους παράταξη είχε συμβάλει), 

«γιατί αλλιώς θα αφήκει αυτά τα παιδιά να έχουν παίξει ένα επαίσχυντο ρόλο 

αδιαφορίας τη στιγμή, που ένας σεισμός ανέτρεπε ολόγυρά τους τα πάντα» (Α. 

Κοββατζής, 1954).148 Ώσπου, όμως, να συμβεί αυτό, οι ήρωές του (όπως, βέβαια, και 

το ίδιο το βιβλίο) δεν θα μπορούσαν να βρουν (ηθική) δικαίωση στα μάτια του 

αναγνώστη: 

Πρέπει να σημειώσω εμφαντικά μάλιστα, ότι τους ήρωές του ακόμη δεν τους αγαπήσαμε. 
Γιατί δεν είναι άξιοι αγάπης, αφού κι αυτοί δεν ημπορούν ν’ αγαπήσουν –παρά μόνο 
ερωτικά συναναστρέφονται μεταξύ τους– ούτε αυτούς που ψυχορραγούν τριγύρω τους. 
Είναι, λοιπόν, οι ήρωές του αντιπαθητικοί, όπως είναι οι άνθρωποι, που αδιαφορούν για 
ό,τι συμβαίνει γύρω τους και που αν παίρνουν μέρος σε μια προσπάθεια, αυτό το κάμνουν 
περισσότερο σαν σπορ και όχι από μια βαθύτερη ηθική επιταγή. Λείπει από το βιβλίο αυτό 
η αγάπη για τον άνθρωπο και ο υπερήφανος αγώνας των παιδιών της Ελλάδος για την 
απελευθέρωση. (Α. Κοββατζής, 1954)149 

Από όλες τις προηγούμενες παρατηρήσεις, καθώς και συνολικά από την επιθετική 

ρητορική της βιβλιοκρισίας του με τις πολλαπλές αιχμές, θα περίμενε κανείς ότι η 

καταδίκη της Ρίζας του Μύθου εκ μέρους του Κοββατζή θα ακουγόταν οριστική και 

τελεσίδικη˙ κάθε άλλο, όπως θα διαπιστώσουμε πολύ σύντομα. Πρώτα-πρώτα, στην 

κατάληξη της κριτικής του στην Απογευματινή, ο Κοββατζής θα διαχώριζε την «ουσία» 

του μυθιστορήματος (όπου και είχαν επικεντρωθεί όλες οι παραπάνω ενστάσεις) από 

τη μορφή του, για την οποία ισχυριζόταν «ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους 

148 Ενδεικτικό της διαφοροποίησης της κριτικής αποτίμησης του βιβλίου από τον Κοββατζή και της 
συνολικής αλλαγής τόνου και ύφους είναι ότι ανάλογα σχόλια δεν θα επαναλαμβάνονταν στο Πρώτο 
Σκαλί. 
149 Στη δεύτερη κριτική του ο Κοββατζής θα διευκρίνιζε για τη λέξη «αγάπη» πως την εννοούσε «σε ό,τι 
χριστιανικότερο κρύβει η λέξη» (Α. Κοββατζής, 1955, 63), ενώ θα ήταν πολύ πιο επιφυλακτικός (και 
καθόλου κατηγορηματικός ή αυστηρός, όπως στο σημείωμά του στην Απογευματινή) ως προς τους 
λόγους αυτής της έλλειψης: «Δεν ξέρω, μα υπάρχει κάτι, που φανερώνει τους ήρωες της Ρίζας του Μύθου 
να μην έχουν στην ψυχή τους αγάπη» (Α. Κοββατζής, 1955, 62-63). 
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επιφύλαξη», ούτε εξάλλου και καμιά αμφιβολία για το αν το έργο «θ’ ανθέξει στο 

χρόνο» (Α. Κοββατζής, 1954).150 

Απόδειξη της μαεστρίας και των ικανοτήτων του νέου πεζογράφου ήταν η 

δημιουργία ανάγλυφων και πειστικών, ανθρώπινων χαρακτήρων, ακόμη και αν αυτοί 

δεν αποτελούσαν (θετικά) πρότυπα προς μίμηση αλλά (αρνητικά) παραδείγματα προς 

αποφυγή. Στον βαθμό που ο Ρούφος είχε καταφέρει να σκιαγραφήσει παραστατικά ή 

και να πλάσει με τόση αληθοφάνεια αντιπαθητικούς και σχεδόν μισητούς τύπους, αυτό 

σήμαινε ότι είχε πετύχει τον σκοπό του, «αφού μπόρεσε να προβάλει τόσο φυσικά και 

ζωντανά τους ήρωές του, ώστε να προκαλέσει την άλφα ή βήτα αντίδραση στον 

αναγνώστη» (Α. Κοββατζής, 1954).151 Περισσότερο, βέβαια, τα συναισθήματα του 

τελευταίου δοκιμάζονταν στο πρόσωπο της αυτοβιογραφικής προβολής του 

συγγραφέα, εφόσον ο Δίων αντιπροσώπευε και την πιο τραγική (μολονότι γοητευτική) 

περίπτωση ήρωα, (αυτο)εγκλωβιζόμενου στα πνευματικά, ηθικά, ψυχολογικά 

διλήμματα ή και αδιέξοδα μιας εφηβείας που είχε (ενδεχομένως αδικαιολόγητα) 

επιμηκυνθεί σε διάρκεια: 

Είναι ο εξομολογητικός και ο απολογητικός τόνος της διηγήσεως, που δείχνει ότι αυτός ο 
Δίων, ένα από τα κύρια πρόσωπα του μυθιστορήματος, δεν είναι παρά ένας 
αυτοτιμωρούμενος, που δέρνεται μέσ’ στο κλουβί κάποιας ασάφειας και κάποιας 
ατολμίας, που βασανίζει τα άγουρα χρόνια. (Α. Κοββατζής, 1954)152 

150 Στην κριτική του στο Πρώτο Σκαλί, ο Κοββατζής θα πρόσθετε με νόημα: «και σε κάθε είδους 
πολεμική» (Α. Κοββατζής, 1955, 63). 
151 Άλλωστε, στην επόμενη τοποθέτησή του για τη Ρίζα του Μύθου, ο Κοββατζής θα προσπαθούσε 
εμφανώς να απαλλάξει τον Ρούφο από κάθε κατηγορία αναφορικά με το αρνητικό πρόσημο των 
περισσότερων από τους τόσο «αληθινούς» και «ολοκληρωμένους» ήρωες του βιβλίου του, στη λογική 
της αποτύπωσης μιας υπαρκτής πραγματικότητας, η οποία, σε τελική ανάλυση, δεν μπορούσε να 
αγνοηθεί από τον συγγραφέα: «Ευθύνεται, λοιπόν, ο συγγραφέας και για τις καλές και για τις κακές 
πράξεις και σκέψεις των ηρώων του, και δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό γι’ αυτόν; Δεν φαντάζομαι 
ότι μπορεί κανείς ν’ αποδώσει στον κ. Προβελέγγιο απόλυτα μια τέτοια ευθύνη, όπως δεν μπορεί να την 
αποδώσει και σε κανένα άλλον μυθιστοριογράφο. Το υλικό της Ρίζας του Μύθου είναι παρμένο απ’ τη 
ζωή, δεν είναι έργο καθαρής φαντασίας. Οι ήρωες και στις σελίδες του βιβλίου διατηρούν μια 
πειστικότητα ζωής, μια φυσικότητα, που σε πείθει ότι πριν ζήσουν μια δεύτερη ζωή στην φαντασία του 
συγγραφέα, υπήρξαν κάπου στην πραγματικότητα. Μπορεί η μεσολάβησις του ανθρώπου, που τους πήρε 
τη ζωή, τους μετέπλασε και τους πέρασε σ’ ένα βιβλίο, να φώτισε περισσότερο ορισμένες πλευρές τους 
και να ατόνισε μερικές άλλες. Μα ναι, μόνο έτσι θα ήταν δυνατόν να τους δημιουργήσει μέσα στο χώρο 
της τέχνης, να τους προβάλει και να τους κάνει πειστικούς» (Α. Κοββατζής, 1955, 61-62). 
152 Βέβαια, αυτά θα επαναλαμβάνονταν με μικρές διαφοροποιήσεις και στην κριτική του στο Πρώτο 
Σκαλί: και εδώ οι ήρωες θα χαρακτηρίζονταν «κάπως» αντιπαθητικοί, «μια και τους παρακολουθούμε 
ώς το τέλος, να μην μπορούν ν’ απαλλαγούν ολοκληρωτικά από τις θεωρητικές συζητήσεις τους για να 
δοθούν ολοκληρωτικά στον αγώνα, που έχει επιδοθεί το έθνος» (Α. Κοββατζής, 1955, 62), ενώ ο 
«δραματικός» Δίων «δέρνεται μέσ’ στο κλουβί κάποιας ασάφειας και κάποιας ατολμίας, που βασανίζει 
πάντα τα άγουρα χρόνια», εμπνέοντας με τις ψυχικές του περιπέτειες «αναλόγως τον σεβασμό ή την 
κατανόηση» (Α. Κοββατζής, 1955, 63 ‒οι υπογραμμίσεις δικές μας). Εντούτοις πλέον, ο συγγραφέας δεν 
θα καταδικαζόταν για τις επιλογές του αυτές, αλλά αντίθετα θα γινόταν εκ νέου προσπάθεια (με πολύ 
ευφάνταστο τρόπο, μακριά όμως από την αλήθεια) να δικαιολογηθεί η «αρνητικότητα» αυτή των 
προσώπων, απότοκη, κατά τον Κοββατζή, μιας ριζικής αναθεώρησης των πραγμάτων εκ μέρους του 
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Κατά δεύτερο λόγο, ο Κοββατζής στον επίλογο του σημειώματός του στην 

Απογευματινή θα μιλούσε για μια σπάνια ποιητικότητα, για κάτι το «ρευστό», το 

«ασαφές» και «ακαθόριστο» ‒που απηχούσε προφανώς τον ίδιο τον «ψυχικό χώρο» 

του συγγραφέα‒, προσέδιδε όμως ταυτόχρονα ζωντάνια, θέρμη και πλαστικότητα στην 

όλη σύνθεση του έργου του. Ο Ρούφος αναδεικνυόταν, έτσι, αριστοτεχνικός στο 

«παιχνίδι των φωτοσκιάσεων», στην υποβολή μιας ατμόσφαιρας «θαμπής», που 

επέτεινε την αίσθηση του ονείρου και του «μισοειδωμένου», αιχμαλωτίζοντας τον 

αναγνώστη.153 Τις καταληκτικές αυτές παρατηρήσεις της πρώτης τοποθέτησής του για 

το βιβλίο του Ρούφου θα αναλάμβανε να αναπτύξει ο Κοββατζής στο εκτενέστερο και 

σαφώς διαφορετικό ως προς τον τόνο, το ύφος και τη συνολική αποτίμηση της Ρίζας 

του Μύθου κριτικό του κείμενο στο Πρώτο Σκαλί. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγουμένως, στην ανασκόπηση του «Λογοτεχνικού 

1954» στην ίδια εφημερίδα, την Απογευματινή, ο μαχητικός αυτός εκπρόσωπος της 

«Γενιάς του Σαράντα» θα είχε δώσει κάποιες ενδείξεις της διαφοροποίησής του, με την 

παραδοχή ότι το μυθιστόρημα, «παρόλες τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει κανείς 

όσον αφορά ορισμένα σημεία της ‘‘θέσεώς’’ του, αποτελεί ένα από τα πιο 

καλογραμμένα και τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία των τελευταίων χρόνων».154 

Ακολούθως, στην αναθεωρημένη εκδοχή της κριτικής του στο κερκυραϊκό 

λογοτεχνικό περιοδικό,155 ο Κοββατζής θα προέβαινε εξαρχής σε μια βαρυσήμαντη 

Ρούφου: «Πιθανώς την αντιπάθεια αυτή να την έζησε και ο κ. Προβελέγγιος (κι ας φαίνεται να είναι κι 
ο ίδιος ένας από τους ήρωες του βιβλίου) κι έτσι δεν μπόρεσε να μην την περάσει στο μυθιστόρημά του» 
(Α. Κοββατζής, 1955, 62)˙ με άλλα λόγια, δηλαδή, ο συγγραφέας από ένα σημείο και πέρα ένιωσε και 
αυτός «αντιπάθεια» για τον ίδιο του τον εαυτό και τους φίλους του, για όσα σκέφτονταν ή (δεν) έκαναν 
τον καιρό της Κατοχής ‒αισθήματα που επηρέασαν τη συνολική αναπαράσταση των «σταυροφόρων» 
και του «αγώνα» τους στη Ρίζα του Μύθου! 
153 Πρβλ. «Υπάρχει κάτι ακαθόριστο, που κάμνει αυτή την χρονική περίοδο [της Κατοχής] να περνά 
ζεστή-ζεστή από το χώρο της ζωής ‒και για να κυριολεκτούμε από τον ψυχικό χώρο του συγγραφέως‒ 
και να καθηλώνεται στο χώρο της τέχνης, με μια πλαστική μορφή, που δίδει την εντύπωση ότι θ’ ανθέξει 
στο χρόνο. Ήθελα να απομονωθώ από την ουσία του βιβλίου και να ξεχάσω την περίοδο που γίνεται η 
ιστορία, για να δικαιολογήσω και να επαινέσω την ποίηση, την τόσο ανάλαφρη –αλλά και τόσο 
ακατάλληλη για την εποχή– που πλημμυρίζει τις περισσότερες σελίδες του βιβλίου. Μα είναι και κάτι 
περισσότερο από την ποίηση, που προσδίδει γοητεία στο ύφος του μυθιστορήματος. […]. Εδώ εκεί, στα 
περιγραφικά ιδίως τμήματα του βιβλίου, πάει να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα θαμπή, τα πράγματα, οι 
ιδέες μισοφαίνονται. Τα πάντα μοιάζουν εκεί ρευστά, ακαθόριστα, σα να γίνονται κάπως μακριά από 
μας ή πίσω από ένα λεπτό ατλάζι. Ύστερα, όμως, προβάλλει ο συγγραφέας τους ήρωές του, 
ευδιάκριτους, απτούς –όσο κι αν είναι ακαταστάλχτοι ηθικά και πελαγωμένοι πνευματικά– και τους ωθεί 
να κινηθούν στα πρώτα-πρώτα επίπεδα. Δημιουργεί έτσι ένα παιχνίδι φωτοσκιάσεων –φως στη δράση, 
σκιά στις ιδέες– που κάμνει να διαβάζεται το μυθιστόρημα άνετα και στρωτά» (Α. Κοββατζής, 1954). 
Ένα ακόμη, αρκετά χαρακτηριστικό, δείγμα της αναθεωρητικής γραμμής που θα ακολουθούσε ο 
Κοββατζής στο δεύτερο κείμενό του είναι ότι οι υπογραμμισμένες φράσεις θα εξοβελίζονταν από την 
κριτική του στο Πρώτο Σκαλί (οι υπογραμμίσεις δικές μας). 
154 Α. Κοββατζής, εφ. Απογευματινή, 3 Ιαν. 1955. 
155 Για το περιοδικό της Κέρκυρας Το Πρώτο Σκαλί, πρβλ. το λήμμα του Θ. Πυλαρινού στην 
Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, επιμ. Λ. Δρούλια – Γ. Κουτσοπανάγου, τόμ. 3ος, 
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εκτίμηση για την εμβέλεια του εγχειρήματος του συγγραφέα, για την αξία και το 

«ειδικό βάρος» της παρέμβασής του στα λογοτεχνικά πράγματα της πρώτης 

μεταπολεμικής δεκαετίας. 

 Η Ρίζα του Μύθου, ένα μυθιστόρημα τέτοιας εντυπωσιακής αρτιότητας, 

«αισθητικής και εκφραστικής πληρότητας», είχε εμφανιστεί αίφνης  στις προθήκες των 

βιβλιοπωλείων, για να ταράξει τα (προφανώς λιμνάζοντα) «νερά» της πεζογραφίας μας 

και να προκαλέσει μια γενικότερη αναδιάταξη «προσώπων» και «ιδεών» στον χώρο 

των Γραμμάτων. Για να αξιολογήσει κανείς τα νέα δεδομένα που δημιουργούσε η 

έκδοση του πρώτου τόμου του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, έπρεπε να ανατρέξει στο 

παρελθόν και να διερευνήσει γενικότερα ζητήματα της πρόσφατης λογοτεχνικής 

ιστορίας, μιας και το βιβλίο αποτελούσε, όπως αυτολεξεί θα επαναλάμβανε δύο φορές 

στο κείμενό του ο Κοββατζής, τη «συνισταμένη των αναζητήσεων δύο ολοκλήρων 

λογοτεχνικών γενιών, του 1930 και του 1940» (Α. Κοββατζής, 1955, 59). 

Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του αυτό, ο Κοββατζής θα επιχειρούσε στο 

πρώτο μέρος του κειμένου του στο Πρώτο Σκαλί μια αναδρομή στην περίοδο από τα 

τέλη του 19ου αιώνα έως και τη δεκαετία του 1940 (με έμφαση όμως περισσότερο στον 

Μεσοπόλεμο), προκειμένου να αναδείξει τις εξελίξεις και την πρόοδο που είχαν 

σημειωθεί στον τομέα του νεοελληνικού αφηγηματικού λόγου. Απώτερος στόχος του 

θα ήταν, επίσης, να διευκρινίσει «σε τι ανανέωσαν, σε τι πλάτυναν και σε τι βάθυναν 

την εμπειρία μας, είτε την αισθητική, είτε την καθαρώς κοινωνική» οι δύο (διαδοχικές, 

ανταγωνιστικές αλλά και συμπληρωματικές, όπως φιλοδοξούσε να αποδείξει) γενιές 

(«του Τριάντα» και «του Σαράντα), «ζυγίζοντας» τη συνεισφορά της καθεμιάς (Α. 

Κοββατζής, 1955, 59). Θα αφιέρωνε, λοιπόν, τις επόμενες σελίδες της κριτικής του σε 

μια παρέκβαση αφενός για την εικονοκλαστικότητα και τους νέους δρόμους που άνοιξε 

η (κοσμοπολίτικη, συνάμα όμως και ελληνοκεντρική) «Γενιά του Τριάντα», αφετέρου 

για τη λυρική ανάταση και την υπεροχή του εσώτερου βλέμματος στα ανθρώπινα, που 

εισηγήθηκε η «Γενιά του Σαράντα» ως αντιστάθμισμα σε μια λογοκρατούμενη και 

άκρως αντιποιητική εποχή. 

Έτσι, στο ενεργητικό της γενιάς του Γ. Θεοτοκά και του Κ. Πολίτη καταλογιζόταν 

το ότι είχε ακολουθήσει, ως όφειλε, τα διδάγματα του Γ. Ψυχάρη, του Α. Εφταλιώτη 

και του Α. Πάλλη στο γλωσσικό, επιλύοντας οριστικά το ζήτημα του εκφραστικού 

Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2008, σ. 576-577 (όπου και 
σχετική βιβλιογραφία). 
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οργάνου (και) για τους επόμενους πεζογράφους. Θεματικά, μολονότι οι δημοτικιστές 

συγγραφείς του Μεσοπολέμου είχαν επηρεαστεί από ξένα πρότυπα, δεν είχαν αφήσει 

έξω από την περιοχή των ενδιαφερόντων τους την πατρίδα τους, την Ιστορία, καθώς 

και την τρέχουσα πραγματικότητα του καιρού και του τόπου τους.156 Η 

επαναστατικότερη τομή που επέφεραν, εντούτοις, στα Γράμματα οι εκπρόσωποι της 

γενιάς αυτής (και ουσιαστικοί εισηγητές του μυθιστορηματικού είδους στα καθ’ ημάς) 

ήταν η ρήξη τους με την παράδοση της «ηθογραφίας». 

Δεν επρόκειτο απλώς για μια ασήμαντη ή ανώδυνη αλλαγή σκηνικού (από το 

χωριό και την ύπαιθρο στην πόλη), αλλά για μια ριζικά διαφορετική (και 

«αντικλασική») αντίληψη της θέσης του ανθρώπου ως έλλογου όντος, υπεύθυνου για 

τη ζωή και την προσωπική του μοίρα (ιδωμένης πλέον όχι με όρους «θεοκρατικούς» ή 

«υπερβατικούς», αλλά «κοινωνικούς»), σε μια νεοτερική εποχή γενικότερης σύγχυσης 

και αμφισβήτησης των παραδεδεγμένων αξιών.157 Η «Γενιά του Τριάντα» θέλησε να 

αποδώσει το πνευματικό και ψυχικό δράμα μιας σύγχρονης ατομικότητας, 

ανερμάτιστης και κλυδωνιζόμενης σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και που δεν 

προσφέρει τα αλλοτινά καταφύγια ιδεών ή την παραμυθία κάποιας σταθερής και 

ακλόνητης (μεταφυσικής) πίστης: 

Η γενιά, λοιπόν, αυτή παρουσίασε ένα έργο, που καθώς το βλέπει κανείς τώρα σ’ ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο, καταλαβαίνει ότι εκφράζει την τραγωδία μιας συνειδήσεως που 
προδομένη από τις πνευματικές κατακτήσεις της εποχής της προσπαθεί να στερεώσει 
μερικά σύμβολα και να πιστέψει σ’ αυτά, τη στιγμή που όλα καταρρέουν ολόγυρά της. Ο 
κόσμος όμως δεν έχει πια σύμβολα και το χάσμα που χωρίζει την κλασική και ουμανιστική 
αντίληψη για τη ζωή (που είναι μάλιστα και το ελληνικό ιδανικό) με την καθαυτό 
αντικλασική εποχή που ζούμε είναι αγεφύρωτο. (Α. Κοββατζής, 1955, 60) 

156 Πρβλ. «Αυτό, που κατόρθωσε κυρίως η γενιά του 1930 ήταν μια αληθινή επανάσταση, που αν είχε 
τα μακρινά πρότυπά της στην Ευρώπη, δεν έπαυε ωστόσο να είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα. Το 
γλωσσικό βέβαιο όργανο, το πρώτο όπλο για την επιτυχία του αγώνα αυτού, της το είχε κληροδοτήσει 
η παράδοση του Ψυχάρη, του Εφταλιώτη και του Πάλλη, που στα χέρια της γενιάς του 30 βοήθησε κι 
αυτό σε κάτι πολύ ουσιαστικότερο: στο σπάσιμο των ορίων, μέσα στα οποία εκινείτο μέχρι τότε η 
πεζογραφία μας και το άνοιγμα μερικών νέων πλατύτερων και βαθύτερων προοπτικών» (Α. Κοββατζής, 
1955, 59). 
157 Πρβλ. «Η γενιά αυτή [του 1930] κατόρθωσε, από τη μια μεριά να μεταφέρει την ηθογραφία από το 
χωριό στην πόλη και από την άλλη επεχείρησε να δει τον άνθρωπο σε συσχέτιση με το περιβάλλον του, 
με την ίδια του την κοινωνική μοίρα. Η μοίρα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ίδια με κείνη της 
ηθογραφίας του χωριού, δεν είναι κάτι τι υπερφυσικό, ο από μηχανής θεός, με την βοήθεια του οποίου 
κάνομε μια εύκολη τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον του και δίνουμε μια μεταφυσική 
λύση στα προβλήματά του, που σήμερα αποκαλύπτεται πως είναι το αποτέλεσμα της συναρτήσεως των 
σχέσεών του, μέσα στην κοινωνία. […] Η γενιά του 1930 τον τοποθέτησε [τον άνθρωπο] μέσα στο 
κοινωνικό περιβάλλον, και τον παρακολούθησε στην δημιουργία μιας μοίρας, που αποτελούσε την 
συνισταμένη μιας δράσεως και μιας αντιδράσεως. […]. Περάσαμε μ’ άλλους λόγους από την περίοδο 
της αισθηματοκρατίας στην περίοδο της λογοκρατίας. Ο κόσμος άρχισε να είναι μαθηματικός, ζούμε 
την περίοδο, που ετοιμάζει τον ‘‘ατομικόν αιώνα’’» (Α. Κοββατζής, 1955, 59-60˙ η υπογράμμιση στο 
πρωτότυπο). 
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Ο άνθρωπος, λοιπόν, αντιμέτωπος με την α-ταξία και το χάος της νεοτερικότητας 

και των μοντέρνων καιρών (του «ατομικού αιώνος») ‒όπου δοκιμασμένα (μα 

«πεσμένα») σύμβολα και πατροπαράδοτα (μα «προδομένα») ιδανικά δεν διαθέτουν 

πλέον καμιά στερεότητα, δεν παρέχουν καμιά βεβαιότητα‒ έχασε τα πρωτινά του 

στηρίγματα. Και αυτό δεν μπορεί παρά να του γεννά μια βαθύτερη απελπισία και 

απόγνωση, ένα απέραντο υπαρξιακό κενό. Την έλλειψη, την α-πορία και την αναπηρία 

αυτή (διάχυτη σε κείμενα και έργα συγγραφέων του Μεσοπολέμου) θα ερχόταν, κατά 

τον Κοββατζή, να αναπληρώσει και να θεραπεύσει η δική του γενιά, μπολιάζοντας την 

πρόζα με εκείνα τα στοιχεία (ο ίδιος θα τα ονόμαζε «ποιητικά»), που είναι σε θέση να 

δράσουν ως αντίδοτο στο αδιέξοδο αυτό και να συμφιλιώσουν τον λόγο με το αίσθημα, 

το έξω με το μέσα, το ρητό με το άρρητο.  

Φυσικά, δεν θα ήμασταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αν υποστηρίζαμε 

ότι ο Κοββατζής, γράφοντας για τις κυρίαρχες τάσεις και τα διακριτικά γνωρίσματα 

της πεζογραφικής παραγωγής της «τελευταίας τριακονταετίας», προσπαθούσε να 

δικαιώσει το προσωπικό του όραμα για την αφηγηματική τέχνη και τη συμβολή 

πρωτίστως της «Γενιάς του Σαράντα» στην αλλαγή προσανατολισμού και στην 

παραπέρα προώθηση της νεοελληνικής πεζογραφίας σε νέες κατευθύνσεις και 

επιτεύξεις.158 Στο πλαίσιο αυτό, ο Κοββατζής έβλεπε τη Ρίζα του Μύθου ως γέφυρα 

μεταξύ των δύο γενιών, ως κράμα και σύνθεση των αντίρροπων δυνάμεων και των 

πνευματικών και αισθητικών αναζητήσεων που αναπτύχθηκαν στους κόλπους τους.159 

158 Πρβλ. «Αλλά η γενιά αυτή [του 30] έφερε κι ένα καινούργιο στοιχείο, το ποιητικό, που το πήρε και 
το ανέπτυξε η γενιά του 40, προσπαθώντας να βρει σ’ αυτό την παρηγοριά που δεν βρήκε η γενιά του 
30 στα προδομένα ιδανικά της εποχής της. Η ποίηση είναι ένα στοιχείο αιώνιο, ακόμη μπορεί να πει 
κανείς το τελευταίο καταφύγιο, για όσες συνειδήσεις δεν μπορούν να βρουν μια άλλη απελευθέρωση 
από την τρομερή λογική του αιώνα μας. Η ποίηση ωστόσο είναι μια θρησκεία κι αυτή, εξίσου 
παρηγορητική όπως όλες οι θρησκείες. Με την διαφορά ότι η παρηγοριά και η λύτρωση δεν 
επιφυλάσσεται, αλλά είναι άμεση, ‒μια παρηγοριά, που αν δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια 
μόνιμη ευτυχία, όμως δεν αφήνει την απελπισία να δαγκάσει ώς μέσα την καρδιά του ανθρώπου. Σε μια 
εποχή χωρίς σύμβολα, τι μπορεί να δώσεις περισσότερο παρηγορητικό από του να δείξεις στον άνθρωπο 
την βαθύτερη ουσία των πραγμάτων, που είναι ακριβώς εκείνο που είπαμε ποίηση ή ψυχή! Τα πράγματα 
έχουν μια ψυχή, που την λησμονούν ή την παραγκωνίζουν οι πολύ ευφυείς εποχές. Και μόνον όταν 
οδηγηθούν μπροστά στο αδιέξοδο, βλέπουν πως δεν υπάρχει ένας άλλος δρόμος από την αγάπη, την 
τρυφερότητα και την απλότητα. Η ποίηση φωτίζει τις σκοτεινές αδιεξόδους και αλαφρώνει και 
παρηγορεί…» (Α. Κοββατζής, 1955, 60˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). Για τη «Γενιά του Σαράντα», 
πρβλ. την ανέκδοτη διδακτορική διατριβή της Κ. Δασκαλά, Η Λογοτεχνική Παραγωγή της Γενιάς του 
1940 και η Επιστροφή στη Λυρική Πεζογραφία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα 
Φιλολογίας, Τομέας ΒΝΕΣ, 2006. Για την έντονη αντιπαλότητα της «Γενιάς του Σαράντα» (και, ιδίως, 
του Α. Κοββατζή) με συγγραφείς της «Γενιάς του Τριάντα» (και, κυρίως, τον Γ. Θεοτοκά), πρβλ. Δ. 
Τζιόβας, Ο Μύθος της Γενιάς του Τριάντα. Νεοτερικότητα, Ελληνικότητα και Πολιτισμική Ιδεολογία, 
Αθήνα, Πόλις, 2011, σ. 101-105, 414-422, 449-450 και 547-548. 
159 Πρβλ. «Αυτά τα στοιχεία, η αναζήτηση δηλ. μιας νέας μοίρας, αυτή τη φορά κοινωνικής, και η 
προβολή της ψυχής των πραγμάτων σαν παρηγορητικό αντιστάθμισμα για την απογοήτευση, που μας 
πότισαν οι προδομένες ιδέες και τα πεσμένα σύμβολα, είναι έκδηλα στην πεζογραφία της τελευταίας 
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Μόνο που εδώ η σύγκριση τόσο με την Αργώ του Γ. Θεοτοκά όσο και με την Eroica ή 

την Εκάτη του Κ. Πολίτη απόβαινε (και σε αντίθεση με το πρώτο σημείωμά του στην 

Απογευματινή) προς όφελος του μυθιστορήματος του Ρούφου: 

Σα να ’χει πάρει ο συγγραφέας το απόσταγμα των ιδεών, που καλλιέργησε η γενιά του 30 
και την ποίηση, που επάνω της στήριζε το έργο της η γενιά του 40 και έπλασε με τα 
στοιχεία αυτά ένα βιβλίο μέσα στο οποίο συνθέτονται τα ρεύματα και οι αισθητικές 
αναζητήσεις των δύο αυτών γενιών της πεζογραφίας μας. Ένα βιβλίο καμωμένο, μισό από 
ποίηση, μισό από ιδέες, είναι κάτι ολότελα καινούργιο για τα γράμματά μας. Γιατί, αν 
στην «Αργώ» του κ. Θεοτοκά, υπάρχουν οι ανησυχίες και γενικά η διάθεση για την 
αναζήτηση μιας ευτυχίας στη σφαίρα των ιδεών, δεν υπάρχει αυτή η γνησία και ανάλογη 
ποίηση, που βγαίνει και από το λόγο και από τη δράση των ηρώων της Ρίζας του Μύθου. 
Και αν στην Εκάτη ή στην Eroica του κ. Κοσμά Πολίτη υπάρχει μία παρόμοια ποίηση, 
δεν υπάρχει το πρόβλημα των ιδεών, που είναι τόσο «δυναστευτικό» στις σελίδες του 
«Μύθου». (Α. Κοββατζής, 1955, 61) 

Για να δικαιολογήσει στη συνέχεια όσα είχε καταλογίσει στους νέους του 

Χρονικού στην πρώτη του κριτική στην Απογευματινή (συμπλέοντας, μεταξύ άλλων, 

και με τις ανάλογες θέσεις του Αιμ. Χουρμούζιου περί ιδεολογικής σύγχυσης και 

ηθικού τέλματος της παρέας των «σταυροφόρων»), ο Κοββατζής θα ισχυριζόταν ότι ο 

συγγραφέας θέλησε επίτηδες να μας τους παρουσιάσει έτσι «κάπως αντιπαθητικούς», 

επειδή τοποθετούνταν απέναντί τους (και απέναντι του αυτοβιογραφικού του ειδώλου, 

του Δίωνα) με διάθεση (επι)κριτική. Με άλλα λόγια, ο Ρούφος είχε πρόθεση και στόχο 

να αποδοκιμάσει ακριβώς τη στάση, την ψυχολογία και την αδράνεια των 

πρωταγωνιστών του (μη εξαιρουμένου και του ίδιου του εαυτού του) σε μια εποχή που 

«τα παιδιά της Ελλάδος είχαν ήδη μια πίστη, αρκετά σαφή» (Α. Κοββατζής, 1955, 62).  

Χωρίς αυτό να ήταν δική του ευθύνη ‒μιας και ο συγγραφέας, για τον Κοββατζή, 

έμενε συνειδητά στο παρασκήνιο του βιβλίου του, κάνοντας τον αναγνώστη σχεδόν να 

τον «λησμονά»–, οι κατά τα άλλα «αληθινοί» και «ολοκληρωμένοι» ήρωες της Ρίζας 

του Μύθου δεν έδειχναν να αντέχουν τη θύελλα και τη «φωτιά» των ιδεών με τις οποίες 

καταπιάνονταν, όντας μόνο φαινομενικά εξοικειωμένοι μαζί τους. Έτσι, αντί να 

εμφορούνταν από «ένα θετικό πάθος για τη ζωή, όπως διδάσκει η πλατωνική θεωρία», 

οι «σταυροφόροι» έμοιαζαν «διαλυμένοι», χωρίς έμπνευση, σφρίγος και νεανική ορμή. 

Κατ’ επέκταση (και με το σκεπτικό αυτό), ο συγγραφέας έπρεπε να απαλλαγεί από 

οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με τον μυθιστορηματικό κόσμο που αναπαριστούσε, 

εφόσον δεν επινοούσε ούτε τις καταστάσεις που περιέγραφε ούτε τα πρόσωπα που 

τριακονταετίας. Δεν θα’ ταν έξω απ’ τα πράγματα, αν πούμε πως η Ρίζα του Μύθου του κ. Προβελεγγίου 
αποτελεί την συνισταμένη των αναζητήσεων δύο ολοκλήρων λογοτεχνικών γενιών» (Α. Κοββατζής, 
1955, 60-61). 
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πρωταγωνιστούσαν στο Χρονικό και βρίσκονταν όλα σε ένα «προσκήνιο όχι θεάτρου 

αλλά ζωής» (Α. Κοββατζής, 1955, 61).  

Από κει και πέρα, οι τελευταίες σελίδες του σημειώματος του Κοββατζή στο 

Πρώτο Σκαλί θα συνιστούσαν στην ουσία επανάληψη όσων είχαν ήδη καταγραφεί στην 

Απογευματινή, με κάποιες διαφοροποιήσεις προς την κατεύθυνση μετριασμού των 

απόλυτων (και κατά βάση αρνητικών) κρίσεων που είχαν διατυπωθεί εκεί. Εδώ θα 

προστίθετο, όμως, στην κατάληξη η πεποίθηση ότι στόχος του συγγραφέα ήταν η επί 

τούτου δημιουργία μιας ατμόσφαιρας «αμφιβολίας» στον πρώτο τόμο της τριλογίας, 

προκειμένου στη συνέχεια να φανεί εναργέστερα το πέρασμα των ηρώων του από την 

εφηβεία στην ενηλικίωση και από τη ρευστότητα μιας εξ αποστάσεως, θεωρητικής και 

παθητικής ενατένισης της πραγματικότητας στη θετικότητα της δράσης.160 Η σύζευξη, 

άλλωστε, της ποιητικής ενόρασης του συγγραφέα με την άνετη κίνησή του στον χώρο 

των ιδεών αποτελούσε και την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματός 

του στους επόμενους τόμους του Χρονικού, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συντελούσαν 

και στην οριστική δικαίωση των «σταυροφόρων» του σε ιδεολογικό και, κυρίως, σε 

ηθικό επίπεδο: 

Ο κ. Προβελέγγιος καταπιάστηκε μ’ ένα μεγάλο έργο, μα δεν του λείπει ούτε το ταλέντο, 
ούτε η πίστη για να το φέρει σε πέρας. Κι η ποιότητα της ποιήσεως και των ιδεών που 
πλημμυρίζουν τις σελίδες του πρώτου αυτού τόμου, φανερώνει πως έχουμε να κάνουμε 
μ’ ένα συγγραφέα, που ξέρει πως αν για τους πολλούς επάνω από τα γεγονότα, στέκεται 
το περί των γεγονότων δόγμα, ωστόσο δεν θα σταματήσει σ’ αυτό, αλλά θα επιχειρήσει 
να παρουσιάσει την αληθινή ψυχή των πραγμάτων. Γιατί ο Σολωμός είπε πως εθνικό είναι 
μόνο το αληθινό. (Α. Κοββατζής, 1955, 63) 

Στην περίπτωση του Κοββατζή, θα ήταν, λοιπόν, περισσότερο αναγκαιότητες 

αισθητικής μορφής που τον είχαν οδηγήσει σε μια επαναξιολόγηση του ιδεολογικού 

στίγματος και του αντίστοιχου «φορτίου» της Ρίζας του Μύθου. Ο Ρούφος έπρεπε 

όπως-όπως να αθωωθεί για οτιδήποτε μπορούσε να αμαυρώσει την εικόνα ενός 

μυθιστορήματος, στο οποίο ο εκπρόσωπος της «Γενιάς του Σαράντα» αναγνώριζε 

γόνιμες επιδράσεις από το δικό του/της κλίμα και παράδειγμα. Ενδεχομένως, 

ευελπιστούσε κιόλας ότι ο νεότερος συγγραφέας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη γενιά 

160 Πρβλ. «Πιστεύω πως η πρόθεση του συγγραφέα, στον πρώτο αυτόν τόμο της τριλογίας του, ήταν να 
δημιουργήσει αυτήν την ατμόσφαιρα της αμφιβολίας, που θα ξεδιαλυθεί στον δεύτερο τόμο, ο οποίος 
φαίνεται πως θα ’ναι αφιερωμένος σε κάποια πρακτικότερη και αποδοτικότερη δράση των ηρώων. Κάτι 
αφήνει να προϊδεασθούμε ότι η δραματική αυτή ομάδα των ακαθοδήγητων παιδιών πέρασε πια το 
σκοτεινό διάδρομο, που ενώνει την εφηβεία με την ανδρική ηλικία. Είναι η ώρα που θα λάμψει ένα 
δυνατό φως μέσ’ στις ψυχές τους, για να μπορέσουν να ανακαλύψουν κι οι ίδιοι τι θέλουν και τι πρέπει 
να κάμουν, για να το πραγματοποιήσουν» (Α. Κοββατζής, 1955, 63). 
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του, θα εδραίωνε έμμεσα και την παρουσία της στον κανόνα των νεοελληνικών 

Γραμμάτων ‒πράγμα που είχε ήδη συμβεί με την «περιλάλητη» «Γενιά του Τριάντα». 

Θα ακολουθούσε, πάντως, τελείως διαφορετική ως προς τις θεωρητικές 

προϋποθέσεις, τα κίνητρα και τις στοχεύσεις της η αντίδραση των κριτικών της 

Αριστεράς, οι οποίοι λίγο-πολύ θα υποστήριζαν ότι ήταν ακριβώς η (κατάπτυστη) 

ιδεολογική θέση του συγγραφέα που θα ευθυνόταν μοιραία και για την αισθητική 

αποτυχία του βιβλίου του. 

 
 

1.5.  Η αριστερή πολεμική εναντίον της «λογοτεχνίας της 
(εθνο)προδοσίας», των «λύκων» και της «Αντί-Αντίστασης»: Δ. 
Ραυτόπουλος, Κ. Πορφύρης, Δ. Χατζής 

 
«Τι ζητάνε οι νεαροί μπλαζέ των ιδεών με την ξαφνική τους εφόρμηση στις προθήκες 

των βιβλιοπωλείων;» θα αναρωτιόταν ο Δ. Ραυτόπουλος στην εισαγωγική παράγραφο 

της κοινής κριτικής του για τη Ρίζα του Μύθου του Ρ. Ρούφου και για την Τειχομαχία 

του Θ. Δ. Φραγκόπουλου (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 289).161 Η αλήθεια είναι ότι η 

αντίδραση της Αριστεράς είχε καθυστερήσει αρκετά απέναντι στα δύο αυτά βιβλία. Οι 

συγγραφείς τους, σαν να ήταν συντονισμένοι στη συγκυρία εκείνη, της επέρριπταν 

ευθέως, μια δεκαετία μετά την Απελευθέρωση από τη φασιστική και ναζιστική 

Κατοχή, ευθύνες για καπήλευση του αντιστασιακού αγώνα των Ελλήνων, με πρόθεση 

τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας μεταπολεμικά από το ΚΚΕ και την πρόκληση του 

εμφύλιου αλληλοσπαραγμού ‒σχέδια που είχαν τεθεί σε εφαρμογή, σύμφωνα με τα 

γραφόμενά τους, ήδη από τα τέλη του 1942. Η πρόκληση για τους κριτικούς της «άλλης 

όχθης» ήταν, μάλιστα, ακόμη πιο ωμή, εφόσον οι θεράποντες της «μαύρης πολιτικής 

λογοτεχνίας» πρόβαλλαν, αντίθετα, στο πρόσωπο του δολοφονημένου από την ΟΠΛΑ 

Κ. Μαλτέζου-Μακρυγιάννη έναν μάρτυρα και έναν «μύθο» της αντιεαμικής 

παράταξης, ικανού να δικαιολογήσει τη στάση της τελευταίας τον καιρό της «μεγάλης 

δοκιμασίας» και να προσδώσει αίγλη στη δράση και στο έργο της.162  

161 Η πρώτη μορφή της κριτικής του Ραυτόπουλου είχε δημοσιευτεί στο όγδοο τεύχος της Επιθεώρησης 
Τέχνης τον Αύγουστο του 1955 (162-166)˙ παρά τις κάποιες διαφορές του αρχικού κειμένου, από τη 
μεριά μας θα παραπέμπουμε στο εξής στην τελική εκδοχή της «πολεμικής» του, όπως δημοσιεύτηκε στο 
βιβλίο: Δ. Ραυτόπουλος, Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 289-296, επισημαίνοντας όπου χρειάζεται τις 
διορθώσεις/επεμβάσεις. 
162 Στη δεύτερη παράγραφο της βιβλιοκρισίας του, όπως είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό, ο Ραυτόπουλος 
σχολίαζε παρενθετικά σχετικά με τη φιλοδοξία των αστών συγγραφέων «να στήσουν ένα μύθο», «έναν 
τύπο ήρωα, ένα ιδεώδες», για να το προτείνουν στις νεότερες, μεταπολεμικές γενιές: «Είναι καιρός που 
η αστική διανόηση αναζητάει εις μάτην έναν αρχηγό-ήρωα, ένα σύμβολο, μα η αστική πράξη αναδείχνει 
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Σε κάθε περίπτωση, η διαπίστωση μιας κάποιας (σχετικής έστω) αργοπορίας 

ενισχύεται, αν αναλογιστεί κανείς ότι, με αφορμή επιστολές αναγνωστών στην Αυγή, η 

εφημερίδα της Αριστεράς είχε προαναγγείλει ήδη από τα τέλη του 1954 την απάντησή 

της στο βιβλίο του Ρούφου, καθώς και στα γενικότερα ερωτήματα-ζητήματα που 

θίγονταν στις επιφυλλίδες του Χουρμούζιου, όπως και στο αντίστοιχο κείμενο του Γ. 

Κουμάντου στην Καθημερινή. Παρά τη σχετικά όψιμη, πάντως, εμφάνισή τους τον 

Αύγουστο του 1955, τα κριτικά κείμενα των Δ. Ραυτόπουλου και Κ. Πορφύρη δεν 

υστερούσαν σε μαχητικότητα ούτε έκρυβαν στο ελάχιστο την αποστροφή τους για όσα 

περιλαμβάνονταν στα βιβλία αυτά. Τα τελευταία δεν συνιστούσαν τίποτε άλλο παρά 

μια κατάφωρη προδοσία του ίδιου του πνεύματος της Αντίστασης και του ήθους των 

πραγματικών ηρώων του εαμικού κινήματος ‒οι οποίοι αποτελούσαν, άλλωστε, και μια 

συντριπτικά μεγαλύτερη μάζα ανθρώπων από την ασήμαντη (από όποια μεριά και αν 

την έβλεπε κανείς) παρέα εκείνης της «ψευδεπίχρυσης νεολαίας» (Δ. Ραυτόπουλος, 

1965, 290) που πρωταγωνιστούσε στα μυθιστόρηματα των Ρούφου και 

Φραγκόπουλου.  

Οι συγγραφείς της Ρίζας του Μύθου και της Τειχομαχίας, λόγω της 

(μεγαλο)αστικής καταγωγής και της συναφούς κοινωνικής τους προέλευσης 

(«φανατισμένοι αντιδραστικοί από ταξική συνείδηση», Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 290), 

αποτελούσαν και τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα των εγχώριων φορέων μιας 

ξεκάθαρα αυταρχικής, αριστοκρατικής και αντιλαϊκής πολιτικής κουλτούρας, 

αποδεικνύοντας, τελικά, με τα γραφόμενά τους αυτό που όλοι οι υπόλοιποι ήξεραν ήδη: 

ότι, δηλαδή, όσοι επιθυμούσαν να υπερασπιστούν τη (δήθεν) «Αντίσταση» των 

αντιεαμικών οργανώσεων στο διάστημα της Κατοχής δεν είχαν άλλη επιλογή από το 

να καταντήσουν οι ίδιοι «απλούστατα απολογητές της συνεργασίας με τον καταχτητή» 

(Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 289). 

Για τον κριτικό της Επιθεώρησης Τέχνης, το ζήτημα της  στάσης των φοιτητών, 

των πολιτικών ηγετών, των πνευματικών ανθρώπων την τριετία 1941-1944, όπως και 

γενικότερα η αγωνιστική ή μη συμμετοχή τους στην Αντίσταση, «όπου δοκιμάστηκε 

και κρίθηκε τελειωτικά το ηθικό περιεχόμενο και η ιδεολογία των μεγάλων κοινωνικών 

σχηματισμών» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 289), ήταν κεφαλαιώδους σημασίας για τον 

τρόπο που τοποθετούνταν οι όποιες «ελίτ» απέναντι στο ευρύτερο πρόβλημα της 

μόνο μικρόψυχους αριβίστες μικροαστούς και κάποτε προλετάριους» (στην Επιθεώρηση Τέχνης, ό.π., 
163 ‒το σχόλιο έχει απαλειφθεί στην τελική μορφή της κριτικής στο Οι Ιδέες και τα Έργα). 
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«διαλεχτικής εξέλιξης της νεοελληνικής κοινωνίας». Αν η επιλογή τους σε εκείνη την 

κρίσιμη για το έθνος περίοδο έκλινε προς τον εφησυχασμό, την απόδραση από το 

ζοφερό κλίμα της Κατοχής ή, ακόμη χειρότερα, προς τη συνεργασία με τις δυνάμεις 

του Άξονα (ή τους συνεργάτες τους)˙ αν η αναζήτηση (αθέμιτων) μέσων, (έκνομων) 

τρόπων και (ανίερων) συμμαχιών λειτουργούσε ως αντιστάθμισμα στη διόγκωση του 

μεγαλειώδους λαϊκού και αντιστασιακού μετώπου, που με τον αγώνα του επιζητούσε 

όχι μόνο την εκδίωξη των κατακτητών και την απελευθέρωση της χώρας, αλλά και τη 

δυναμική προώθηση κοινωνικών αιτημάτων, αυτό συνεπάγεται ότι εκπροσωπούσαν 

για τον ιστορικό του μέλλοντος όχι τη «θέση» αλλά την «άρνηση» της προόδου και 

όλους όσοι διαχρονικά στελέχωναν «τα τάγματα εφόδου όλων των φασισμών και την 

ιδεολογία τους» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 290).163 

Όσο για τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνταν ως πρόσχημα αυτής της 

αντεθνικής και προδοτικής συμπόρευσης με τους κατακτητές (ή τους δωσίλογους 

συνεργάτες τους), τάχα «σαν αντίδραση στη μονοπώληση του εθνικού αγώνα από τον 

αντίπαλο», αυτά ανατρέπονταν: 

με το πρώτο φύσημα της αυτόματης λογικής απορίας: Γιατί δεν τον μονοπωλούσε η άλλη 
παράταξη τον αγώνα, γιατί δεν είχε συνθήματα που να συγκινούν; (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 
293) 

Για τον Ραυτόπουλο, ο Ρούφος με τον Φραγκόπουλο (αλλά και ο Α. Κοτζιάς και 

ο Ν. Κάσδαγλης) βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία164 και επιχειρούσαν, μετά από 

μια δεκαετία σιωπής, να υπερβούν το «σύμπλεγμα ενοχής» του αστικού κόσμου (και 

ειδικότερα των συγγραφέων της πλευράς της «άρνησης») για την αδράνεια, την 

απουσία ή την ενδοτικότητά τους τη δύσκολη εκείνη εποχή. Αυτό το αίσθημα 

163 Στο σημείο αυτό, η πρώτη παράγραφος της αντίστοιχης κριτικής του Ραυτόπουλου για Τα Δόντια της 
Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη θα ήταν ακόμη πιο εύγλωττη: «Η βασική θέση των βιβλίων του Ν. 
Κάσδαγλη, όπως και των βιβλίων του Ρ. Προβελέγγιου και του Θ. Φραγκόπουλου είναι ότι ο εμφύλιος 
πόλεμος στην Ελλάδα δεν άρχισε μετά την απελευθέρωση με τις ξενικές επεμβάσεις, αλλά μέσα στην 
κατοχή και ότι το έναυσμα το έβαλαν τότε αυτοί που πολεμούσαν τους καταχτητές, δηλαδή ολόκληρος 
ο ελληνικός λαός, εχτός από τους ανθρώπους που παθητικά ή ενεργητικά βοήθησαν τον καταχτητή και 
που γίνεται έτσι προσπάθεια να δικαιωθούν, αφού δεν υπάκουσαν παρά στο ένστιχτο της 
αυτοσυντήρησης» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 297). 
164 Πρβλ. την εισαγωγική παρατήρηση του Ραυτόπουλου στην κοινή κριτική του για τα βιβλία των 
Ρούφου και Φραγκόπουλου: «Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός η έκδοση, μέσα σε λίγους μήνες, 
δυο βιβλίων τόσο συγγενικών μεταξύ τους, με το ίδιο θέμα, την ίδια θέση, τα ίδια πρόσωπα και την ίδια 
ψυχολογία, όσο κι αν συμπτωματικοί παράγοντες επεμβαίνουν σ’ αυτό. Το πρώτο που χτυπάει στο μάτι 
είναι η ομοιογένεια της κοινωνικής προέλευσης των συγγραφέων» (Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 289). 
Στην πρώτη μορφή του κειμένου στην Επιθεώρηση Τέχνης, ο Ραυτόπουλος είχε προσθέσει στην ομάδα 
αυτή και το βιβλίο του Κάσδαγλη: «Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τρία συγγενικά βιβλία, 
προσθέτοντας και το μυθιστόρημα του Ν. Κάσδαγλη, Τα Δόντια της Μυλόπετρας, αλλά το τελευταίο έχει 
αρκετές διαφορές και θα κριθεί σε ιδιαίτερο σημείωμα» (ό.π., 162). 
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απώθησης διακατείχε έντονα τους παλαιότερους και φτασμένους λογοτέχνες του 

Μεσοπολέμου (σχηματικά, τη «Γενιά του Τριάντα»), ωθώντας αναγκαστικά το 

καλλιτεχνικό τους ένστικτο σε άλλες, λιγότερο επώδυνες, κατευθύνσεις ‒για 

παράδειγμα, σε περιγραφές κοσμοπολίτικων ταξιδιών και σε ανάλογες προσπάθειες 

διαφυγής από την πραγματικότητα είτε με αποδράσεις στον κόσμο του μακρινού 

παρελθόντος ή, πάλι, με καταβυθίσεις στον εσωτερικό λαβύρινθο του σύγχρονου 

ψυχισμού και σε «λεπτεπίλεπτες» αναλύσεις.165  

Δεν έμενε, λοιπόν, άλλη επιλογή, από το να αναλάβουν οι νεότεροι ομότεχνοι και 

ομόσταυλοί τους τη δραματοποίηση μιας υπόθεσης «με πολύ άσχημη οσμή που το 

πραγματικό της όνομα είναι απουσία από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, 

αντίδραση σ’ αυτόν και συνεργασία με τον καταχτητή» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 293). 

Τεκμήρια αυτής της απόπειρας να δικαιωθεί ο κόσμος της «αντίδρασης» για τα 

(επονείδιστα) πεπραγμένα του την περίοδο της Κατοχής παρείχαν άφθονα τα 

κρινόμενα έργα των Ρούφου και Φραγκόπουλου: 

Είναι απίστευτο, αλλά οι άνθρωποι που θεωρούν απαράγραφτο δικαίωμά τους την ηγεσία 
του έθνους δεν έχουν ν’ αναφέρουν ούτε μια πράξη αντίστασης κατά των καταχτητών. 
Αντίθετα, βλέπουν την αντίσταση έντρομοι και συμμαχούν «ακόμα και με το διάβολο», 
όπως λέει ένας ήρωας του Φραγκόπουλου. (Εγκαινιάζουν δηλαδή τον εμφύλιο πόλεμο με 
εχτρούς εκείνους που έσφαζαν οι Γερμανοί στα θυσιαστήρια). Το δράμα της πείνας και 
της σφαγής του λαού μας τους είναι ακατανόητο και αποκρουστικό. Αυτοί ψυχαναλύονται 
εξαντλητικά μεταξύ τους κρατώντας ένα ποτήρι εκλεχτό κρασί στο ένα χέρι και μια πίπα 
στο άλλο, ή γλεντάνε με κορίτσια που τους θαυμάζουν, ή γράφουν στίχους ή παίζουν 
κακόγουστο αστυνομικό δράμα. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 290-291) 

Καθόλου τυχαία, στο συγκείμενο αυτό, ένα σημαντικό μέρος της κριτικής του 

Ραυτόπουλου ήταν αφιερωμένο στα πρόσωπα (ιδίως στις αυτοβιογραφικές περσόνες 

των συγγραφέων και στο ίνδαλμά τους, τον Μιχαήλ) και στο φιλοσοφικό ή ιδεολογικό 

υπόβαθρο της απεχθούς κοσμοθεωρίας και συμπεριφοράς τους. Φυσικά, καθώς όλα τα 

παραπάνω δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθούν και να γίνουν 

ελκυστικά, επενδύονταν με ένα «παχύ στρώμα ψευτιάς και επιτήδευσης που είναι 

φυσικό να μην ξεγελάει κανένα» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 293). Στο συνολικό 

165 Στην πρώτη εκδοχή του κειμένου του στο περιοδικό, ο Ραυτόπουλος αναφερόταν ονομαστικά στην 
περίπτωση του Η. Βενέζη (ό.π., 163) ως ενδεικτικό παράδειγμα αστών συγγραφέων που παρέκαμψαν με 
εύσχημο τρόπο «τις μεγάλες συγκρούσεις και την αιτιοκρατία τους» ‒το πιθανότερο να είχε υπόψη του 
τη συλλογή διηγημάτων Ώρα Πολέμου (1946) ή και την Έξοδο (1950), η οποία εξάλλου, όπως είδαμε 
και στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, αυτοσυστηνόταν ως Χρονικό της Κατοχής. Ανάλογες θα ήταν, λίγα 
χρόνια αργότερα, και οι επικριτικές «βολές» του Δ. Χατζή ενάντια συλλήβδην στους πεζογράφους της 
«Γενιάς του Τριάντα» (ανάμεσά τους, βέβαια, συγκαταλεγόταν και ο Η. Βενέζης) και τη (μη) ανάδειξη 
ή αξιοποίηση στο έργο τους της Αντίστασης («Ελληνική αστική πεζογραφία της Εθνικής Αντίστασης», 
Το Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού…, ό.π., 337-340).  
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«μακιγιάρισμα» προσώπων και πραγμάτων ζητούνταν η συνδρομή διαφόρων 

θεωρητικών και φιλοσόφων του ρομαντισμού, του κοινωνικού δαρβινισμού και της 

ευρωπαϊκής παρακμής (Thomas Carlyle, Friedrich Nietzsche, Gustave Le Bon, Henri 

Bergson), προκειμένου οι (σαθρές) ιδέες των νέων που προπαγανδίζονταν στα 

μυθιστορήματα, οι (δήθεν) μεταφυσικές τους αναζητήσεις και οι μυστικιστικές τους 

(τάχα) ενοράσεις να αποκτήσουν μια κάποια συνοχή και, κυρίως, μια βάση που να 

στηρίζει τις αλλοπρόσαλλες αντιλήψεις τους περί κοινωνίας και ηθικής.  

Μάταια, όμως, οι συγγραφείς «πασπατεύουν στα χέρια τους» (Δ. Ραυτόπουλος, 

1965, 291) τέτοια εργαλεία, εφόσον οι ήρωές τους ήταν απροκάλυπτα ξιπασμένοι, 

νάρκισσοι και κυνικοί («χυδαία νιτσεϊκοί», Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 290), εχθρικοί προς 

οτιδήποτε δεν ανήκε στη δική τους εκλεκτή, ανώτερη κάστα ή δεν ταίριαζε στις 

ελιτίστικες πεποιθήσεις τους, με αποτέλεσμα «το μίσος τους για τη μάζα των κοινών 

θνητών» να ήταν αδύνατο να συγκαλυφθεί (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 290). Ο 

Ραυτόπουλος επέμενε αρκετά στον αριστοκρατισμό και στην επίδειξη «αισθητισμού» 

του Δίωνα και των συντρόφων του, εφόσον αυτά συνιστούσαν, κατά την εκτίμησή του, 

την ίδια την υπόστασή τους ‒όχι απλώς μια στάση ή μια «έκφραση», αλλά την «ουσία 

της ύπαρξής τους».166 

Από την άποψη αυτή, ο τόνος και το περιεχόμενο της «πολεμικής» αυτής κριτικής 

στα σημεία εκείνα (και θα ήταν περισσότερα από ένα) που ο Ραυτόπουλος ειρωνευόταν 

τα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις της νεανικής παρέας του Χρονικού και της 

Τειχομαχίας, τη στιγμή που δίπλα τους βρισκόταν σε εξέλιξη το όλο δράμα (η φρίκη 

της Κατοχής αλλά και το μεγαλείο της Αντίστασης) δεν απείχαν πάρα πολύ από όσα 

τους είχαν καταμαρτυρήσει άλλοι, οι οποίοι δεν ανήκαν στο ίδιο στρατόπεδο με τον 

κριτικό της Επιθεώρησης Τέχνης (όπως, για παράδειγμα, ο Χουρμούζιος). Με τη 

διαφορά, βέβαια, ότι εδώ ήταν πολύ πιο έντονες και ευθείες οι κατηγορίες περί 

προδοσίας του αγώνα του ελληνικού λαού και συνενοχής στα εγκλήματα των 

κατακτητών (ή των δωσίλογων συνεργατών τους), ενώ ο σαρκασμός, ευδιάκριτος και 

διάχυτος, θα κυριαρχούσε από την αρχή ώς το τέλος: 

166 Πρβλ. «Τα πρόσωπα πάλι προκαλούν απέχθεια όχι μόνο με την ειδική στάση αλλά με όλη τους την 
υπόσταση, τις πράξεις τους, τον κυνισμό τους, τις εξεζητημένες πόζες τους, και την επίδειξη 
πολυμάθειας και πνευματικής καλλιέργειας. Για να τα σώσουν οι συγγραφείς μας, για να τους δώσουν 
ένα ηθικό βάθρο, τα εξωραΐζουν, αφαιρώντας από την ύπαρξή τους καθετί χυδαίο ή έστω μέτριο, 
δίνοντάς τους στοχαστική ωριμότητα αταίριαστη με την ηλικία τους και προπαντός εμφυσώντας τους 
έκφραση παθιασμένα αισθητική. Ο εστετισμός είναι όχι μόνο έκφραση μα και ουσία της ύπαρξής τους. 
Μ’ αυτόν συνδυάζεται η φιλοσοφία της βίας, το αντιλαϊκό μίσος τους» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 293). 
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Μα σε όλες τους τις εκδηλώσεις, το στοιχείο που προβάλλεται σκόπιμα είναι η αισθητική 
έκφραση και όχι η ουσία της πράξης. Τα καλόπαιδα αυτά κρατάνε πιστόλια –με άδεια 
οπλοφορίας των αρχών κατοχής, ομολογεί ο Θ.[εόφιλος]. Φ.[ραγκόπουλος] και αποσιωπά 
ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος]–δέρνουν και δέρνονται στο Πανεπιστήμιο, μα δεν τους λείπει 
το καλοσιδερωμένο κοστούμι, το τσιμπούκι, το χιούμορ και το εκλεπτυσμένο στυλ. 
Και σηκώνουν στους τρυφερούς ώμους τους το βάρος του οδυνηρού στοχασμού που 
έχουν αναλάβει για λογαριασμό της ανύποπτης ανθρωπότητας, αυτοί οι ολίγοι εκλεκτοί, 
οι βασιλικοί φιλόσοφοι, οι στοχαστές της πλατωνικής πολιτείας. Αυτή είναι η μοίρα των 
προικισμένων, που τη δέχονται με συγκινητική αυτεπίγνωση. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 
291˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο) 

Κατά την άποψη του Ραυτόπουλου, οι νέοι αυτοί μεγαλοαστοί, υπό άλλες, 

ειρηνικές συνθήκες, θα είχαν διαμορφώσει μια ψυχολογία αηδίας, ανίας και 

παραίτησης. Θα έπασχαν αφενός από τη σταθερότητα, τη σιγουριά και την 

αδιατάρακτη «ρουτίνα» μιας πληκτικής ζωής ‒την οποία τους εξασφάλιζε η ίδια η 

οικονομικοκοινωνική τους θέση και υπεροχή‒ και αφετέρου από τις συμβάσεις και την 

κενότητα που χαρακτήριζε συνολικά τις παραδόσεις της τάξης τους. Το πολύ-πολύ, οι 

πιο ευαίσθητοι από αυτούς, κατά την «οδυνηρή» περίοδο της εφηβείας τους, να 

προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τις όποιες ανησυχίες και τη σύμφυτη με την ηλικία 

τους επαναστατικότητα, μελετώντας φιλοσοφικές πραγματείες που θα έβρισκαν στην 

πατρική βιβλιοθήκη και θα τους εισήγαγαν στον «κόσμο των ιδεών»: «Αναρχισμός, 

ουτοπικός σοσιαλισμός, μαρξισμός, Φρόϋντ, Νίτσε» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 294).  

Σύντομα, όμως, μετά από τα πρόσκαιρα αυτά φλερτ και τις περιπλανήσεις τους (εκ 

του ασφαλούς, βέβαια) στην επικράτεια του κριτικού και επαναστατικού στοχασμού, 

θα απογοητεύονταν από ό,τι πιθανώς μπορεί να έβαζε σε κίνδυνο τη βολή τους και θα 

επέστρεφαν στη θαλπωρή της «αφιλοσόφητης αλλά ηδονικής στην τεμπελιά της» 

αστικής καθημερινότητας, διατηρώντας μέσα τους, σαν ανάμνηση, τη «φιλοσοφική 

Ατλαντίδα που δεν ανακάλυψαν ποτέ» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 294). Η περίοδος της 

Κατοχής, ωστόσο, με τη γενικότερη αναστάτωση που προκάλεσε στις υλικές 

προϋποθέσεις του βίου, αλλά και με τα επιτακτικά αιτήματα που έθεσε περί συνολικής 

αναδιαπραγμάτευσης και ανακατάταξης των αξιών (σε κάθε τομέα του συλλογικού 

βίου, επομένως και στον πνευματικό), ώθησε τη νεολαία αυτή, που αισθάνθηκε να 

απειλείται ό,τι έως τότε θεωρούσε δεδομένο και ακλόνητο, στην «αντίδραση», στον 

φασισμό και στη βία.167 

167 Πρβλ. «Σε περιόδους όμως που η αστική σιγουριά κλονίζεται, όπως στην κατοχή, η αναζήτηση 
γίνεται αγωνιώδης και οδηγεί κατευθείαν στη φιλοσοφία της βίας, αυτή που αποτέλεσε το θεωρητικό 
θεμέλιο όλων των φασισμών. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση που έχουμε μπροστά μας: οι 
νεαροί γίνονται εστέτ της φασιστικής ιδεολογίας» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 294-295). 
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Σάρκα εκ της σαρκός της νοοτροπίας, του ήθους και του έθους των προνομιούχων 

μεγαλοαστών της χώρας, που τόσο θορυβήθηκαν από την απήχηση του εαμικού 

κινήματος στις πλατιές μάζες, ήταν και ο προσωρινός αποστάτης της τάξης αυτής, ο Κ. 

Μαλτέζος. Για αυτό, και όλα τα αρνητικά στοιχεία των «εστέτ» νέων της «άρνησης» 

και της «αντίδρασης» ίσχυαν κατεξοχήν στην περίπτωση του Μιχαήλ ‒και σίγουρα 

στον απόλυτο βαθμό: «εξιδανικευμένος», «αιθέριος» και «απίθανος» ως ήρωας, 

περιβεβλημένος, μάλιστα, με τη μυστικιστική αίγλη (την «ομίχλη») ενός προφήτη, την 

«ανεξήγητη δύναμη επιβολής» ενός χαρισματικού ηγέτη και το ηθικό μεγαλείο ενός 

(ιερο)μάρτυρα, ήταν αδύνατο να πείσει τον οποιονδήποτε για την ομοιαλήθειά του και, 

πολύ περισσότερο, να λειτουργήσει συνεκτικά ως κεντρικό πρόσωπο της παρέας των 

νέων «σταυροφόρων» –αλλά και του ίδιου του μυθιστορήματος.168 

Ούτε λέξη, βέβαια, από τον Ραυτόπουλο για τα αίτια και τις συνθήκες της 

δολοφονίας του, για το αν δικαίως ή αδίκως κατηγορήθηκε και εκτελέστηκε από την 

ΟΠΛΑ. Τόσο δεδομένη και αδιαμφισβήτητη φαίνεται να ήταν στα μάτια του κριτικού 

της Επιθεώρησης Τέχνης η ετυμηγορία της συλλογικής καταδίκης του ιδίου του 

Μαλτέζου (και των ομοίων του) από τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, 

που δικαιολογούσε εκ προοιμίου και χωρίς δεύτερη σκέψη τις όποιες πρακτικές 

«περιφρούρησης» ή «προστασίας» των πραγματικών αγωνιστών της Αντίστασης 

(εννοείται πως αυτοί δεν μπορούσαν παρά μόνο να ανήκουν στην Αριστερά) από 

φασίστες και προδότες του τύπου του. Εξάλλου, ιδίως από μέρους του Μιχαήλ, ο 

όποιος «αγώνας» προέκυπτε ως απόρροια αισθητικών αναγκών (Δ. Ραυτόπουλος, 

1965, 294): η επιδίωξη ενός ωραίου θανάτου θεωρούνταν μια σιωπηρή συγκατάνευση 

απλώς στην προκαθορισμένη μοίρα ενός εκλεκτού των θεών, το επιστέγασμα μιας 

σχεδόν υπερκόσμιας και μυστικής παρουσίας, «μια τελείωση της ύπαρξής του» (Δ. 

Ραυτόπουλος, 1965, 291). Συνεπώς, τα κίνητρα της «εκστρατείας» του για να «σώσει 

το όνειρο» δεν ήταν πραγματικά αλτρουϊστικά, όπως διατείνονταν αυτός και οι φίλοι 

του, αλλά στενά και στείρα εγωκεντρικά και ατομικιστικά. 

168 Πρβλ. «Ο πιο ανήσυχος απ’ αυτούς, ο Μιχαήλ-Διγενής, περνάει από το μαρξισμό (για να ‘‘σώσει το 
όνειρο’’), αλλά δεν μπορεί ν’ ανεχτεί τον όχλο και επιστρέφει στην τάξη του, βρίσκοντας ότι ο 
σοσιαλισμός πρόδωσε την ίδια του την ιδέα. Πώς είναι δυνατόν να συγκροτήσει κεντρικό ήρωα 
μυθιστορήματος αυτός ο εξιδανικευμένος απίθανος τύπος που ασκεί τέτοια ακαταμάχητη γοητεία σε 
αρσενικούς και θηλυκούς μόνο και μόνο επειδή ‘‘του δόθηκε’’ να την ασκεί με την αιθέρια παρουσία 
του; Ο αναγνώστης δε γοητεύεται όσο φαίνεται να είναι γοητευμένος ο συγγραφέας, απλά και μόνο 
επειδή αυτό επιδιώκει ο τελευταίος. Γιατί καθόλου δε δικαιολογιέται από τα ίδια τα πράγματα, ακόμα 
και όπως τα παρουσιάζουν τα δυο βιβλία, αν υποτεθεί, έστω, ότι διαβάζονται από έναν αναγνώστη 
ακατατόπιστο, που δεν έχει καμιά εμπειρία από την περίοδο εκείνη» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 295). 
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Ο Ραυτόπουλος δεν παραγνώριζε ότι το μυθιστόρημα του Ρούφου («ωριμότερου», 

«στοχαστικότερου» και «βαθύτερου» ως συγγραφέα από τον Φραγκόπουλο, ο οποίος, 

σε αντίβαρο, ήταν λιγότερο φανατικός και περισσότερο υποβλητικός και «ειλικρινής») 

διέθετε κάποιες αρετές: επρόκειτο για βιβλίο «καλογραμμένο» (με την παραδοσιακή 

έννοια της λέξης), με ύφος «μετρημένο»,169 συλλογισμούς «αρκετά διαυγείς», 

αξιοσημείωτη ψυχολογική διεισδυτικότητα και αρκετά «ακονισμένη» ευαισθησία στην 

απόδοση των «αποχρώσεων» –εξ ου και η «λυρική πνοή» που το διαπερνούσε. 

Yστερoύσε, εντούτοις, ολοφάνερα σε επίπεδο «τεχνικής»: «ελλιπέστατη διαγραφή 

τύπων με συνέχεια και συνέπεια, συναρμογή των επιπέδων δράσης-στοχασμού 

τεχνητή, χωρίς φυσικές μεταβάσεις, με υπερβολική φλυαρία των προσώπων σε βάρος 

της ισορροπίας με τη δράση κ.τ.λ.» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 292). Ακόμη χειρότερα, το 

βιβλίο του Ρούφου ξέπεφτε κάποτε ‒ιδίως όταν ο συγγραφέας επιχειρούσε «να κινήσει 

τη συμπάθειά μας, αναδείχνοντας το ανθρώπινο βάθος των ηρώων του»‒ σε «φτηνή 

φιλολογία» ‒ένα «ασυγχώρητο αμάρτημα για έναν εστέτ» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 

296). 

Ωστόσο, Η Ρίζα του Μύθου ως μυθιστόρημα ήταν αποτυχημένο (και δεν μπορούσε 

παρά να είναι τέτοιο), για άλλους, πολύ πιο ουσιαστικούς λόγους. Ο Ραυτόπουλος, σα 

να απαντούσε στις σχετικές παρατηρήσεις αισθητικής μορφής του Χουρμούζιου (και 

άλλων) για τις αδυναμίες του πρωτόλειου έργου του Ρούφου, ισχυριζόταν ότι, αν ήταν 

απλώς ζήτημα μορφικής επεξεργασίας, ο συγγραφέας θα είχε τη δυνατότητα με τις 

κατάλληλες επεμβάσεις να βελτιώσει το κείμενό του ή να δώσει καλύτερα δείγματα 

γραφής στο μέλλον. Αυτό, όμως, δεν ήταν δυνατό να γίνει, επειδή τα πρόσωπα και οι 

ιδέες που παρουσιάζονταν στη Ρίζα του Μύθου δεν άντεχαν καν «στο αμείλιχτο 

κριτήριο της πραγματικότητας», δεν είχαν καμιά σχέση με την ίδια τη ζωή, δεν έφερναν 

«καμιά αλήθεια μέσα τους» και, ως εκ τούτου, ήταν εκ των προτέρων εκτός συζήτησης 

η πιθανότητα να δικαιωθούν και να διαρκέσουν στον χρόνο (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 

292). Με άλλα λόγια, ό,τι συνιστούσε το μυθιστορηματικό σύμπαν του συγγραφέα ‒εξ 

ορισμού αφύσικο, αποκρουστικό και απορριπτέο‒ αποκλειόταν να εξωραϊστεί ή να 

εξιδανικευτεί, όσα τεχνάσματα ή μέσα και αν επιστρατεύονταν προς τούτο. Στις 

καταληκτικές παραγράφους της κριτικής του ο Ραυτόπουλος επέστρεφε, έτσι, εκ νέου 

τον αρχικό του ισχυρισμό: 

169 Στην πρώτη μορφή της κριτικής του (ό.π., 164), ο Ραυτόπουλος μιλούσε για ύφος «μετρημένο και 
λιτό» (η υπογράμμιση δική μας). 
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ότι και η αισθητική αξία των βιβλίων είναι αμφισβητήσιμη, ότι πέρα από τις 
αποκρουστικές τους ιδέες και σα μυθιστορήματα είναι αποτυχημένα. Ο συγγραφέας δε 
μπορεί με καμιά εξιδανίκευση να κάνει συμπαθή τα πρόσωπά του. Αντίθετα, η επιτήδευση 
που καταφεύγει τον προδίνει ανελέητα. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 295)170 

Η πιθανότητα αρνητικοί «ήρωες» να μπορούσαν σε ένα μυθιστόρημα να πείσουν 

υπήρχε μόνον αν (και εφόσον) ο συγγραφέας στεκόταν απέναντί τους κριτικά και 

«ρεαλιστικά», αν, δηλαδή, τους απέδιδε όπως ήταν και στην πραγματικότητα, χωρίς 

πρόθεση συγκάλυψης και ωραιοποίησης της βαθύτατα προβληματικής και 

καταδικαστέας από κάθε άποψη στάσης τους171 ‒κάτι που, όπως είδαμε, ο Κοββατζής 

θεωρούσε (εσφαλμένα, βέβαια) ότι όντως συνέβαινε στην περίπτωση του Ρούφου.172 

Σε τελική ανάλυση, τα «δίδυμα» μυθιστορήματα των δύο απολογητών του κατοχικού 

δωσιλογισμού επιβεβαίωναν πανηγυρικά, για τον Ραυτόπουλο, ένα από τα πιο βασικά 

δόγματα περί τέχνης του (σοσιαλιστικού) ρεαλισμού: 

Θα μπορούσε να μιλήσει κανένας πολύ για την ψευτιά του μύθου που μας διηγούνται ο 
Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] και ο Θ.[εόφιλος]. Φ.[ραγκόπουλος] στα δίδυμα μυθιστορήματά 
τους. Γιατί και τα δυο αποτελούν την επιβεβαίωση της βασικής αλήθειας του ρεαλισμού 
ότι είναι αδύνατο μια όχι αληθινή ιδέα να γεννήσει ένα αληθινό έργο τέχνης, όποια κι αν 
είναι τα προσόντα του καλλιτέχνη. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 296)173 

170 Πρβλ. και το αντίστοιχο συμπέρασμα του Ραυτόπουλου για Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. 
Κάσδαγλη, στηριγμένο στην ίδια ακριβώς συλλογιστική: «Είναι πεποίθησή μας, πως δε γίνεται έργο 
τέχνης χωρίς κατάφαση απέναντι στις αξίες της ζωής, και ο μύθος της μυλόπετρας είναι τόσο κίβδηλος. 
Και να που τα πρόσωπά του είναι απίθανα, ασυμπάθιστα, θνησιμαία» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 299). 
171 Πρβλ. «Γεννιέται όμως ένα γενικότερο ερώτημα: δε μπορεί τάχα ένας αντιδραστικός συγγραφέας να 
δώσει ένα αληθινό μυθιστόρημα; Στην περίπτωσή μας το ερώτημα μπορεί να τεθεί και αλλιώτικα: τα 
ίδια αυτά πρόσωπα, αφού είναι υπαρχτά, δεν μπορούσαν τάχα να περάσουν στη λογοτεχνία με 
πειστικότητα, να επιζήσουν; Και βέβαια μπορούσαν, αν ένας συγγραφέας ‒δε λέμε με μεγαλύτερο 
ταλέντο‒ τα έδινε ρεαλιστικά, αποκαλύπτοντάς τα και όχι εξωραΐζοντας και συγκαλύπτοντας την 
ασκήμια της ηθικής τους στάσης» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 295). 
172 Στην αντίστοιχη κριτική του για το βιβλίο του Κάσδαγλη, ο Ραυτόπουλος θα ήταν ειλικρινέστερος, 
θεωρώντας ουσιαστικά ότι δύσκολα ένας συγγραφέας μπορούσε να αποστασιοποιηθεί από τους 
(αρνητικούς) «ήρωές» του και να τους παρουσιάσει όντως αντιπαθητικούς και μισητούς: «Θα μπορούσε 
να αντιτείνει κανείς ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει τη συμπάθεια του συγγραφέα ο ήρωάς του, αλλά 
να είναι απλώς ένα αντικείμενο σπουδαίων παρατηρήσεων ψυχολογικών κ.ά. Είμαστε με την αντίθετη 
άποψη, ότι δηλαδή μερικοί από τους κεντρικούς ήρωες είναι πλάσματα αγάπης του δημιουργού, ότι τον 
αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστον σε ένα από τα βασικά ψυχικά και πνευματικά του χαρακτηριστικά» (Δ. 
Ραυτόπουλος, 1965, 299). Η συγκεκριμένη «άποψη» του Ραυτόπουλου θα έβρισκε εφαρμογή και στην 
κριτική του για την Πολιορκία του Αλ. Κοτζιά, όπου ο συγγραφέας είχε ταυτιστεί εξίσου, κατά τον 
κριτικό της Επιθεώρησης Τέχνης, με τους δυο πιο αποκρουστικούς ιδεολογικούς απολογητές του 
δωσιλογισμού και της αντικομμουνιστικής βίας στο μυθιστόρημα: από τη μια με τον Διευθυντή της 
Ειδικής Ασφάλειας και από την άλλη με τον κεντρικό ήρωα του βιβλίου, τον Μηνά Παπαθανάση (Δ. 
Ραυτόπουλος, 1965, 300-301). 
173 Στην εκδοχή του βιβλίου έχει απαλειφθεί ο όρος «σοσιαλιστικός» που υπήρχε στην αρχική μορφή 
της κριτικής στην Επιθεώρηση Τέχνης. Πάντως, η κριτική του Ραυτόπουλου για τη Ρίζα του Μύθου θα 
σχολιαζόταν και στην Κύπρο˙ ο Γ. Γκιώνης, παρουσιάζοντας στην εφ. Αλήθεια της Λευκωσίας (24 Οκτ. 
1955) το δέκατο τεύχος της Επιθεώρησης Τέχνης που ήταν αφιερωμένο στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940, θα χαιρέτιζε και θα επαινούσε την ανακαινιστική προσπάθεια που είχε ξεκινήσει το περιοδικό 
γύρω από τα πνευματικά ζητήματα, με μία μόνο («βασική για τούτο αξιοπρόσεχτη») επιφύλαξη: «Η 
Επιθεώρηση Τέχνης κάθε άλλο παρά ‘‘γαλαζόαιμη’’ είναι. Απεναντίας. Οι άνθρωποι που την γράφουν 
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Στα ίδια ακριβώς κριτήρια (και μάλιστα με παρόμοιο λεκτικό), θα στηρίζονταν οι 

απόψεις του Κ. Πορφύρη στην Αυγή˙ ο τελευταίος θα αφιέρωνε τέσσερα κριτικά 

σημειώματα στα μυθιστορήματα των Ρ. Ρούφου, Θ. Δ. Φραγκόπουλου και Ν. 

Κάσδαγλη, τα οποία και συλλήβδην θα συγκαταλέγονταν στην αποκαλούμενη εκ 

μέρους του ως «λογοτεχνία της (εθνο)προδοσίας», μια πεζογραφική διαστρέβλωση της 

ιστορικής πραγματικότητας της Κατοχής, με απώτερο σκοπό την «κατασυκοφάντηση 

και το βρόμισμα της Αντίστασης».174 Σε απόλυτη και αγαστή συμφωνία με τον κριτικό 

της Επιθεώρησης Τέχνης, ο αρχισυντάκτης του ίδιου περιοδικού και υπεύθυνος της 

πολιτιστικής σελίδας της Αυγής έβλεπε ως μόνη πιθανότητα δικαίωσης τέτοιων 

«αντιδραστικών» βιβλίων την αυθεντική, «ρεαλιστική» αναπαράσταση των 

(αρνητικών) «ηρώων» τους, με το σκεπτικό ότι ένα έργο τέχνης «δεν μπορεί να 

ηρωοποιήσει ανθρώπους που στη ζωή δεν είναι ήρωες», αλλά μπορεί μόνο να 

καταδείξει και να καταγγείλει την «ασχήμια» τους ‒με πρόθεση να τους καταστήσει 

παραδείγματα προς αποφυγή: 

Ο ηρωισμός έχει μιαν ορισμένην έννοια. Σημαίνει ανιδιοτελή αγώνα για ένα προοδευτικό 
ιδανικό. Αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, δεν υπάρχει ηρωισμός. Το έργο τέχνης μπορεί 
να δώσει και ανθρώπους που δεν είναι ήρωες. Μα στην περίπτωση αυτή ο δημιουργός του 
θα πάρει θέση αρνητική απέναντί τους (παράδειγμα, ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, ο Δον 
Κιχώτης κ.ά.). Δεν υπάρχει αντίθετο παράδειγμα στην παγκόσμια γραμματολογία. 
Και οι «ήρωες» του Ρ.[όδη] Π.[ροβελέγγιου] δεν ήταν ήρωες στη ζωή. Και μπορούσε να 
είναι ήρωες οι άνθρωποι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καλοπέρασή τους κι η 
διατήρηση των προνομίων τους; (Κ. Πορφύρης, 2008, 268)175 

είναι γνωστοί για τις ‘‘επαναστατικές’’, ‘‘σοσιαλιστικές’’ τους, αν θέλετε, γνώμες. Και, κατά συνέπεια, 
η γραμμή του περιοδικού έχει τάσεις ‘‘αριστερίζουσες’’. Αυτό, βέβαια, πιθανόν να μην πειράζει σαν 
προϋπόθεση. Πειράζει όμως σαν αποτέλεσμα και σαν τακτική προς ένα αποτέλεσμα. Παράδειγμα: ο Μ. 
Ραυτόπουλος στο 8ο τεύχος της Ε.[πιθεώρησης] Τ.[έχνης] έγραψε μιαν πικρόχολη και σε πολλά σημεία 
μεροληπτικήν κριτική για το βιβλίο του Ρόδη Προβελέγγιου Η Ρίζα του Μύθου. Προβάλλουμε την 
απορία: η κριτική της Ε.[πιθεώρησης] Τ.[έχνης] για την Ρίζα του Μύθου ήταν εμπνευσμένη από 
αισθήματα κυοφορημένα από ταξικές διαμάχες και ιδεολογικές διαφορές; Ήσαν μήπως αισθήματα 
κομματάρχου προς τον αντίπαλόν του ή ήσαν μήπως αισθήματα φανατικού κήρυκα προς τους 
αντιφρονούντας;» 
174 Κ. Πορφύρης, «Η πεζογραφία της εθνοπροδοσίας. Νίκου Κάσδαγλη, Τα Δόντια της Μυλόπετρας, 
Αθήνα, 1955», εφ. Η Αυγή, 2 Σεπτ. 1955 [= Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό, την Ιστορία και 
την Πολιτική, ό.π., σ. 270-271]. 
175 Κ. Πορφύρης, «Ένα βιβλίο θράσους: Ρόδη Προβελέγγιου, Η Ρίζα του Μύθου, Χρονικό μιας 
Σταυροφορίας, Αθήνα, 1954», εφ. Η Αυγή, 19 Αυγ. 1955 [= Κ. Πορφύρης, Κείμενα…, ό.π., σ. 267-270]. 
Θα ακολουθούσε, μια βδομάδα αργότερα, η βιβλιοκρισία του και για την Τειχομαχία του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου (εφ. Η Αυγή, 26 Αυγ. 1955). Το συγκεκριμένο παράθεμα επαναλαμβάνει σχεδόν 
αυτολεξεί θέσεις που είχε προηγουμένως αναπτύξει ο Πορφύρης (χωρίς φυσικά να κάνει αναφορές στον 
Ρούφο) στην επιφυλλίδα του «Ο ηρωισμός στη ζωή και στα έργα τέχνης, Γ΄» (εφ. Η Αυγή, 9 Δεκ. 1954), 
όπου και η σύγκριση, από τη σκοπιά του θετικού ή αρνητικού πρόσημου των κεντρικών ηρώων, του 
Προμηθέα του Αισχύλου, του Δον Κιχώτη του Θερβάντες και του Φιλάργυρου του Μολιέρου. 
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Όλοι, λοιπόν, οι βασικοί πρωταγωνιστές του αυτοβιογραφικού αυτού 

«ρομάντσου», τα «καλόπαιδα των σαλονιών» (ο ασταθής και φιλόδοξος Δίων, ο 

ατσαλάκωτος και βαθύτατα συμπλεγματικός Στέφανος, ο εθνικοσοσιαλιστής και 

αντισημίτης Ρένος, φυσικά ο μεταφυσικός «αισθητής» Μιχαήλ), αλλά και τα δεύτερα 

πρόσωπα (όπως ο Ντίνος, «η προσωποποίηση της βιολογικής τελειοποίησης των 

αφεντάδων», Κ. Πορφύρης, 2008, 269), καταδικάζονταν για τις ιδέες, το ήθος και τη 

στάση τους, μέσα από ενδεικτικά αποσπάσματα ‒τα ίδια που είχαν ενοχλήσει ήδη και 

άλλους κριτικούς (όχι μόνον της Αριστεράς) και, τελικά, θα εξοβελίζονταν (κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους) από τη συγκεντρωτική, αναθεωρημένη και οριστική έκδοση 

της τριλογίας το 1972.176 Όσες, όμως, διορθωτικές επεμβάσεις και αν επέφερε ο 

συγγραφέας, τίποτα δεν θα ήταν αρκετό (όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, 

όταν ο Κ. Πορφύρης θα κρίνει και την Πορεία στο Σκοτάδι) να τον απαλλάξει από την 

κατηγορία του απολογητή του δωσιλογισμού και της Αντί-Αντίστασης: 

Μα ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] φιλοδόξησε να κάνει έργο τέχνης και μ’ αυτό να δικαιώσει 
την ‘‘αντίσταση’’. Μα η τέχνη ερμηνεύει και προεκτείνει τη ζωή. Κι η ζωή εκείνα τα 
χρόνια εσήμαινε όχι αντίσταση κατά της Αντίστασης, μα Αντίσταση κατά της 
γερμανοϊταλικής Κατοχής. (Κ. Πορφύρης, 2008, 268) 

Από τη σκοπιά αυτή, ο Πορφύρης έβρισκε τη Ρίζα του Μύθου πολύ χρήσιμη «σαν 

ένα ντοκουμέντο ιστορικό», εξόχως «αποκαλυπτικό, μέσα στην κυνική του 

ειλικρίνεια» (Κ. Πορφύρης, 2008, 267), για το ποια ήταν όντως η «αντίσταση» των μη 

εαμικών φοιτητών στις δυνάμεις Κατοχής. Επρόκειτο για ένα μύθο που, με τη 

συνδρομή πλέον του Χρονικού του Ρούφου και άλλων ανάλογων μαρτυριών της 

«αντίστασης των σαλονιών» ή της «αντίστασης του υποκόσμου», αποδομούνταν 

πλήρως, έστω και αν ποτέ δεν είχε γίνει πιστευτός από την πλειονότητα των 

Ελλήνων.177 Η επιδεικτική αυτή προβολή του πραγματικού περιεχομένου και των 

στόχων του (αντιεαμικού) αγώνα που διεξήγαν οι «σταυροφόροι» ‒κάνοντας 

αντίσταση όχι εναντίον των κατακτητών, αλλά εναντίον της ίδιας της Αντίστασης‒ 

μολονότι προκαλούσε αγανάκτηση και αηδία («πολλή αηδία», όπως εμφατικά 

υπογράμμιζε ο Πορφύρης), είχε, παρά ταύτα, αντικειμενική και αναμφισβήτητη αξία. 

176 Για τα ζητήματα αυτά, πρβλ. το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
177 Κ. Πορφύρης, «Η πεζογραφία της εθνοπροδοσίας…», ό.π., σ. 270. Για τον Πορφύρη, η μια τάση της 
(ψευδο)«Αντίστασης» («των σαλονιών») ήταν «συμπλήρωμα» της άλλης («του υποκόσμου»), με 
αντιπροσωπευτικά έργα τα βιβλία των Ρούφου και Φραγκόπουλου αφενός και του Κάσδαγλη αφετέρου 
(Τα Δόνια της Μυλόπετρας θα χαρακτηριζόταν ως «το καπάκι των άλλων δυο βιβλίων που 
κυκλοφόρησαν στις αρχές του 1955»). Περιέργως, στα συγκεκριμένα σημειώματα δεν γινόταν 
οποιαδήποτε νύξη στην Πολιορκία του Αλ. Κοτζιά (την οποία επίσης είχε κρίνει ο Πορφύρης στην Αυγή, 
11 Φεβρ. 1955). 
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Διαλυόταν πλέον κάθε αμφιβολία γύρω από το ποιοι σήκωσαν το βάρος της πάλης 

κατά του ξένου δυνάστη (και των συνεργατών του) και, αντίθετα, ποιοι βρέθηκαν 

απέναντι στους πρώτους, αφενός επειδή μισούσαν θανάσιμα τον «Λαό», αφετέρου για 

να διαφυλάξουν την «καλοπέραση» και τα ταξικά τους προνόμια.178 Η (ακούσια) 

επικύρωση της αλήθειας αυτής αποτελούσε και τη μόνη θετική συνεισφορά της Ρίζας 

του Μύθου, όσο και αν οι πρωταγωνιστές της αναζητούσαν για λογαριασμό τους 

διάφορες προφάσεις, αισθητικές ιδέες ή φιλοσοφικά συστήματα (και εδώ γίνονταν πάλι 

αναφορές στον Πλάτωνα, τον T. Carlyle και τον F. Nietzsche), ικανά δήθεν να 

προσδώσουν κάποιο έρεισμα στον βίο και στην πολιτεία τους.179 

Ο Πορφύρης στεκόταν, ακόμη, στις ίδιες «τεχνικές αδυναμίες» τις οποίες είχε 

εντοπίσει και ο Ραυτόπουλος, ενώ συνεπής (όπως κι εκείνος) στο αριστερό αφήγημα 

περί σύσσωμης, αρραγούς και παλλαϊκής Αντίστασης στις δυνάμεις του Άξονα 

αμφισβητούσε (και χαρακτήριζε ως σκόπιμη διαστροφή της αλήθειας) τη βασική θέση 

του Ρούφου για έναρξη των ενδοελληνικών συγκρούσεων και για πρόγευση του 

Eμφύλιου Πολέμου ήδη από τα τέλη του 1942 ‒«τη στιγμή που», κατά τον κριτικό της 

Αυγής, «πανελλήνιος πόθος ήταν η κοινή πάλη κατά του κατακτητή και γενική κραυγή 

η Εθνική Ενότητα» (Κ. Πορφύρης, 2008, 269). Το αισθητικό δόγμα, τέλος, του 

(σοσιαλιστικού) ρεαλισμού (το οποίο και είχε επικαλεστεί ο κριτικός της Επιθεώρησης 

Τέχνης στην κατάληξη της βιβλιοκρισίας του) έκλεινε και την αποτίμηση του 

Πορφύρη, όπου, πέρα από τα συμπεράσματα, φιγουράριζε και μια πρόβλεψη για την 

(καθόλου κολακευτική) πρόσληψη του συγγραφέα και του έργου του από τους 

μελλοντικούς του(ς) αναγνώστες: 

178 Πρβλ. «Ως τα τώρα τα καλόπαιδα των σαλονιών, με τα τσάγια, με τα γλέντια, με τις βίλες, με τους 
παρδαλούς τους έρωτες και με τα πιστόλια που κρατούσαν (με άδεια των Αρχών Κατοχής βέβαια), 
ισχυρίζονταν πως έκαναν αντίσταση κατά των Γερμανών. Ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] έρχεται να 
διαλύσει αυτό το μύθο –που ποτέ βέβαια δεν τον πίστεψε ο ελληνικός λαός. Μας λέει, πως δεν ενοχλούσε 
η παρουσία των Γερμανών, τα καλόπαιδα τους θαύμαζαν μάλιστα, ‘‘ήταν αξιοθαύμαστοι’’, λέει. Μα 
σπεύδει να συμπληρώσει: ‘‘και μισητοί’’. Όχι δα! Αν ήταν μισητοί θα τους πολεμούσαν. Αυτοί 
πολεμούσαν αυτούς που έκαναν την Εθνική Αντίσταση» (Κ. Πορφύρης, 2008, 267). 
179 Πρβλ. «Ένα τους ενδιαφέρει: να πολεμήσουν το λαό κι εκείνους που καθοδηγούσαν τον αγώνα του 
για τη Λευτεριά. Γιατί πάνω απ’ όλα μισούν το Λαό. Θεωρούν τον εαυτό τους σαν το άι-λάιφ της 
ανθρώπινης ουσίας. Άλλοτε είναι Καρλαϊλικοί ‘‘ήρωες’’, άλλοτε νιτσεϊκοί υπεράνθρωποι, άλλοτε η 
ανώτερη τάξη της πλατωνικής Πολιτείας. Για χάρη αυτών των εκλεκτών, που τους δόθηκε να 
γλεντοκοπούν, ν’ ανταλλάζουν τις ερωμένες τους και να διαβάζουν ‘‘καθαρή’’ ποίηση, πρέπει να 
δουλεύει ο ‘‘χυδαίος όχλος’’. Το μεγαλειώδες ξεσήκωμα του ‘‘χυδαίου όχλου’’ στην Εθνική Αντίσταση 
εσήμαινε ανταρσία κατά της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Τίμημα: θάνατος! Αυτή είναι η ουσία της 
Ρίζας του Μύθου. Σαν Χρονικό λοιπόν η Ρίζα του Μύθου, μ’ όλη την αηδία που προκαλεί –γιατί μόνον 
αηδία προκαλεί, πολλή αηδία, δεν μπορεί κανείς ούτε ν’ αγανακτήσει– έχει πραγματική αξία. 
Αποκαλύπτει την ‘‘αντίστασή’’ τους» (Κ. Πορφύρης, 2008, 268). 
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Ο Ρόδης Προβελέγγιος δεν στερείται από πεζογραφικές ικανότητες. Μα η υπόθεση που 
ανάλαβε την απολογία της είναι αποκρουστική και οι «ήρωες» που ανάλαβε να δώσει δεν 
υπήρξαν ποτέ ήρωες. Αν προστέσουμε σ’ αυτά και τις καθαρά τεχνικές αδυναμίες, την 
ακατάσχετη φλυαρία, τη φιλοσοφία της δεκάρας, την αδύνατη διαγραφή των τύπων –ο 
αναγνώστης δεν πείστηκε καθόλου πως ο Μιχαήλ ήταν αρχηγός, αναγνωρισμένος απ’ 
όλους, όσο κι αν το κοπανάει ο συγγραφέας– θα ιδούμε πως η Ρίζα του Μύθου δεν είναι 
καθόλου έργο τέχνης και παραμένει απλώς ένα αποκαλυπτικό, σε βάρος του συγγραφέα 
και των «ηρώων» του, κείμενο. Γιατί ο καλλιτέχνης που αναλαμβάνει να δικαιώσει 
πράξεις που δε δικαιώνει η ζωή και να ηρωοποιήσει ανθρώπους που μόνον ήρωες δεν ήταν 
στη ζωή, συντρίβεται από το άχαρο έργο του. Κι αν στους συγχρόνους του γίνεται 
αποκρουστικός, στους μεταγενέστερους γίνεται γελοίος. Αυτό δεν το κατάλαβε ο 
συγγραφέας της Ρίζας του Μύθου. Τόσο το χειρότερο γι’ αυτόν. (Κ. Πορφύρης, 2008, 269-
270) 

Ύστερα από τις ομοειδείς κριτικές του για την Τειχομαχία του Θ. Δ. 

Φραγκόπουλου και Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη, ο Πορφύρης θα 

επανερχόταν, με ένα τέταρτο, ανακεφαλαιωτικό σημείωμα, σχετικό με τη «λογοτεχνία 

της προδοσίας», θίγοντας και αυτός από τη μεριά του το ζήτημα που είχε απασχολήσει 

αρχικά και τον Δ. Ραυτόπουλο. Ο Πορφύρης, δηλαδή, θα εξέφραζε την ίδια απορία 

μαζί του: τι ήταν εκείνο που είχε συντελέσει στην ταυτόχρονη εμφάνιση τέτοιου είδους 

μυθιστορημάτων άρνησης της Αντίστασης και μαύρης προπαγάνδας υπέρ του 

δωσιλογισμού και της εθνικής μειοδοσίας; Ποια ήταν τα κίνητρα της προκλητικής 

αυτής παρέμβασης των νέων αστών συγγραφέων, δέκα μόλις χρόνια μετά το τέλος της 

Κατοχής και ενώ οι αριστεροί ομότεχνοί τους (όσοι είχαν προλάβει να ασχοληθούν 

κάπως με το θέμα, δίνοντας κάποιους πρώτους, αξιόλογους καρπούς στον τομέα της 

«αντιστασιακής λογοτεχνίας») είχαν αναγκαστικά εγκαταλείψει τις προσπάθειες 

ανάδειξης του μοναδικού αυτού «ορόσημου» της νεοελληνικής ιστορίας, εξαιτίας των 

διώξεων που υφίσταντο ύστερα από το 1945 και «της απότομης και βίαιης αναστροφής 

της φυσικής ροής της ελληνικής ζωής» (Κ. Πορφύρης, 2008, 272);  

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά γινόταν επιτακτικότερη, αν αναλογιζόταν 

κανείς, υποστήριζε ο Πορφύρης, ότι οι αστοί συγγραφείς του Μεσοπλέμου, οπαδοί του 

«εστετισμού» και των αξιωμάτων της «καθαρής» τέχνης, είχαν όλο το προηγούμενο 

διάστημα αποφύγει ή παραβλέψει «το συνταρακτικότερο γεγονός της νεοελληνικής 

ζωής» (Κ. Πορφύρης, 2008, 272) είτε από ένα απωθημένο αίσθημα ενοχής είτε από 

φόβο μην κατηγορηθούν για επικίνδυνη ανάμιξη της τέχνης με την πολιτική, 

μπαίνοντας στην ίδια μοίρα με τους λεγόμενους «στρατευμένους» λογοτέχνες (της 

Αριστεράς). Για τον κριτικό της Αυγής, λοιπόν, η επιχείρηση σπίλωσης της πρόσφατης 

εποποιίας του ελληνικού λαού και παραχάραξης της Ιστορίας του είχε σχεδιαστεί πολύ 

πριν, μόνον που χρειάζονταν από τη μια θράσος για να αποτολμηθεί και από την άλλη 
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η κατάλληλη χρονική απόσταση, που θα έδινε τα περιθώρια, όπως πίστευαν οι 

θιασώτες της «άρνησης» και της «αντίδρασης», να επικρατήσουν η λήθη και η 

σύγχυση.180 

Στο μεταξύ, βέβαια, είχαν ωριμάσει και οι γενικότερες κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες, ώστε να αντιστραφούν οι όροι του παιχνιδιού και οι δωσίλογοι της Κατοχής 

να ανακηρυχτούν στυλοβάτες της μεταπολεμικής εθνικοφροσύνης, ενώ οι πατριώτες 

αγωνιστές της Αντίστασης να (εκ)διωχθούν ως εθνικά μιάσματα. Και πάλι, όμως, η 

απολογία αυτή της «εθνοπροδοσίας» δεν θα μπορούσε να γίνει πειστική, χωρίς την 

εφεύρεση και κάποιων «ηρώων», που θα έπαιζαν τον ρόλο του «συμβόλου» και του 

«μύθου».181 Ωστόσο, στο σημείο αυτό, η παρτίδα θα χανόταν πλέον οριστικά για τον 

«κόσμο που πεθαίνει», καθώς τα μυθιστορηματικά έργα των Ρούφου, Φραγκόπουλου 

και Κάσδαγλη λειτούργησαν ως μπούμερανγκ, αποδεικνύοντας περίτρανα την έσχατη 

ένδεια του αστικού και εθνικόφρονος κόσμου σε «ήρωες».182 Τα πρόσωπα που 

κλήθηκαν να φέρουν σε πέρας αυτή την αποστολή δεν ήταν παρά κοινοί εγκληματίες, 

«άνθρωποι του μίσους» και «κήρυκες της εθνικής υποτέλειας»: 

Η προσπάθεια, λοιπόν, να βρεθούν ήρωες και να στηθούν σύμβολα, κατέληξε σε αποτυχία 
και γελοιοποίηση. Γιατί ο κόσμος που πεθαίνει μέσα στην αμαρτία, που είναι 
καταδικασμένος από την ιστορία, δεν μπορεί να βρει και να προβάλει ήρωες και σύμβολα. 
Οι «ήρωές» του και τα «σύμβολά» του θα είναι φτιαγμένα κατ’ εικόνα και ομοίωσή του. 
Και γίνονται μια ακόμα μαρτυρία εναντίον του. (Κ. Πορφύρης, 2008, 273)183 

180 Πρβλ. «Και να που μέσα σ’ ένα χρόνο έγινε ό,τι δεν έγινε μέσα στα 10 χρόνια που πέρασαν από την 
Κατοχή: λησμονήθηκε το αγαπημένο δόγμα ‘‘η τέχνη για την τέχνη’’ και γίνεται σήμερα μια προσπάθεια 
απολογίας και δικαίωσης της αντίστασης κατά της Αντίστασης. Δεν έχει σημασία αν τα βιβλία που 
βγήκαν μ’ αυτό το σκοπό, τον πετυχαίνουν ‒κι εξηγήσαμε γιατί δεν τον πετυχαίνουν. Το ζήτημα είναι η 
πρόθεση. Κι η πρόθεση υπήρχε πάντα, μα χρειαζότανε και λίγο κουράγιο. Κι αυτό το κουράγιο, έπρεπε 
να περάσουν 10 ολόκληρα χρόνια (και να λησμονηθεί, καθώς φαντάζονταν οι συγγραφείς, η αλήθεια) 
και να δημιουργηθούν κι οι κατάλληλες συνθήκες (να ανακηρυχτεί η Αντίσταση έγκλημα κι ο 
δωσιλογισμός εθνική αρετή) για να αποκτηθεί» (Κ. Πορφύρης, 2008, 273). 
181 Από την άποψη αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Κ. Πορφύρης στην 
ίδια εφημερίδα είχε, λίγους μήνες πριν, αναπτύξει σε τρεις επιφυλλίδες-συνέχειες το συναφές θέμα: «Ο 
ηρωισμός στη ζωή και στα έργα τέχνης» (εφ. Η Αυγή, 2, 4 και 9 Δεκ. 1954, στα Κείμενα…, ό.π., σ. 255-
265). Ιδιαίτερα, η τρίτη συνέχεια πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με τα σημείωματά του για την 
«αναζήτηση ηρώων» από τους πεζογράφους της «εθνοπροδοσίας», καθώς η πρώτη αποτελεί τη 
θεωρητική βάση των δεύτερων, ενώ γενικά οι συγκεκριμένες επιφυλλίδες και οι κριτικές των βιβλίων 
των Ρούφου, Φραγκόπουλου και Κάσδαγλη συμπίπτουν σε πάρα πολλά σημεία μεταξύ τους. 
182 Πρβλ. «Ίσως θα μπορούσαν να βρουν τους ήρωες που έχουν ανάγκη στην περίοδο της Κατοχής –κι 
όσο και να ’ναι τα γεγονότα δεν είναι πρόσφατα, θα μπορούσε κάποιος να πιαστεί κορόιδο. Μα όταν 
θέλησαν να πάνε προς τα κει, αναγκάστηκαν να είναι ειλικρινείς. Ποιους ήρωες θα πρόβαλλαν; Όχι, 
βέβαια, εκείνους που πολέμησαν τους Γερμανούς (θα την έκαναν τότες από κούπες), μα εκείνους που 
συνεργάστηκαν μαζί τους άμεσα είτε έμμεσα. Θέλησαν να βγάλουν τους ήρωές τους από το βούρκο της 
εθνικής προδοσίας. Και βέβαια δεν μπορούν οι τέτοιοι ‘‘ήρωες’’ να γίνουν ήρωες» (Κ. Πορφύρης, 2008, 
273). 
183 Το βιβλίο του Κάσδαγλη είχε, για τον Πορφύρη, μια θεμελιώδη διαφορά από τα «ρομάντσα» των 
Ρούφου και Φραγκόπουλου, καθώς δεν έπαιρνε «θέση κατάφασης» απέναντι σε αρνητικούς «ήρωες» 
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Στον απολογισμό, τέλος, του «Λογοτεχνικού 1955» στο πρωτοχρονιάτικο τεύχος 

της Επιθεώρησης Τέχνης του 1956 ‒και παρά το γεγονός ότι η Ρίζα του Μύθου είχε 

κυκλοφορήσει το 1954 και ήδη θα είχε κάνει την εμφάνισή της στις προθήκες των 

βιβλιοπωλείων ο δεύτερος τόμος του Χρονικού μιας Σταυροφορίας (η Πορεία στο 

Σκοτάδι)‒, θα γίνονταν οι ακόλουθες αναφορές από την ομάδα συνεργατών του 

περιοδικού στα έργα των Ρούφου, Φραγκόπουλου και Κάσδαγλη, που είχαν κριθεί 

ξεχωριστά εκ μέρους του Δ. Ραυτόπουλου (στο περιοδικό) και του Κ. Πορφύρη (στην 

Αυγή). Κατά κοινή ομολογία, τα βιβλία αυτά (και οι συγγραφείς τους) είχαν αποδυθεί 

στην προσπάθεια να αλλοιώσουν το πνεύμα της «Εθνικής Αντίστασης του λαού μας», 

στήνοντας στη θέση των «ακατάλυτων λαϊκών συμβόλων» ήρωες ψεύτικους, 

ιδεολογικά και ηθικά διαβλητούς και καταδικαστέους: 

Σε μια εποχή που έχει αφαιρεθεί η ελευθερία του λόγου από τους αντιπάλους τους, [τα 
έργα των Ρούφου, Φραγκόπουλου και Κάσδαγλη] σκιαμαχούν κωμικά και προσπαθούν, 
με θαυμαστή ομοφωνία, να υψώσουν στη θέση των ακατάλυτων λαϊκών συμβόλων, 
χάρτινους ήρωες παρακοιμώμενους του Κατακτητή που παίζουν με πιστολάκια, ή 
«αναιρούν» τον Μαρξ μ’ ένα… κλαδί ανθισμένης μυγδαλιάς! Στο ίδιο κλίμα ανήκει και ο 
«Κύριός μου Αλκιβιάδης» του Αγγ. Βλάχου, που βραβεύτηκε από την ομάδα των 12. 
Ντύνει τις ίδιες ιδέες με σύμβολα από την αρχαιότητα.184 

ούτε προσπαθούσε να δικαιώσει την Αντί-Αντίσταση. Αλλά με την εξομοίωση όλων των αγωνιστών, 
ανεξαρτήτως παρατάξεων, στο επίπεδο του κεντρικού πρωταγωνιστή, του Κοσμά (ενός «αλήτη», 
«παλιάνθρωπου», «πουλημένου κορμιού» κ.λπ.), διαστρέβλωνε την κατοχική πραγματικότητα εξίσου 
(αν όχι και περισσότερο) με τη Ρίζα του Μύθου και την Τειχομαχία: «Και γι’ αυτό και η ευθύνη του 
[Κάσδαγλη] σαν καλλιτέχνη είναι μεγαλύτερη, γιατί ενώ βλέπει την αλήθεια, πάει να την παραποιήσει 
και να δείξει τα πράγματα διαφορετικά απ’ ό,τι είναι» (στα Κείμενα…, ό.π., σ. 271). Υπενθυμίζουμε ότι 
στο ίδιο μήκος κύματος ήταν (και πάλι) η σχετική παρατήρηση του Ραυτόπουλου: «Αλλά η συκοφαντική 
αιχμή του βιβλίου δεν είναι, δυστυχώς, μόνο πολιτική, γιατί θίγει το ιερό θέμα της Εθνικής Αντίστασης, 
παρουσιάζοντάς την σαν αγώνα αλληλοεξόντωσης ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες φονιάδων, που 
μοναδικός τους σκοπός είναι ν’ αρπάξουν την εξουσία μετά την αποχώρηση των καταχτητών. Είναι 
σύμπτωμα εθνικής πώρωσης αυτή η ευκολία με την οποία αρνιούνται την Αντίσταση, μόνο και μόνο για 
να μειώσουν τους πρωταγωνιστές της, αδιαφορώντας για το κακό που κάνουν στην πατρίδα τους, οι 
άνθρωποι αυτοί» (Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 298). 
184 Ομάδα συνεργατών (Τ. Βουρνάς, Κ. Κουλουφάκος, Α. Μοσχοβάκης, Τ. Πατρίκιος, Κ. Πορφύρης, Δ. 
Ραυτόπουλος, Κ. Σταματίου και Γερ. Σταύρου), «Γενικός πνευματικός και καλλιτεχνικός απολογισμός», 
περ. Επιθεώρηση Τέχνης, ό.π., 108-109. Σε άλλο σημείο, θίγονταν γενικότερα φαινόμενα πνευματικής 
παρακμής, ανάμεσά τους και πάλι τα συγκεκριμένα έργα της «μαύρης πολιτικής λογοτεχνίας» ή της 
«λογοτεχνίας της (εθνο)προδοσίας», που είχαν γραφτεί, μάλιστα, από διπλωμάτες (τον Α. Βλάχο και τον 
Ρ. Ρούφο) και είχαν βραβευτεί από την «Ομάδα των Δώδεκα» (Ο Κύριος μου Αλκιβιάδης): «Αν σ’ όλα 
αυτά προσθέσει κανείς και μερικά άλλα συμπτώματα, όπως η εμφάνιση βιβλίων που εξυμνούν και 
θεμελιώνουν θεωρητικά την εθνοπροδοσία και τη βία των ολίγων πάνω στους πολλούς, και το γεγονός 
ότι οι συγγραφείς αυτών των βιβλίων είναι –κατά σύμπτωση!– διπλωματικοί υπάλληλοι, ότι 
βραβεύονται κ.τ.λ. παρουσιάζεται το πρόσωπο της αποσύνθεσης και της φθοράς που κυριαρχεί στον 
πολιτιστικό μας χώρο». Ο Κ. Πορφύρης είχε κρίνει το βραβευμένο με το «Έπαθλο Κ. Ουράνη» 
μυθιστόρημα του Α. Βλάχου (εφ. Η Αυγή, 9 Δεκ. 1955), αναπαράγοντας εν πολλοίς τη ρητορική των 
τοποθετήσεών του για τα βιβλία των Ρούφου, Φραγκόπουλου και Κάσδαγλη ‒για παράδειγμα, θα 
σημείωνε ότι «ολόκληρο το βιβλίο [του Βλάχου] διαπνέεται απ’ αυτό το πνεύμα: περιφρόνηση και μίσος 
στο λαό, εξύμνηση του ‘‘εξαιρετικού ατόμου’’ ας είναι και προδότης!». 
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Όπως προκύπτει από τις προηγούμενες τοποθετήσεις των κριτικών της Αριστεράς 

(αλλά και από το συγγενικό κείμενο του Δ. Χατζή, το οποίο όμως δεν δημοσιεύτηκε 

τότε)185 η υπεράσπιση του πραγματικού περιεχομένου και του πνεύματος της Εθνικής 

Αντίστασης αποτελούσε σχεδόν υπαρξιακό ζήτημα για τους συγγραφείς και τους 

λογίους του χώρου αυτού. Είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου μας ότι το αίτημα για την 

ανάπτυξη μιας «αντιστασιακής λογοτεχνίας», άξιας του ονόματός της όχι μόνον από 

απόψη περιεχομένου αλλά και σε επίπεδο μορφής, είχε τεθεί από πολύ νωρίς (ήδη από 

την επαύριο της Απελευθέρωσης). Επανήλθε, όμως, δριμύτερο στα μέσα της δεκαετίας 

του 1950, όταν θα εκδίδονταν τόσο τα έργα των «αρνητών» της Αντίστασης (Ρ. 

Ρούφου, Θ. Δ. Φραγκόπουλου, Ν. Κάσδαγλη, Α. Κοτζιά), όσο και μυθοπλαστικά 

βιβλία ή μαρτυρίες αριστερών συγγραφέων (Μ. Λουντέμη, Θ. Κορνάρου, Έ. 

Πανσέληνου, Δ. Σωτηρίου κ.ά.), που δεν κρίνονταν εντούτοις πετυχημένα από 

αισθητικής πλευράς. Η αναζήτηση μιας επικής και συνάμα ρεαλιστικής σύνθεσης που 

να μην ψευτίζει τα πραγματικά γεγονότα, την ατμόσφαιρα του αγώνα και το ήθος των 

μαχητών της Αντίστασης παρέμενε πρώτη προτεραιότητα για την Αριστερά, 

προκαλώντας μάλιστα τις πρώτες τριβές στο εσωτερικό της για τα κριτήρια και τις 

προδιαγραφές μιας πολιτικής, «στρατευμένης» λογοτεχνίας με αξιώσεις υψηλής 

ποιότητας.186 

Ο Ραυτόπουλος και ο Πορφύρης (αλλά και ο Χατζής) αναζητούσαν εναγωνίως την 

απάντηση των ομοϊδεατών συγγραφέων τους στην προκλητική αποσιώπηση του 

θέματος της Αντίστασης από τη «Γενιά του Τριάντα», καθώς και στην 

185 Πρόκειται για το (αδημοσίευτο όσο ζούσε) κείμενό του «Ελληνική αστική πεζογραφία της Εθνικής 
Αντίστασης», γραμμένο το 1961 και δημοσιευμένο για πρώτη φορά στον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη το 
1987 [= Δ. Χατζής, Το Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού…, ό.π., σ. 337-347]. Το κείμενο έχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον, αλλά δεν θα σχολιαστεί εδώ διεξοδικά, καθώς δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα (και όχι από 
τον ίδιο τον συγγραφέα, πράγμα που γεννά αμφιβολίες και για το αν όντως τελικά εξέφραζε τις απόψεις 
του). Πάντως, ειδικά για το Χρονικό μιας Σταυροφορίας, ο Δ. Χατζής έγραφε, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής: 
«Ο Ρόδης Προβελέγγιος, με το Χρονικό μιας σταυροφορίας, σε τρεις τόμους, τυπωμένους από το 1954 
ώς το 1958, έδωσε μια ακόμα πλατύτερη εικόνα [από τον Ν. Κάσδαγλη], που διέπεται αποκλειστικά από 
το μίσος εναντίον αυτών των χυδαίων μαζών, που με την Αντίστασή τους θέτουν σε κίνδυνο την 
καλοζωία μερικών κακομαθημένων νέων. ‘‘Νέοι της Σιδώνος’’ είχε πει ο Καβάφης για την περίπτωση 
των δήθεν ανησυχιών τέτοιων φανατικών για τα γράμματα αρωματισμένων νέων. […]. Συνέβη, επίσης, 
οι άνθρωποι στην Ελλάδα –και προπαντός οι νέοι– να μην έχουν καθόλου συμμεριστεί τα προβλήματα 
των ηρώων της τριλογίας του Ρ. Προβελέγγιου. Οι άνθρωποι πίστεψαν και αγωνίστηκαν τότε. Μέσα 
στον αγώνα αυτό βρήκαν τη δικαίωση των προβλημάτων τους. Γι’ αυτό ακριβώς δεν αγωνίστηκαν με 
την απόγνωση του πνιγμένου, αλλά με ελπίδα και με πίστη. Κι αυτό τους έδωσε έξαρση ανθρώπινη, 
ηθική ομορφιά, ευτυχία, αν θέλετε, μέσα στις συνθήκες της πιο σκληρής Κατοχής. Πώς να σταθεί ένα 
μυθιστόρημα που ξεκινάει από το αντίθετο;» (ό.π., 344-345) 
186 Για τα ζητήματα αυτά, πρβλ. και Αιμ. Καραλή, Μια Ημιτελής Άνοιξη… Ιδεολογία, Πολιτική και 
Λογοτεχνία στο Περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης (1954-1967), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005, σ. 88-
100˙ πρβλ. και το σχετικό κείμενο του Δ. Χατζή, «Ο πεζογράφος μπροστά στη σημερινή ελληνική 
πραγματικότητα», Το Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού…, ό.π., ιδ. 356-357. 
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κατασυκοφάντηση που επιχειρούσαν οι επίγονοί της, «οι νεαροί μπλαζέ των ιδεών», οι 

«λύκοι» της «Αντί-Αντίστασης».187 Αυτή η πολυαναμενόμενη απαρχή μιας νέας 

επεξεργασίας και μιας ανάπλασης της κατοχικής εποχής πρόβαλλε αναγκαία, διότι 

διαφορετικά κινδύνευε να απολεσθεί το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς και των 

αξιών που η ίδια είχε υπερασπιστεί (του υγιούς πατριωτισμού, της συλλογικότητας, της 

ανιδιοτέλειας, της πίστης στην τελική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού παρά 

τη σύγκρουση με υπέρτερες δυνάμεις και ξένα συμφέροντα) όλα τα προηγούμενα 

χρόνια.188 Με τον τρόπο αυτό, κινδύνευε να τρωθεί, βέβαια, και το ίδιο το κύρος της 

παράταξης που αντλούσε τη νομιμοποίησή της από το πρόσφατο αυτό ηρωικό (ή και 

εξιδανικευμένο) παρελθόν σε μια περίοδο (συνεχιζόμενων) διώξεων, (έντονου) 

προβληματισμού για τα αίτια της ήττας στον Εμφύλιο, (αρχόμενης) αυτοκριτικής για 

τις πολιτικές επιλογές του παρελθόντος, (δειλής) αποστασιοποίησης από τα άτεγκτα 

δόγματα του σταλινισμού. 

Μόνον υπό το πρίσμα αυτό, θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει αποστροφές 

σαν την παρακάτω, όπου ο Ραυτόπουλος σχεδόν με μανιχαϊστική ρητορική εξυμνούσε 

από τη μια την «Αλήθεια», τη ζωή, το φως, το μέλλον (που αντιπροσώπευε στα μάτια 

του η Αριστερά με τις περγαμηνές της Εθνικής Αντίστασης στο ενεργητικό της) και 

από την άλλη, το ψεύδος, τον θάνατο, το σκοτάδι, τον κόσμο του παρελθόντος, που 

έκλειναν στις σελίδες τους τα βιβλία της «αντίδρασης» και της «άρνησης»:  

187 Ο χαρακτηρισμός «λύκοι» ανήκει στον Δ. Χατζή˙ στον αντίποδα της αντιδραστικής λογοτεχνίας των 
«λύκων», ο εξόριστος συγγραφέας θα τοποθετούσε, ενδεικτικά, το έργο του Μ. Αλεξανδρόπουλου, 
Νύχτες και Αυγές (πρβλ. την κριτική του στο περ. Νέος Κόσμος, τχ. 2, Φλεβάρης 1962, 197-199). Για μια 
σύγκριση των βιβλίων των Ρούφου, Κάσδαγλη, Κοτζιά και Αλεξανδρόπουλου, πρβλ. τα μελετήματα της 
Α. Καστρινάκη, «Μιχαήλ ή Κοσμάς: Μυθιστορηματική νεότητα στα χρόνια της Κατοχής», στο Β. 
Καραμανωλάκης κ.ά. (επιμ.), Η Ελληνική Νεολαία στον 20ό Αιώνα…, ό.π., σ. 203-215 και της ιδίας, 
«Ρούφος, Κοτζιάς, Κάσδαγλης: Γράφοντας, αναθεωρώντας, αναψηλαφώντας την ιστορία της νίκης στον 
Εμφύλιο», στο Κ. Γαρδίκα κ.ά. (επιμ.), Η Μακρά Σκιά της Δεκαετίας του 1940…, ό.π., σ. 267-299. 
188 Πρβλ. ενδεικτικά το παρακάτω απόσπασμα από την κριτική του Δ. Ραυτόπουλου για την Πολιορκία: 
«Έτσι και ο Α. Κοτζιάς ‒όπως και ο Προβελέγγιος και ο Φραγκόπουλος‒ αντιμετωπίζει την 
‘‘Επανάσταση’’ με περιφρονητικό χαμόγελο ανωτερότητας όποτε μιλάει γι’ αυτή, αδιαφορώντας, 
φυσικά, αν μαζί μ’ αυτή ειρωνεύεται και την εθνική αντίσταση, μάλλον αναιρώντας αυτή την τελευταία» 
(Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 301). Αλλά και ο Δ. Χατζής θα ήταν (ακόμη περισσότερο) εύγλωττος ως 
προς τούτο: στα (απολύτως «αντιδραστικά») έργα των Κοτζιά, Κάσδαγλη, Ρούφου και Φραγκόπουλου 
δε διέβλεπε μόνο (ή τόσο) μια προσπάθεια άρνησης της Αντίστασης για λόγους ιστορικούς, αλλά την 
πρόθεση μιας συγχρονικής τοποθέτησης των αστών συγγραφέων ενάντια στις δυνάμεις που 
εξακολουθούσαν να ζητούν και να αγωνίζονται για την αλλαγή των πολιτικών, κοινωνικών και 
πνευματικών συνθηκών της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Με άλλα λόγια, τα βιβλία τους στρέφονταν 
ενάντια σε όλους όσοι εμφορούνταν ακόμη από το πνεύμα, τα ιδανικά και τα πολιτικά προτάγματα της 
Αντίστασης: «Η Αντίσταση αποτελεί ένα στοιχείο του λαϊκού δημοκρατικού κινήματος στην Ελλάδα: 
όχι με ιστορική μονάχα σημασία, αφού έτσι εξελίχτηκαν τα πράγματα στη χώρα μας, ώστε ο αγώνας 
κατά των ξένων να πρέπει να συνεχίζεται ακόμα. Και να συνεχίζεται από τις ίδιες δυνάμεις που 
πρωτοστάτησαν στην Αντίσταση» («Ελληνική αστική πεζογραφία της Εθνικής Αντίστασης», Το 
Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού…, ό.π., σ. 346). 
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Η Εθνική Αντίσταση και η Αλήθεια τίποτα δεν έχουν να ζημιωθούν από τέτοια 
κατασκευάσματα. Είναι, φυσικά, μια προσβολή που τους γίνεται με τα βιβλία του είδους 
αυτού […]. Μα η προσβολή επιστρέφεται βέβαια σ’ αυτούς που την επιχειρούν. 
Ένα κοινό γνώρισμα των βιβλίων αυτών είναι η απόπνοια του θανάτου που αναδίνεται 
από κάθε σελίδα τους. Ο θάνατος είναι μέσα στην ψυχή των ηρώων τους, τον σκορπάνε 
γύρω τους και τους περιμένει αναπόδραστα. Κανένα φως δε λάμπει μέσα στην 
πεισιθάνατη προοπτική τους. Ας τους αφήσουμε λοιπόν με το θάνατό τους. (Δ. 
Ραυτόπουλος, 1965, 304) 

 
1.6. Απόηχοι του (κατοχικού) Εμφυλίου στην Κύπρο: η δεξίωση της 

Ρίζας του Μύθου από την κυπριακή κριτική 
 

Δεν θα ήταν, όμως, μόνον η ελλαδική Αριστερά που θα εκφραζόταν έτσι έντονα και 

καταγγελτικά για το βιβλίο του Ρούφου. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο Αλέκος 

Κωνσταντινίδης από τις στήλες της επίσημης κομματικής εφημερίδας του ΑΚΕΛ, του 

Νέου Δημοκράτη, θα συντονιζόταν με τους ελλαδίτες ομοϊδεάτες του (τον Δ. 

Ραυτόπουλο και τον Κ. Πορφύρη) και θα εξαπέλυε τους μύδρους του τόσο έναντι της 

Ρίζας του Μύθου, όσο και έναντι συναδέλφων του κριτικών στην Κύπρο (του Φ. 

Βράχα, του Λ. Γιαννίδη και του Ν. Κρανιδιώτη), οι οποίοι στο μεταξύ είχαν 

τοποθετηθεί θετικά απέναντι στο πρωτόλειο έργο του Ρούφου ‒Πρόξενου, τον καιρό 

εκείνο, της Ελλάδας στη Λευκωσία.  

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στον κυπριακό ημερήσιο και 

περιοδικό τύπο θα δημοσιεύονταν συνολικά επτά κριτικές για το μυθιστόρημα στο 

διάστημα Νοεμβρίου 1954-Ιανουαρίου 1955. Πρώτα (και σχεδόν ταυτόχρονα) θα 

έκαναν την εμφάνισή τους τα κριτικά σημειώματα του Φρίξου Βράχα (σε τρεις 

συνέχειες) στο Έθνος, του «Κηφισού» [Άντρου Παυλίδη] στην Ελευθερία και του Κ. 

Ληδραίου [Κύπρου Χρυσάνθη] στην Κυπριακή. Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών 

αυτών κειμένων θα ήταν, πέρα από τη θερμή υποδοχή του έργου ως ενός αξιόλογου 

εφηβικού μυθιστορήματος, η ιδεολογική ταύτισή τους με τον συγγραφέα και η θέση 

που θα έπαιρναν (πιο ξεκάθαρα ο Βράχας με τον Παυλίδη, είναι αλήθεια) απέναντι σε 

όσα συνέβησαν στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής και του επακόλουθου 

Εμφυλίου. Από την άποψη αυτή, τα συγκεκριμένα κείμενα μπορούν να λειτουργήσουν 

ενδεικτικά και προς την κατεύθυνση της ανίχνευσης του αντίκτυπου που είχαν τα 

γεγονότα αυτά στον χώρο της κυπριακής διανόησης. 

Δεν ήταν τυχαίο, λοιπόν, που η εισαγωγή της τρίτης, και εκτενέστερης, συνέχειας 

της βιβλιοκρισίας του Φ. Βράχα αναφερόταν στον «φοβερό εσωτερικό ταξικό πόλεμο» 

που πλαισίωσε, ανάμεσα σε άλλα δεινά, «την κατάρα του Ναζισμού στην κατοχική 
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Ελλάδα» και για τον οποίο την ευθύνη και τη «θλιβερή πρωτοβουλία» έφεραν οι 

κομμουνιστές.189 Οι τελευταίοι, εξάλλου, με διακαή πόθο και σύντονες προσπάθειες 

απεργάζονταν από καιρό την «εξόντωση του κράτους και του πολιτισμού των 

Ελλήνων» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954). Τα σχέδιά τους αυτά δεν είχαν, εντούτοις, 

τελεσφορήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, «γιατί τους έλειπαν κι η πνοή και τα μέσα», αλλά 

και επειδή η ίδια η κομμουνιστική ιδεολογία και πρακτική στέκονταν «παντελώς έξω 

από τα όρια της ελληνικής συνείδησης» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954).  

Αντίθετα, τον καιρό της ξενικής Κατοχής, με δεδομένο ότι «το κράτος δεν ήταν 

ελληνικό κι οι ιδέες που εκπροσωπούσε πρόβαλλαν βάρβαρες» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954), 

και καθώς, επιπλέον, κυριαρχούσε παντού η βία, η «πληγωμένη τιμή» του έθνους 

αναζητούσε διέξοδο στην οργανωμένη αντίσταση που εκδηλώθηκε από την πρώτη 

στιγμή «της πτώσης» και αντανακλούσε τα παλλαϊκά αισθήματα δυσαρέσκειας και 

αγανάκτησης εναντίον των εχθρικών δυνάμεων. Αυτό το ψυχικό κλίμα και την 

κατάσταση αδράνειας της αστικής τάξης εκμεταλλεύθηκαν οι κομμουνιστές, για να 

πραγματοποιήσουν τα σχέδια που από καιρό είχαν εκπονήσει, βρίσκοντας απέναντί 

τους κάποιους νέους σαν τους «σταυροφόρους» του Χρονικού, τους οποίους και δεν 

δίστασαν πρώτοι να «χτυπήσουν», εγκαινιάζοντας έτσι μια λυσσαλέα, αμείλικτη και 

ανελέητη εμφύλια διαμάχη.190 

Ο Βράχας δεν θα περιοριζόταν μόνο στο να ασπαστεί πλήρως τις βασικές 

αντικομμουνιστικές θέσεις της Ρίζας του Μύθου, αλλά θα προέβαινε και ο ίδιος σε ένα 

είδος ιδεολογικής «κατήχησης» των αναγνωστών. Το βιβλίο, με άλλα λόγια, θα του 

χρησίμευε ως αφορμή (ή και ως πρόσχημα), για να εκφέρει γενικότερες κρίσεις περί 

του κομμουνισμού και των λόγων για τους οποίους δεν θα έπρεπε κανείς να εξαπατηθεί 

189 Φ. Βράχας, «Πνεύμα και Ζωή. Η Ρίζα του Μύθου», εφ. Έθνος (Λευκωσίας), 25 Νοεμ. 1954 (είχαν 
προηγηθεί δύο συνέχειες στην ίδια εφημερίδα, 7 και 18 Νοεμ. 1954) ‒στο εξής η αναφορά στις συνέχειες 
της κριτικής με α, β και γ, αντίστοιχα. 
190 Πρβλ. «Μα έτσι οι κομμουνιστές βρέθηκαν στο κλίμα τους. Η ελεύθερη συνωμοσία τούς δάνεισε την 
πνοή που τους έλειπε, το μίσος του λαού κατά των κατακτητών τούς συμπλήρωσε τον οπλισμό κι ο 
ανθελληνικός κρατικός στόχος τούς καθάρισε το δρόμο. Επιστράτευσαν, λοιπόν, όλη τους την πονηριά 
και δραστηριότητα, κατάλαβαν όλες σχεδόν τις προθήκες των εθνικών εκδηλώσεων και, όταν 
βεβαιώθηκαν για την ισχύ τους που τροφοδοτούσεν η αστική ελαφρότης και δυσκινησία, άρχισαν να 
ισοπεδώνουν (υποσκάπτοντας την εθνική παράδοση και παγιδεύοντας τις εθνικές αξίες) και να 
διοχετεύουν προκλητικά τις προθέσεις προς τους παλαιούς γνώριμους κομματικούς σκοπούς τους. Τότε 
πολλοί ξύπνησαν και πρόβαλαν άρνηση. Μα οι κομμουνιστές δεν λογάριασαν τίποτε και κτύπησαν. Κι 
άρχισεν έτσι, με λύσσα μοναδική –σε βάρος του αγώνα κατά των γερμανών– ένας πόλεμος κατά του 
έθνους κάθετος, που αμείλικτος έβαλλεν απ’ όλες τις μεριές χωρίς κανένα έλεος και δίχως ανάπαυλα. Ο 
πόλεμος τούτος –ή καλύτερα η άμυνα κατά του πολέμου αυτού– είναι και το κεντρικό γεγονός που 
απασχολεί τον κ. Προβελέγγιο στο χρονικό […]. Μέσ’ από τον κατοχικό ζόφο και το κατοχικό 
πασπάτεμα που απεικονίζουν οι σελίδες της Ρίζας του Μύθου ό,τι ακριβώς προβάλλει κυριαρχικά είναι 
η απεγνωσμένη πάλη της επιβίωσης. Ο κ. Προβελέγγιος διαγράφει την πάλη αυτή μ’ εξαιρετική δύναμη» 
(Φ. Βράχας, γ΄ 1954). 
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από «το περιεχόμενό του, τις διεκδικήσεις και τις πράξεις του» ή να ακολουθήσει «την 

πολιτική του, τις συνταγές και τα καλούπια του» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954). Στο πλαίσιο 

αυτό, έπλεκε το εγκώμιο του συγγραφέα για τον τρόπο με τον οποίο φιλοτέχνησε 

«ολοκληρωμένα και αληθινά» από τη μια τον κόσμο των κομμουνιστών «μ’ όλα τα 

ανομήματα και τα προσωπεία του» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954) και από την άλλη την 

παράταξη που ανέλαβε την ευθύνη και το βάρος της άμυνας ενάντια στους κινδύνους 

που συνεπαγόταν η επικράτηση των πρώτων.  

Τα πρόσωπα που στελέχωναν την αντικομμουνιστική πλευρά, μόλο που δεν 

επρόκειτο «περί οργανωμένου σχήματος, μα για ένα σωρό ιδιοτυπίες, προελεύσεις και 

προθέσεις» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954), κέρδιζαν τη συμπάθεια και την αμέριστη υποστήριξή 

του, ακριβώς εξαιτίας της αδιαμόρφωτης ακόμη σκέψης τους, της ατομικότητάς τους 

και της ελευθερίας που απολάμβαναν να δοκιμάζουν στη θεωρία και στην πράξη ιδέες 

και φιλοσοφικά συστήματα, αξιώματα και αυθεντίες, χωρίς απαραίτητα να 

συναντώνται «σε κοινές κοσμοθεωρητικές απόψεις» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954).191 Για τον 

λόγο αυτό, εξάλλου, αποφαινόταν ως εξής περί της ανωτερότητας του 

αντικομμουνιστικού στρατοπέδου: 

Όποιος μανιερεύεται για τη σκέψη του, όποιος διακατέχεται από τη μανία να ελέγχει την 
κάθε αξία, όποιος θέλει να μελετά χωρίς περιορισμούς, όποιος κρατάει το δικαίωμα της 
επιλογής δεν πρέπει να ’ναι κομμουνιστής. Άλλωστε, ό,τι ξεχωρίζει τις ιδέες από τον 
ολοκληρωτισμό της ιδεολογίας είναι η αδυσώπητη οργάνωση κι ισοπέδωση της δεύτερης. 
(Φ. Βράχας, γ΄ 1954) 

Τον Βράχα δεν τον ενοχλούσε καθόλου, σε αντίθεση με πολλούς άλλους κριτικούς 

της Ρίζας του Μύθου, το γεγονός ότι ο συγγραφέας απέφευγε να αποδώσει το 

γενικότερο κλίμα της Κατοχής. Θεωρούσε, από τη μεριά του, πολύ φυσική την 

191 Με τον ίδιο τρόπο και με παρόμοιο σκεπτικό, εξάλλου, ο κριτικός του κυπριακού Έθνους είχε πλέξει 
πρωτύτερα, στη δεύτερη συνέχεια της κριτικής του, και το εγκώμιο του ίδιου του συγγραφέα ως νέου, 
ελεύθερου και πολυσχιδούς διανοουμένου, πρότυπου πνευματικής εγρήγορσης, ευαισθησίας και 
αγωνιστικής βούλησης ‒με ιδιαίτερη μάλιστα έφεση… στα μαθηματικά ως δημιουργική ενασχόληση 
στον ελεύθερο χρόνο του: «Ο κ. Προβελέγγιος […] είναι ένας νέος πνευματικός άνθρωπος με δυνατό 
λογοτεχνικό ταλέντο και με αρτιότατη φιλοσοφική συγκρότηση. Το γράψιμο του είναι η βολικότερη 
συντροφιά κι η έρευνα πάθος. Είναι πλασμένος να αντλεί χωρίς ανάπαυλα μέσ’ από τη ζωή και τη γνώση, 
και διαρκώς να δίνει. Τίποτε δεν κρατά για μανιέρα –ορθώνει τον εαυτό του χοάνη που αφομοιώνει και 
ζυμώνει ιδέες κι αναβρύζει μορφές. Οι ανησυχίες του –ανησυχίες πέρα για πέρα ανθρώπινες– ξεκινούν, 
όπως δείχνει το βιβλίο του, από τα μικρά και τα ασήμαντα για να καλύψουν σιγά σιγά όλο το χώρο των 
ενδιαφερόντων και να αναχθούν ασφαλώς σε έντονη μεταφυσική αγωνία και διεκδίκηση. Θα μπορούσε 
να λεχθεί πως ο κ. Προβελέγγιος έχει, σαν πνευματικός άνθρωπος, μια ευαισθησία κι ευσυνειδησία 
παράξενη (στις ώρες της σχόλης του διαβάζει μαθηματικά για να στηρίξει το στοχασμό του και την 
αναζήτησή του), που διατηρεί με εξαίρετη συνέπεια και σαν συγγραφέας» (Φ. Βράχας, β΄ 1954). Στη 
Ρίζα του Μύθου ανάλογα μαθηματικά προβλήματα (κυρίως εξισώσεις) για ξεκούραση και αναψυχή 
έλυνε ο Στέφανος. 
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επικέντρωση του ενδιαφέροντός του στις «πνευματικές κι ηθικές ανησυχίες» της τόσο 

«αισθαντικής» συντροφιάς του Δίωνα, εφόσον η διακηρυγμένη και στην επιλογική 

σημείωση του βιβλίου αυτοβιογραφικότητα δεν μπορούσε παρά να συμπεριλάβει 

κυρίως «τα εφηβικά συναισθηματικά ή άλλα σκιρτήματα ή και τον αντικομμουνιστικό 

αγώνα» και να μην επεκταθεί «στον πόνο που προκαλούσε αυτή η ίδια η Κατοχή», 

εφόσον «είναι πάνω από τα νιάτα του που σκύβει κι αντλεί ο κ. Προβελέγγιος».192 

Με ανάλογο σκεπτικό, επίσης, ο Βράχας υπερασπιζόταν την ασάφεια ή και την 

ανεπάρκεια της ιδεολογικής «πίστης» των νέων της αντικομμουνιστικής παράταξης. 

Eνώ, δηλαδή, δήλωνε και ο ίδιος ότι η αντίθεση στον κομμουνισμό, η «άρνησή» του, 

δεν επαρκούσε για να αποδώσει συνοχή και στερεότητα στην αντίπαλη, «αστική» 

ιδεολογία (οι «σταυροφόροι» θα έπρεπε, μοιραία, να αναζητήσουν και κάποια «θέση»), 

εντούτοις έβρισκε αναμενόμενη αυτή τη σύγχυση ή τη θολότητα στο πρώτο αυτό μέρος 

της τριλογίας, το οποίο έδινε, όμως, όλες τις υποσχέσεις για μια άλλη συνέχεια, όπου 

και θα ξεδιπλώνονταν οριστικά όλες οι προεκτάσεις του συγκεκριμένου ζητήματος. 

Για να το πούμε διαφορετικά, ο κριτικός του κυπριακού Έθνους είχε την πεποίθηση ότι 

τα όποια κενά στην ιδεολογική συγκρότηση των νέων του Χρονικού θα καλύπτονταν 

στους επόμενους τόμους του έργου.193 

Στον τομέα πάλι της σκιαγράφησης των προσώπων, ιδιαίτερα του Μιχαήλ και, 

ακόμη περισσότερο, του Δίωνα, ο Βράχας δεν έκρυβε την ανεπιφύλακτη επιδοκιμασία 

του για τις αρετές του συγγραφέα. Κατά την εκτίμησή του, η μορφή του Μιχαήλ 

«πλημμυρίζει τους στοχασμούς και τις καρδιές των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν –

και την αφήγηση του βιβλίου– με φως σαν ήλιος», καθώς τα χαρακτηριστικά του (η 

192 Πρβλ. και τη συνέχεια: «Ο συγγραφέας, όμως, επειδή δεν πλαστογραφεί και δεν φιλοδοξεί να γράψει 
ιστορίαν, δεν απλώνεται σ’ όλους τους τομείς και σ’ όλα τα επίπεδα της αντικομμουνιστικής Ελλάδας –
και, φυσικά, ούτε και σ’ όλες τις πλευρές και τις απόψεις της κατοχής και της Αντίστασης. Κυρίως την 
πορεία μιας ορισμένης ομάδας νέων είναι που παρακολουθεί ‒και δη της ομάδας που έχει και τον ίδιο 
σαν κρίκο […]. Μα νομίζω πως όλα τα κατοχικά γεγονότα –όσο μεγάλα κι όσο μικρά– ξεκινούσαν από 
την ίδια πηγή κι έμεναν πλεγμένα μεταξύ τους. Τα μεν προϋπόθεταν τα δε, κι αντιστρόφως. Η Κατοχή 
ήταν το δεδομένο. Κι η απελευθέρωση το μεγάλο αίτημα. Προϋπόθεση της τελευταίας ήταν κι η 
αντικομμουνιστική άμυνα κι η φροντίδα της πίστης» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954). 
193 Πρβλ. «Η παρέα του Δίωνα είναι όλοι έφηβοι˙ παιδιά που την ώρα που πατούν το σκαλοπάτι της 
ζωής καλούνται να κάμουν ομολογία πίστεως. Φυσικά δεν το μπορούν. Και σαν κυνηγημένα πουλιά 
φτεροκοπούν σε χίλιες δυο θεωρίες. Η αστική τους προέλευση, η παιδεία τους και η διαίσθησή τους για 
τον κίνδυνο της Ελλάδας και του Ανθρώπου τους διαγράφει στη συνείδηση αρχικά μονάχα την 
αντικομμουνιστική προκατάληψη. Κι απ’ εκεί αρχίζει η έρευνα. Που αποβαίνει τόσο επίμονη ώστε 
καταντάει πάθος. Το ξεκαθάρισμα των ιδεών επείγει για να επέλθει η λύτρωση από το άγχος. Η 
εξωτερική νίκη κατά του κομμουνισμού δεν αρκεί. Χρειάζεται, παράλληλα, κι η νίκη της πίστης. Οι 
αγώνες που οικοδομούν δεν είναι εκείνοι που κινούνται από άρνηση –μα όσοι φλογίζονται από κάποια 
έλλογη κι ενσυνείδητη θέση. Βέβαια, το βιβλίο του κ. Προβελέγγιου δεν εξαντλεί τα πράγματα. Δίνει 
μονάχα τη ρίζα τους, τη ρίζα του μύθου. Που, φαντάζομαι, θα ξεδιπλωθεί οριστικά στους δύο 
υπόλοιπους τόμους της τριλογίας» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954). 
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υπευθυνότητα και η αποφασιστικότητα, η «ήρεμη σκέψη» και η ισχυρή θέληση, το 

«σίγουρο αίσθημα» και η «καλοβαλμένη αναζήτηση») τον είχαν αναγάγει σε 

αδιαμφισβήτητο ηγέτη της παρέας των νέων «σταυροφόρων» και σε ένα σύμβολο του 

αγώνα κατά των κομμουνιστών, όπως και σε ένα πρότυπο συμπεριφοράς, με ψυχικό 

μεγαλείο ανάλογο ενός ευγενούς ήρωα στην υπηρεσία «του Ανθρώπου και της 

Ελλάδας» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954). Όσο για το αυτοβιογραφικό είδωλο του συγγραφέα, ο 

Δίων χαρακτηριζόταν ως ο «αισθαντικότερος δέκτης» και ο «κυριότερος ενσαρκωτής 

της θέλησης γι’ αδιάκοπη ενέργεια» (Φ. Βράχας, γ΄ 1954), συνδυάζοντας τον 

ορθολογισμό με τη συναισθηματικότητα, τη θεωρία με την πράξη, την ενδοσκόπηση 

με τη δράση.  

Κατά συνέπεια, η καταληκτική αποτίμηση του βιβλίου θα ήταν εξόχως θετική, με 

γενναίες ιδεαλιστικές νότες περί της κοινής πίστης συγγραφέα και κριτικού στον 

αδέσμευτο ιδεολογικά άνθρωπο:  

Το βιβλίο του κ. Προβελέγγιου έχω την εντύπωση πως πολύ θα λογαριαστεί. Είναι ένα 
σοβαρότατο λογοτεχνικό επίτευγμα που δεν συγκλονίζει μονάχα με τα μαχαίρια των ιδεών 
του και με τον παλμό της εποχής και των ανθρώπων που ζωντανεύει. Υποβάλλει και με 
τη στρωτή αφήγησή του και με το πλουσιότατο ύφος του (σπάνια χαίρεται κανείς τόσο 
διανθισμένο ύφος με δυνατότητα πρόκλησης τόσο ποικίλων ενδιαφερόντων) και με τη 
ζωηράδα των ηρώων του. Όλοι τους διαγράφονται με πληρότητα, που σου επιτρέπει να 
βλέπεις μέσα της πολλές φορές αντικατοπτρισμένες τις δικές σου εφηβικές πολεμικές 
ανησυχίες.  
[…] Ολόκληρο το βιβλίο, με την έντονη αίσθηση του ρεαλισμού που το διακρίνει και με 
τη μαχητικότητα που το πλημμυρίζει, έχει μια τραχύτητα που διαρκώς σε προκαλεί. Κι 
ενώ το κλείνεις νιώθεις να μένει μέσα σου μια χαρακτηριστική πικρία –αλλά και μια 
πίστη: ο άνθρωπος μπορεί ασφαλώς να γίνει αυτό που αξίζει. (Φ. Βράχας, γ΄ 1954 ‒η 
υπογράμμιση στο πρωτότυπο) 

Όπως θα έγινε ήδη αντιληπτό, ο Βράχας ανήκε στους πιο ένθερμους υποστηριχτές 

του έργου και του συγγραφέα και θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι είχε υπόψη 

του τουλάχιστον την κριτική του Χουρμούζιου στην Καθημερινή (αλλά, το πιθανότερο, 

και του Ρώμα στην αθηναϊκή Ελευθερία). Αυτό το συμπέρασμα συνάγεται και από 

κάποιες άλλες επιμέρους επισημάνσεις του, οι οποίες έδειχναν να απαντούν έμμεσα 

στις επιφυλάξεις που είχαν στο μεταξύ διατυπωθεί. Αυτές αφορούσαν, για παράδειγμα, 

την αταίριαστη με την ηλικία των ηρώων φιλοσοφική σκευή, μια ωριμότητα δηλαδή 

που δεν φαίνεται να ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα της εποχής τους, αλλά στο 

διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την Κατοχή και που τους προσέδιδε τελικά, με 

ευθύνη του συγγραφέα, μια περίεργη (κατά τον Χουρμούζιο) «εγκεφαλομεγαλία». Ο 

Βράχας, αντίθετα, απαντούσε ότι, ακόμη και αν όντως οι σκέψεις των νέων του 
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Χρονικού ήταν «ωριμότερες των εφηβικών», η συγχώνευση «της πείρας που 

αποκτήθηκε στο μεταξύ, μ’ εκείνο που ήταν εφηβική ανησυχία και γνώση» δεν 

εμπόδισε, αλλά συνέβαλε ουσιαστικά στο «να συγκροτηθεί στερεότερος ο μύθος του 

βιβλίου και να τεθούν ασφαλέστερα τα θεμέλια της πίστης που θα στήσουν οι τόμοι 

που θα επακολουθήσουν» (Φ. Βράχας, β΄ 1954).  

Το Χρονικό μιας Σταυροφορίας έφερνε στο προσκήνιο τις αγωνίες των νέων της 

Κατοχής και ως μυθιστορηματική/χρονογραφική απόδοση της ταραγμένης εφηβείας 

τους δεν χωρούσε αμφιβολία ότι θα αποτελούσε για τον ιστορικό του μέλλοντος, εκτός 

από ένα αξιόλογο λογοτεχνικό επίτευγμα, πολύτιμη πηγή και μαρτυρία.194 Άλλωστε, 

το βιβλίο του Ρούφου, σύμφωνα με τον κριτικό του κυπριακού Έθνους, άνοιγε νέους 

δρόμους στην πεζογραφία, συναιρώντας διάφορα στοιχεία χρονικού και δοκιμίου, 

ιδεολογικού και εφηβικού μυθιστορήματος, μέσα από έναν ιδιότυπο, μα απόλυτα 

πετυχημένο συνδυασμό της στοχαστικότητας με τη δραματικότητα, της αντικειμενικής 

θεώρησης με την υποκειμενική αίσθηση: 

Το Χρονικό του έχει μεγάλα προσόντα –και πρώτ’ απ’ όλα πρωτοτυπία. Ο κ. 
Προβελέγγιος τέμνει, με μια σιγουριά που εκπλήττει, δρόμο δικό του. Έτσι όπως κινείται 
ανάμεσα στο μυθιστόρημα και το δοκίμιο δημιουργεί μια σύνθεση αληθινά δραματική κι 
αποφασιστική –όπως δραματικές κι αποφασιστικές στάθηκαν οι μέρες της Αντίστασης 
που ζωντανεύει. (Φ. Βράχας, β΄ 1954)195 

194 Πρβλ. «Δε χρειάζεται να σημειωθεί πόσο έντονες υπήρξαν οι αλλοιώσεις μέσα στις συνειδήσεις, στα 
μαύρα χρόνια που επακολούθησαν το έπος της Ηπείρου. Σ’ όλες τις συνειδήσεις! ‒προπαντός, όμως, 
στις συνειδήσεις των νέων. Για σκεφθείτε: σε καιρούς ήρεμους, που προσφέρονται έτοιμοι οι κανόνες, 
και δεν είναι εύκολο για τον έφηβο να περάσει το σκαλοπάτι προς την περιοχή των ξεκαθαρισμένων 
προσανατολισμών. Πόσο σκληρή δοκιμασία, λοιπόν, θα ’πρεπε ν’ αναμοχλεύει τον αισθαντικό νέο την 
εποχή του χαλασμού!... Αυτήν ακριβώς τη δοκιμασία κατάφερε να συλλάβει και να καταυγάσει μέσα 
στο βιβλίο του ο κ. Προβελέγγιος. Την ιστορία των νέων που, μόλις έχουν φθάσει στο τελευταίο 
μεταίχμιο της εφηβείας, καλούνται από τη σκληρή μοίρα της ζωής να παλαίσουν με το χάος και να 
πασπατέψουν να βρουν έξοδο και για τον ευατό τους, και για την Ελλάδα, και για τον Άνθρωπο. 
Πρόκειται για τον απόλογο μιας σκληρής Σταυροφορίας που συγκλονίζει τον αναγνώστη. Γιατί, 
πράγματι, δεν μπορεί να υπάρξει συγκινητικότερο θέμα από τον αγώνα των νέων που παλαίουν να 
κερδίσουν την επιβίωσή τους και να στηρίξουν ιδανικά» (Φ. Βράχας, β΄ 1954). 
195 Ο Βράχας προηγουμένως είχε κατατάξει το βιβλίο του Ρούφου στην κατηγορία εκείνη των ελάχιστων 
«χρονικών» της Κατοχής, τα οποία και δεν γράφτηκαν «επιπόλαια», πάνω στη ζέση των γεγονότων, 
ούτε, από την άλλη, επιδίωξαν την αφαίρεση εκτός χρόνου και εκτός τόπου, υποβάλλοντας ιστορικές ή 
μυθικές αντιστοιχίες, αλλά αποτέλεσαν προϊόν μιας συνειδητής επεξεργασίας και ενός μακρόχρονου 
προβληματισμού πάνω στο βιωμένο, «υποκειμενικό» υλικό και τις ευρύτερες προεκτάσεις του: «Κι 
άλλοι, όμως, [συγγραφείς] άδραξαν με θάρρος την προσωπική τους πείρα, ξεσκάλισαν με την αξίνη της 
ώς το απώτερο βάθος τους τα γεγονότα –όλα τα γεγονότα– και προχώρησαν κι έρριψαν τα θεμέλιά τους 
ώς κάτω στη στέρεη γη, περ’ από τα ανασκαμμένα. Εκεί που δεν είχε φτάσει κανείς και καμιά 
αναστάτωση ν’ ανατρέψει τα χώματα… Φυσικά η εργασία […] απαίτησε συγκλονιστική έγνοια και βαθύ 
πόνο. Γιατί δε θα μπορούσε να διασφαλιστεί δίχως τη φιλοσοφική πρόθεση και ικανότητα αξιολόγησης 
των πραγμάτων. Το μειονέκτημα του μοιραίου υποκειμενισμού έπρεπε να υποκατασταθεί από το 
στοχασμό, από τη θεώρηση που τακτοποιεί κι αποκρυσταλλώνει. Και, φυσικά, όπου υπήρξεν ο σχετικός 
οπλισμός η επιτυχία στάθηκεν αναμφισβήτητη. Όπως στην περίπτωση του κ. Ρόδη Προβελέγγιου» (Φ. 
Βράχας, β΄ 1954). 
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Στο ίδιο κλίμα και ο Α. Παυλίδης, από τις στήλες της Ελευθερίας της 

Λευκωσίας,196 θα εντόπιζε ως κυριότερη συνεισφορά του βιβλίου την αναπαράσταση 

της ιδεολογικής αναταραχής της κατοχικής περιόδου «υπό μυθιστορηματική μορφή» 

και από εμφανώς αυτοβιογραφική σκοπιά. Η διαλογή «απ’ τη Βαβέλ των κατοχικών 

χρόνων» των γεγονότων εκείνων που ο συγγραφέας είχε άμεση αντίληψη και εποπτεία 

καθιστούσε το μυθιστόρημα αναγκαστικά μεροληπτικό, τόσο που δεν θα μπορούσε 

καλά-καλά, κατά τον Παυλίδη, να ονομαστεί χρονικό, εφόσον δεν έλειπε και η 

«κριτική τοποθέτηση των καταστάσεων, που ’χαν την ευκαιρία να δημιουργηθούν 

ένεκα της γενικής φοράς των πραγμάτων πρώτα και της κοντόφθαλμης συμμαχικής 

πολιτικής ύστερα» (Α. Παυλίδης, 1954).  

Το τελευταίο αυτό σχόλιο του έδινε, μάλιστα, το έναυσμα να τοποθετηθεί και ο 

ίδιος γενικότερα για όσα είχαν οδηγήσει αρχικά στις κατοχικές συγκρούσεις μεταξύ 

εαμικών και αντιεαμικών δυνάμεων (και ακολούθως στον Εμφύλιο) και για τα οποία 

οι ευθύνες διαμοιράζονταν στους κομμουνιστές, στους συμμάχους, αλλά και στην 

«αδιαφορία», τη «φοβία», την έλλειψη «αποφασιστικότητας», «συγκρότησης» και 

«οργάνωσης» που χαρακτήριζαν συνολικά τον αστικό κόσμο «μπροστά στη σκληράδα 

των αντιπάλων που τρομοκρατούσαν» (Α. Παυλίδης, 1954). Στο συγκείμενο αυτό, ο 

Παυλίδης δεν δίσταζε και αυτός (όπως προηγουμένως ο Βράχας) να μιλήσει για 

εξαπάτηση του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της «ανίδεης» σπουδάζουσας νεολαίας 

από την κομμουνιστική προπαγάνδα και τις επιτήδειες ιδεολογικές «μανούβρες» της, 

μέσω των οποίων η Αριστερά κατόρθωσε να κεφαλοποιήσει για λογαριασμό της το 

αντιστασιακό πνεύμα και τη μαχητική διάθεση που επικρατούσαν τότε στους κόλπους 

των ελλήνων φοιτητών.197 

Θεωρούνταν, λοιπόν, επίτευγμα του συγγραφέα η εξεικόνιση αυτού του κλίματος 

διερεύνησης και αναζήτησης που διακατείχε τους νέους της αντικομμουνιστικής 

παράταξης, και κυρίως η πιστή και ειλικρινής απόδοση των χαρακτηριστικών της 

πλευράς που αντιτέθηκε (παρά τις «σκοτεινές πτυχές», τις «φοβίες», τις «αμφιβολίες», 

196 Κηφισός [Α. Παυλίδης], εφ. Ελευθερία (Λευκωσίας), 7 Νοεμ. 1954. 
197 Πρβλ. «Ο τρόπος, με τον οποίο η μάζα μπλέχτηκε κατά την κατοχική περίοδο μέσα στην θλιβερή 
κομμουνιστική δράση, μ’ όλο που πραγματικά είναι αδικαιολόγητος γιατί στην Ελλάδα δεν 
επικρατούσαν καθόλου όμοιες συνθήκες μ’ εκείνες που επικρατούσαν στις χώρες που επιβλήθηκε το 
προλεταριάτο –δεν λέω ιδεολογία, γιατί οι επαναστάσεις αυτές ήταν στερημένες από ιδεολογικό έρμα, 
μια κι ο όχλος δεν είναι δημοκρατία που ζητούσε αλλά λεφτά και γη– δεν είναι και ψυχολογικά 
αναιτιολόγητος αν ληφθεί υπόψη το γενικό αντιστασιακό πνεύμα που επικρατούσε την εποχή εκείνη 
στην κατεχόμενη Ελλάδα. Έτσι, με τη δημοκρατία ως προπέτασμα, μπλέχτηκε απ’ τους επιτήδειους η 
ανίδεη μάζα της νεολαίας, στα βρόχια μιας τρομερής αμάχης, που οδήγησε την ασύλληπτη εκείνη μανία 
αίματος που εκδηλώθηκε στους μετακατοχικούς χρόνους» (Α. Παυλίδης, 1954). 
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τις «αδυναμίες» της κ.ά.) στις κομμουνιστικές μεθοδεύσεις.198 Τα μέσα που 

χρησιμοποίησε για τον σκοπό αυτό ο συγγραφέας (η άνετη αφήγηση, η σταδιακή 

εκδίπλωση του μύθου, η φυσική κλιμάκωση της δράσης και της αγωνίας, οι εναλλαγές 

του ύφους ανάλογα με τις ανάγκες της πλοκής) κρίνονταν όλα πολύ πρόσφορα, έτσι 

που να εξασφαλίζουν στον Ρούφο μια θέση στο στερέωμα της σύγχρονής του 

νεοελληνικής λογοτεχνίας: 

Δυναμωμένο το στυλ του κ. Προβελέγγιου απ’ τον πόνο, διανθισμένο με του πότε λεπτού 
κι εξευγενισμένου και πότε σκληρού έρωτα το ξεπέταγμα, μαλακωμένο όταν η οδύνη 
φτάσει στο climax από επιδέξιου τεχνίτη του λόγου σμίλεμα, παρέχεται πραγματικώς 
αξιόλογο υπόδειγμα γραπτού λόγου, που μπορεί να θεωρηθεί ασφαλώς εμπλούτισμα της 
Νεοελληνικής λογοτεχνίας. (Α. Παυλίδης, 1954) 

Πιο επιφυλακτικός, ο Κ. Χρυσάνθης σημείωνε στην κατάληξη της κριτικής του 

στην εφημερίδα Κυπριακή ότι δεν μπορούσε να εκφέρει απόλυτες και οριστικές κρίσεις 

για το μυθιστόρημα του Ρούφου.199 Ο ίδιος δήλωνε άγνοια για τα πραγματικά 

περιστατικά που συνέβησαν στον πανεπιστημιακό χώρο τον καιρό της Κατοχής, ενώ 

δεν είχε υπόψη του άλλα έργα που να θεματοποιούν την εμφύλια διαμάχη κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο. Το σίγουρο ήταν, για τον Χρυσάνθη, ότι το βιβλίο, λόγω του 

αυτοβιογραφικού του χαρακτήρα, είχε αναμφίβολα αξία ιστορικού ντοκουμέντου 

(δεδομένου και του θέματός του). Από την άλλη, όμως, δεν επρόκειτο και για ένα ξερό 

χρονικό εξωτερικών γεγονότων χωρίς άλλες, βαθύτερες και ουσιαστικότερες, 

προεκτάσεις.200  

198 Πρβλ. «Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση πραγμάτων, ποια ήταν η θέση των άλλων νέων που αντιτίθεντο 
σ’ αυτή την ιδεολογική μανούβρα [των κομμουνιστών]; Την απάντηση σε τούτο το τραγικό ερώτημα 
φροντίζει να δώσει ο κ. Προβελέγγιος στο μυθιστόρημά του. Δεν προσπαθεί να κρύψει τίποτε, δεν ζητά 
να καλύψει τις σκοτεινές πτυχές της αδιαφορίας, της φοβίας, της ασυγκροτησίας, της ανοργανωσιάς. Τ’ 
αφήνει όλα να παρελάσουν με τη σειρά τους μπροστά στα μάτια του αναγνώστη: αμφιβολίες, έλλειψη 
αποφασιστικότητος, αδυναμίες. Και μέσ’ απ’ αυτό το χαρμάνι της ανοχής μπροστά στη σκληράδα των 
αντιπάλων που τρομοκρατούσαν, βγαίνουν οι dramatis personae, οι χαρακτήρες […]. Μέσα σε μια 
σύγκρουση φιλοσοφιών, απ’ της μακρινής Ανατολής ώς στη Νιτσεϊκή, πλάθεται απ’ το συγγραφέα 
ήρεμα ο μύθος, χωρίς βιασύνη, δυσανάλογα με το άσθμα των περιστάσεων αλλά τόσο ταιριαστά γιατί 
αφήνει στον αναγνώστη τον καιρό ν’ αφομοιώσει και την παραμικρότερη λεπτομέρεια για να συλλάβει 
έτσι σ’ όλη την πληρότητά της την αναταραχή μιας εποχής, που στάθηκε τόσο μοιραία και τόσο τραγική 
για την Ελλάδα» (Α. Παυλίδης, 1954). 
199 Κ. Ληδραίος [Κ. Χρυσάνθης], στη στήλη «Εβδομαδιαία Πνευματική Επιθεώρηση. Κίνηση Ιδεών και 
Τέχνης: Η Ρίζα του Μύθου του κ. Ρόδη Προβελεγγίου. ‒Τα κύρια πρόσωπα του έργου ‒Η ιστορική αξία 
του και γενικές σκέψεις», εφ. Κυπριακή, 8 Νοεμ. 1954. 
200 Πρβλ. «Έχει και την ιστορική του αξία το έργο του κ. Ρόδη Προβελέγγιου. Είναι η ιστορία των 
πανεπιστημιακών αγώνων στα χρόνια της Κατοχής. Είναι δηλαδή ένα πραγματικό χρονικό, χωρίς όμως 
να’ χει αντικειμενικό σκοπό απλή περιγραφή περιστατικών (συνήθως χωρίς βαθύτερη σημασία) αλλά 
περιστατικών που να γεννούν σκέψεις και να αποτελούν υπόβαθρο και απόδειξη φιλοσοφικών και 
ειδικότερο ψυχολογικών παρατηρήσεων και απόψεων. Δε γνωρίζω έργα με περιεχόμενο κατοχικό που 
να χρονικογράφουν περιστατικά των αγώνων, και προπαντός των εμφυλίων στα πανεπιστημιακά μας 
ιδρύματα και στη πανεπιστημιακή ηλικία. Αυτό έχει σημασία για την αξιοποίηση αργότερα της 
κατοχικής περιόδου» (Κ. Χρυσάνθης, 1954). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

181

Αντίθετα, η αντικειμενική πραγματικότητα χρησίμευε στον συγγραφέα ως αφορμή 

και υπόβαθρο για σκέψεις, παρατηρήσεις και απόψεις φιλοσοφικού, ψυχολογικού και 

γενικότερου ενδιαφέροντος.201 Ωστόσο, όσο αξιόλογη και αν ήταν Η Ρίζα του Μύθου 

ως μυθιστόρημα, δεν αναπλήρωνε το κενό που υπήρχε στη νεοελληνική πεζογραφία 

από ένα έργο αυθεντικά επικό, που να αγκάλιαζε όλες τις εκφάνσεις, τις πτυχές και τις 

διαστάσεις της Κατοχής και του επακόλουθου Εμφυλίου˙ εκκρεμούσε, δηλαδή, ακόμη 

η πληρέστερη και συνθετικότερη τοιχογραφία της εποχής.202 Από κει και πέρα, ο 

Χρυσάνθης, ο οποίος και δεν θα υιοθετούσε τους αντικομμουνιστικούς τόνους των 

προηγούμενων κύπριων κριτικών (μάλιστα οι αριστεροί δεν κατονομάζονταν καν στο 

κείμενο, παρά πολύ γενικά και μόνο μία φορά ως το «ανταγωνιστικό στοιχείο» των 

«σταυροφόρων»), έβρισκε το βιβλίο «αρκετά ασυνήθιστο και από απόψεως 

περιεχομένου και από απόψεως μορφής», αν και δεν δυσκολευόταν να το κατατάξει 

στα εφηβικά/νεανικά μυθιστορήματα με «ωραιότατη και μοναδική στο είδος της 

ψυχογραφία των τελευταίων χρόνων της εφηβείας και των πρωτονεανικών» (Κ. 

Χρυσάνθης, 1954). 

Η διαγραφή όλων των ηρώων του φαινόταν «μαστορική», παρά το γεγονός ότι 

αρκετοί από αυτούς έμοιαζαν φορτωμένοι με πολλές «φιλοσοφικές και ψυχολογικές 

δικαιολογήσεις» (Κ. Χρυσάνθης, 1954). Εντούτοις, τα στοιχεία αυτά πρόσθεταν στην 

αληθοφάνεια και στην πειστικότητά τους, στον βαθμό που αντικατόπτριζαν γνήσιες 

πλευρές της ψυχοπνευματικής τους συγκρότησης και συντελούσαν στην εμβάθυνσή 

τους ως χαρακτήρων. Ανάμεσά τους ξεχώριζε και αυτός τον Δίωνα (ως 

αντιπροσωπευτικό τύπο του νέου «από την αστική οικογένεια που έχει κάποια 

παράδοση και βρίσκεται στο κέντρο της εθνικής, πνευματικής και πολιτικής ζωής μας» 

με «τις ανησυχίες του, τις προτιμήσεις του, τις αγάπες του και τους εφηβικούς και 

πρωτονεανικούς στοχασμούς του, λιγάκι ξανακοιταγμένους αργότερα») και τον 

Μιχαήλ, ο οποίος συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλη την αγάπη και τον θαυμασμό 

του πρώτου, «κάτι σαν το Σωκράτη στο έργο του Πλάτωνα» (Κ. Χρυσάνθης, 1954).  

201 Πρβλ. «Οι δύσκολες περιστάσεις της Κατοχής, η πάλη προς το ανταγωνιστικό στοιχείο όλα αυτά της 
μαύρης μας εποχής είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα για να ξυπνήσουν οι αντιδράσεις του εφήβου αυτού 
και του πρωτόμπαστου νέου [του Δίωνα/συγγραφέα]» (Κ. Χρυσάνθης, 1954). 
202 Πρβλ. «Γραφτήκαν ασφαλώς ένα σωρό έργα, αρκετά όμως με δημοσιογραφικό χαρακτήρα, που 
δίνουν μόνον εξωτερικά γεγονότα, τα απλά χτυπητά φαινόμενα της Κατοχής. Έγιναν ασφαλώς 
προσπάθειες που μερικές έχουν επιτύχει στον τομέα τους, όπως π.χ. το υπό κρίση αξιόλογο βιβλίο του 
κ. Προβελέγγιου. Αλλά η Κατοχή με τον εμφύλιο σπαραγμό και τις συνέπειές της έχουν ακόμα μεγάλη, 
ανεκμετάλλευτη και μη αξιοποιηθείσα έκταση. Χρειάζεται ακόμα κοίταγμα σε πολλούς τομείς και 
αποθησαύρισμα. Κάποιος θα βρεθεί και η ιδιοφυία εκείνη που θα συνθέσει το επικό έργο και να 
αξιοποιήσει τελειωτικά τον χρόνο της Κατοχής ως σύνολο» (Κ. Χρυσάνθης, 1954). 
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Σε κάθε περίπτωση, οι αρετές αυτές του συγγραφέα, θεωρούνταν ότι «συμβάλλουν 

στην εξέλιξη του έργου τόσο εξωτερικά ως διήγημα όσο και εσωτερικά ως αλληλουχία 

στοχασμών» (Κ. Χρυσάνθης, 1954). Με παρόμοιο τρόπο, οι εναλλαγές στοχαστικού 

και λυρικού ύφους (ανάμεσα στα μέρη που επικεντρώνονταν στη δράση και σε αυτά 

που αναφέρονταν σε περιγραφές, σε σκέψεις ή στον ψυχικό αντίκτυπο των διάφορων 

εξωγενών ερεθισμάτων) διατηρούσαν το ενδιαφέρον του αναγνώστη «άσβηστο» και 

δημιουργούσαν μια «αίσθηση ποικιλίας, απαραίτητη σε πολυσέλιδα έργα» (Κ. 

Χρυσάνθης, 1954). Ιδιαίτερα όμως, ο Χρυσάνθης επέμενε στον αρκετά ασυνήθιστο για 

πεζά κείμενα «λυρισμό» της Ρίζας του Μύθου, κάτι που θα επισημαινόταν, όπως 

είδαμε, και από άλλους κριτικούς ή συγγραφείς ‒με προεξάρχοντα ανάμεσά τους τον 

Α. Κοββατζή.203 

Αντίστοιχα, την απορία που θα εξέφραζε ο Γ. Θεοτοκάς γύρω από την ειδολογική 

ταυτότητα του έργου, θα συμμεριζόταν στην αρχή της δικής του κριτικής και ο κύπριος 

ποιητής Λευτέρης Γιαννίδης.204 Παραδεχόταν, βέβαια, ότι Η Ρίζα του Μύθου ήταν 

πρωτίστως ένα χρονικό με την «αρχιτεκτονική» του μυθιστορήματος, το οποίο και 

προσπαθούσε να περικλείσει μέσα του τα γεγονότα μιας εποχής. Αλλά πάλι, το βιβλίο 

δεν έπρεπε να εκληφθεί ως ένας συγκεντρωτικός πίνακας όλων των απόψεων της 

πραγματικότητας σε μια δεδομένη περίοδο. Ο πρώτος τόμος του Χρονικού αφορούσε 

αποκλειστικά (και αυτό «όχι από αδυναμία, μα γιατί αυτή ήταν η πρόθεση του 

συγγραφέα ευθύς εξ αρχής») την ιδεολογική διάσταση της πάλης ανάμεσα στις 

οργανώσεις εκείνες που είχαν αναλάβει, υποτίθεται, την αντίσταση εναντίον των ξένων 

δυνάμεων κατοχής, στην ουσία, όμως, είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, 

εμφορούμενα από το ίδιο «αβυσσαλέο μίσος», που αισθανόταν το σύνολο των 

Ελλήνων απέναντι στους κατακτητές του.205 

203 Πρβλ. «Το ύφος επίσης είναι ασυνήθιστο για τη λυρική μανία του πεζού νεοελληνικού λόγου των 
δυο-τριών τελευταίων δεκαετηρίδων. Έχει αρκετή λιτότητα και σαφήνεια, χωρίς όμως να παραλείπει 
λίγο καθαρό λυρισμό, τύπου άδολης ποιήσεως στα μέρη που πρέπει να υπάρχει. Η φιλοσοφική τάσις του 
συγγραφέα με τις συνεχείς δικαιολογήσεις και ψυχρές επεξηγήσεις σπανίως κουράζει, γιατί 
καλοζυγιάζεται η εναλλαγή λυρικών τμημάτων, λιτών περιγραφών και ψυχογραφιών, και τμημάτων 
φιλοσοφικών στοχασμών» (Κ. Χρυσάνθης, 1954). 
204 Λ. Γιαννίδης, «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου», περ. Κυπριακή Επιθεώρησις, Δεκ. 1954, 29 
(σύμφωνα με σχετική σημείωση του Ρούφου στο απόκομμα, το κείμενο αποδίδει τα κριτικά σχόλια που 
μεταδόθηκαν και από το Κυπριακό Ραδιόφωνο στις 8 Δεκ. 1954). 
205 Πρβλ. «Τα χρόνια της Κατοχής ήρθαν, βέβαια, ύστερα από την κατάρρευση των ‘‘επισήμων’’ 
μετώπων, μα όπως ξέρουμε, το δουλωμένο Ελληνικό Έθνος δεν κατάθεσε στην πραγματικότητα τα 
όπλα, μα συνέχιζε με την ψυχή όρθια τον αγώνα για τη λευτεριά του. Είναι, όμως, γνωστό πως η 
Ελληνική Αντίσταση δεν ξεκινούσε από το ίδιο ιδεολογικό υπόβαθρο. Ο Κομμουνισμός είχε κιόλας 
εισχωρήσει στις τάξεις τους Ελληνικού λαού, και ιδίως στις τάξεις των νέων, και ο χαρακτήρας της 
Αντίστασης είχε, έτσι, διασπαστεί. Κι ενώ ο Κατακτητής ήταν ο γενικός στόχος της Αντίστασης, οι 
δυνάμεις της, όπως, άλλωστε, συνέβαινε και στις άλλες κατακτημένες χώρες, ήταν διασπασμένες σε δύο 
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Τον ιδεολογικό αυτό «πόλεμο», εστιασμένο στον χώρο της σπουδάζουσας 

νεολαίας, επιχειρούσε να αποδώσει ο Ρούφος, χωρίς να ενδιαφερθεί πολύ, σύμφωνα με 

τον Γιαννίδη, για τη δράση ή και για τη σκιαγράφηση των ηρώων του. Οι τελευταίοι 

φάνταζαν «ατελείς και σχεδόν σκιώδεις», ανολοκλήρωτοι ως χαρακτήρες, έτσι που 

καταντούσαν όλοι (σχεδόν) φερέφωνα των ιδεών και των στοχασμών του 

συγγραφέα.206 Ό,τι αντιστάθμιζε τις αδυναμίες αυτές του μυθιστορήματος, ήταν, για 

τον Γιαννίδη, η εκλεκτικότητα, ο πλούτος και το βάθος του στοχασμού του συγγραφέα, 

το προσεγμένο του γράψιμο και το «αιχμαλωτίζον ύφος» του.207 Επιπλέον, ο αγώνας 

των ιδεών που συνιστούσε και το κυριότερο θέμα του βιβλίου ‒καρπός της σπάνιας 

καλλιέργειας του Ρούφου και «καταστάλαγμα» της μελέτης του και της εν γένει 

πνευματικής του «αγωνίας»‒ δεν αποτελούσε δική του επινόηση, αλλά αντανακλούσε 

την αυθεντική «κίνηση των πολιτικών και άλλων ιδεών που φλόγιζαν τους νέους του 

Πανεπιστημίου των Αθηνών μέσα στα πυρετικά χρόνια της Κατοχής» (Λ. Γιαννίδης, 

1954, 29).  

στρατόπεδα, που τα χώριζε το ίδιο αβυσσαλέο μίσος που χώριζε το σύνολο του Ελληνικού λαού απ’ 
τους κατακτητές του. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες φυσικό ήταν να προβάλλει στη σκηνή του Ελληνικού 
δράματος κι ένας πόλεμος ιδεών, πολιτικών και φιλοσοφικών, που διεξαγόταν αμείλικτος κι απ’ τις δύο 
πλευρές. Αυτόν, ακριβώς, τον ιδεολογικό πόλεμο προσπάθησε να απεικονίσει στο βιβλίο του ο κ. 
Προβελέγγιος. Και πάλι, ωστόσο, ο συγγραφέας περιορίζει την προσπάθειά του σε μια ορισμένη 
περιοχή: την περιοχή της σπουδαζούσης νεότητος» (Λ. Γιαννίδης, 1954, 29). 
206 Πρβλ. «Όλοι σχεδόν οι ήρωες του χρονικού είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών που 
αντιπροσωπεύουν τις δύο αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις που επικρατούσαν τον καιρό της Κατοχής 
στην Ελλάδα –την Κομμουνιστική και την αντικομμουνιστική. Αν θελήσει ο κριτικός να τους δει σαν 
ολοκληρωμένους ήρωες μυθιστορήματος, θα βρει πως έχουν ατέλειες. Είναι τύποι μάλλον εγκεφαλικοί, 
που μας ζητούν, τις πιο πολλές φορές, να καταλάβουμε το τι σκέφτουνται και το τι αισθάνονται όχι από 
τις πράξεις τους, αλλά από τις ιδέες που εκφράζουν. Πολύ λίγη είναι η δράση που αναπτύσσεται μέσα 
στο χρονικό. Έτσι ο αναγνώστης είναι υποχρεωμένος να κρίνει τα πρόσωπα του έργου κυρίως από κείνα 
που λέγουν και όχι από κείνα που κάμνουν. Όσο κράτησε το διάβασμα του βιβλίου είχα την εντύπωση, 
που όσο προχωρούσε γινόταν και πιο ισχυρή, πως ο συγγραφέας του έργου είχε την αποκλειστική 
πρόθεση να βάλει στο στόμα των ηρώων του το πλήθος των ιδεών που κυριαρχούσαν στο μυαλό του και 
ταλαιπωρούσαν τον εσωτερικό του κόσμο, αδιαφορώντας για το γεγονός πως σαν άνθρωποι 
ολοκληρωμένοι δε θα φωτίζονταν ή θα φωτίζονταν πολύ αμυδρά και θα ’μεναν, έτσι, ατελείς και σχεδόν 
σκιώδεις» (Λ. Γιαννίδης, 1954, 29). 
207 Στο σύντομο ανώνυμο σχόλιο του αγγλόφωνου περιοδικού Cyprus Review («The Root of the Myth, 
by R. Provelengios», Δεκ. 1954, 29) γινόταν επίσης λόγος για αυτές τις αδυναμίες του μυθιστορήματος 
(την απουσία δηλαδή δράσης και το αναιμικό των χαρακτήρων), που μετέτρεπαν τα πρόσωπα σε απλά 
«φερέφωνα των θεωριών του συγγραφέα», με αποτέλεσμα ο διάλογος, ένα από τα κυριότερα μορφικά 
γνωρίσματα του έργου, να μην ήταν πολύ φυσικός˙ εντούτοις, τα ελαττώματα αυτά εξισορροπούνταν 
«από την άνεση και την ομορφιά της γραφής και από την πρωτοτυπία και τη σαφήνεια των ιδεών που 
εκφράζονται». Το σχόλιο κατέληγε στην εκτίμηση ότι, με τη συμπλήρωση της τριλογίας, το 
αναγνωστικό κοινό θα είχε στη διάθεσή του μια πολύτιμη μελέτη της διαδικασίας πολιτικής 
συνειδητοποίησης και της πορείας ωρίμανσης του σύγχρονου Έλληνα διανοουμένου˙ για αυτό, και 
εκφραζόταν η πεποίθηση πως το μυθιστόρημα (το οποίο και είχε γίνει αντικείμενο συζητήσεων ήδη στην 
ελληνική πρωτεύουσα) έπρεπε να θεωρηθεί με σιγουριά ως «ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που 
εμφανίστηκαν πρόσφατα στην Αθήνα» (η μετάφραση δική μας). 
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Το ότι ο συγγραφέας έπαιρνε μια σαφώς αντικομμουνιστική θέση μέσα στην 

ιδεολογική αυτή κονίστρα δεν ήταν κάτι που κανονικά έπρεπε να ξενίζει τον 

αναγνώστη ή να τον ενοχλεί, δεδομένου ότι ο Ρούφος δήλωνε πως δεν ανήκε «στο 

στρατόπεδο του άλλου άκρου», αλλά ήταν «ένας γνήσιος δημοκράτης, ένας οπαδός 

και, μαζί, απολογητής της Δημοκρατίας στην πιο ραφιναρισμένη, στην πιο τέλεια 

μορφή της». Στο βιβλίο έβρισκε πραγμάτωση το αρχαιοελληνικό, κλασικό ιδεώδες της 

τέλειας ισορροπίας, «το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό των έργων που έκαναν αθάνατη 

την Ελληνική αρχαιότητα» (Λ. Γιαννίδης, 1954). Εξάλλου, ο συγγραφέας δεν είχε 

κρύψει το ότι δεν προσπάθησε να σταθεί «αντικειμενικός» ‒ούτε θα μπορούσε, 

άλλωστε, «αφού η εποχή που απεικονίζεται στο βιβλίο είναι ακόμη σχεδόν χθεσινή και 

οι πληγές που άνοιξε στον ιδεολογικό κόσμο εκείνων που την έζησαν ανεπούλωτες 

ακόμη και σχεδόν χαίνουσες» (Λ. Γιαννίδης, 1954). 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η τελική κρίση για την αξία του βιβλίου (ενός 

«έργου εξαιρετικά ενδιαφέροντος») θα ήταν ανεπιφύλακτα θετική, τόσο περισσότερο 

μάλιστα που ο Γιαννίδης, όπως και ο Χρυσάνθης προηγουμένως, εντόπιζε και αυτός 

μια γνήσια και πολύ συγκινητική λυρική πνοή, που διαπνέει κάποιες από τις σελίδες 

του βιβλίου, «ιδίως εκεί που ο συγγραφέας μας δίνει περιγραφές του αιώνιου 

Ελληνικού τοπίου ή εκφράζει καθαρά ψυχικές καταστάσεις των ηρώων του» (Λ. 

Γιαννίδης, 1954). Με τα εφόδια αυτά, εξάλλου, ο Γιαννίδης θα ήθελε τον συγγραφέα 

να συνεχίσει το έργο του, ώστε η σχεδιαζόμενη τριλογία του να μην περιοριστεί μόνο 

στον «κόσμο των ιδεών των χρόνων της Κατοχής στην Ελλάδα», αλλά να καλύψει «και 

τα ανάλογης σημασίας γεγονότα της», έτσι που να περισωθεί από τη λήθη ολόκληρη η 

συγκλονιστική εκείνη εποχή, μια «από τις πιο σημαντικές στην ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, του μυθικού αυτού Ανταίου που είναι αμφίβολο αν οποιοσδήποτε άλλος Λαός 

μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για σύμβολο της ιστορικής του περιπέτειας» (Λ. 

Γιαννίδης, 1954). 

Την εκτίμηση ότι ο Ρούφος ξεκίνησε τη συγγραφική του σταδιοδρομία «σαν ένας 

φτασμένος συγγραφέας» διατύπωνε και ο Νίκος Κρανιδιώτης στη βιβλιοκρισία του 

στο περιοδικό που διεύθυνε την εποχή εκείνη, στα Κυπριακά Γράμματα.208 Η Ρίζα του 

Μύθου γινόταν ευμενώς δεκτή ως ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο μυθιστόρημα 

εφηβείας, ιδεών και ψυχογραφίας με «βαθύ πνευματικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα» 

208 Ν. Κρανιδιώτης, «Τα βιβλία. Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου (Χρονικό μιας Σταυροφορίας), 
Αθήνα, 1954», περ. Κυπριακά Γράμματα, Δεκ. 1954, 474-475. 
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(Ν. Κρανιδιώτης, 1954, 475), αξιανάγνωστο για μια σειρά από λόγους. Πρώτα, για το 

«ιδιάζον» θέμα του, το οποίο κινούνταν σε μια περιοχή ώς εκείνη τη στιγμή παρθένα 

και αναξιοποίητη ‒τις πολιτικές και κοινωνικές ζυμώσεις και διαφοροποιήσεις που 

συντελέστηκαν την περίοδο της Κατοχής, ιδιαίτερα στον χώρο της νεολαίας: «τις 

αγωνίες, τις συγκρούσεις, τους αγώνες και τα επιτεύγματα της Ελληνικής γενεάς που 

περνούσε στα κρίσιμα εκείνα χρόνια από το στάδιο της εφηβείας στο στάδιο της 

πρώτης νεανικής ωριμότητας» (Ν. Κρανιδιώτης, 1954, 474). Η αναπλήρωση αυτού του 

κενού, βέβαια, ήταν μάλλον σχετική, εφόσον τα γεγονότα δίνονταν από τη σκοπιά του 

αστικού κόσμου, προς τον οποίον ο συγγραφέας έδειχνε «ασυγκάλυπτα την ιδεολογική 

προτίμηση και την αγάπη του». Ωστόσο, η έστω μερική αυτή εικόνα διέθετε, λόγω και 

της αμεσότητας της εμπειρίας και του βιώματος, «αληθοφάνεια» και 

«πειστικότητα».209 

Η σπάνια ψυχογραφική ικανότητα του Ρούφου, ενός δημιουργού με «πλούσια 

γενική μόρφωση κι εξαιρετική πνευματική καλλιέργεια», «βαθιά πείρα του θέματος» 

και πολύ καλή γνώση «προσώπων και πραγμάτων» της Κατοχής ‒και, ιδίως, «μιας 

χαρακτηριστικής πτυχής της Ελληνικής τραγωδίας του 1941-1944»‒, θα πρόσθετε, 

ακόμη, χάρη και γοητεία στην αφήγηση, που κυλούσε «απλά, χωρίς επιτήδευση, χωρίς 

μανιέρα» (Ν. Κρανιδιώτης, 1954, 475). Επιπλέον, η διαπλοκή, η αλληλεξάρτηση και η 

αλληλεπίδραση των ατομικών επεισοδίων και των ψυχικών καταστάσεων των νέων με 

«αλλεπάλληλα γεγονότα ευρείας κοινωνικής και καθολικής εθνικής σημασίας» 

κατόρθωνε να αποδώσει στην όλη ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος επικά και 

δραματικά χαρακτηριστικά.210 

209 Πρβλ. «Μ’ όλο που την τελευταία δεκαετία γράφτηκαν πολλά βιβλία για τον πόλεμο, την κατοχή και 
την εθνική αντίσταση, το θέμα έμενε ακόμη σχεδόν παρθένο κι ανεκμετάλλευτο από την πλευρά των 
μεγάλων κοινωνικών ζυμώσεων και διαφοροποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτή την εποχή, κι 
ιδιαίτερα από την πλευρά των μεγάλων πολιτικών βιωμάτων, που, παράλληλα με τον αγώνα για την 
απελευθέρωση του έθνους, συντελέστηκαν και μορφώθηκαν μέσα στην ψυχή του λαού κι ιδιαίτερα των 
νέων. Το βιβλίο Η Ρίζα του Μύθου του κ. Ρόδη Προβελέγγιου έρχεται να πληρώσει σημαντικό μέρος 
του κενού αυτού. […]. Πραγματικά ο κ. Προβελέγγιος κατορθώνει στον πρώτο τόμο να μας δώσει 
σελίδες θαυμάσιας ψυχογραφίας δυο αντίθετων ιδεολογικά ομάδων νεαρών προσώπων, κι ιδιαίτερα να 
ζωγραφίσει με τους πιο λεπτούς και διάφανους τόνους όλες εκείνες τις φευγαλέες ψυχοσυναισθηματικές 
αποχρώσεις, αλλά και όλα τα ιδιάζοντα νεανικά γνωρίσματα του ρευστού ακόμη και συνεχώς 
διαμορφούμενου κόσμου της ομάδας των ‘‘Χριστιανοδημοκρατών’’ νέων, όνομα με το οποίον, κάπως 
γενικά και σχηματικά αλλά με πολλήν αληθοφάνεια και πειστικότητα, παρουσιάζει ο συγγραφέας τον 
αστικό κόσμο, προς τον οποίον δεικνύει ασυγκάλυπτα την ιδεολογική προτίμηση και την αγάπη του» 
(Ν. Κρανιδιώτης, 1954, 474). 
210 Πρβλ. «Ο κ. Προβελέγγιος είναι στο ζήτημα αυτό ένας μεγάλος δεξιοτέχνης. Σπάνια τα προβλήματα 
της εφηβείας και των πρώτων μετά την εφηβεία χρόνων σε συνδυασμό με τα τραγικά γεγονότα της 
ανήσυχης και ταραχώδους εποχής της Ελληνικής αντίστασης διερμηνεύονται με τόση μαεστρία, με τόση 
δραματική τέχνη και αφηγηματική λεπτότητα. Μέσα από τις σελίδες της Ρίζας του Μύθου ο χαώδης 
κόσμος της πρώτης νεότητας της τραγικής Ελληνικής γενεάς του 1944 παρουσιάζεται με τους 
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Η εντυπωσιακά θετική αυτή υποδοχή του βιβλίου στην Κύπρο από συναδέλφους 

του κριτικούς και συγγραφείς (ιδίως από τον Φ. Βράχα, τον Λ. Γιαννίδη και τον Ν. 

Κρανιδιώτη) θα προκαλούσε την οργίλη αντίδραση του Α. Κωνσταντινίδη στον Νέο 

Δημοκράτη.211 Ο κριτικός της κυπριακής Αριστεράς θα εκτόξευε τα πυρά του 

πρωτίστως εναντίον τους για τη σκανδαλώδη «ταυτότητα αντιλήψεων» και για το 

γεγονός ότι εκούσια ή ακούσια εξυπηρετούσαν τη βρετανική προπαγάνδα στο νησί. H 

αποικιακή διοίκηση και οι πιστοί υπήκοοί της είχαν επιλέξει να προβάλουν το 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα («ένα καθαρά αντικομμουνιστικό κατασκεύασμα») από 

πολλά άλλα βιβλία που είχαν εκδοθεί την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα, προφανώς για 

να δυσφημήσουν την Εθνική Αντίσταση και να αμαυρώσουν την αίγλη του αγώνα και 

της θυσίας των ελλήνων αριστερών:212 

Θα νομίσει κανείς πως ο «Μύθος» ήταν το μεγαλύτερο φιλολογικό γεγονός της χρονιάς 
στην Ελλάδα. Ή ότι ο ραδιοσταθμός της κυβέρνησης βάλθηκε όψιμα να μας γνωρίσει με 
τη… νεολληνική λογοτεχνία! 
Το βιβλίο του Προβελέγγιου είναι, λένε, ένα χρονικό που θέλει να καταγράψει μια εποχή, 
την εποχή της χιτλερικής κατοχής. Ενώ, λοιπόν, ο «Μύθος» «θέλει» να περιγράψει την 
χιτλερική κατοχή, στην πραγματικότητα επιδιώκει να δυσφημήσει τους καλύτερους 

ενθουσιασμούς, τα πλέγματα, τους φανατισμούς, τον ερωτισμό, τις εξάρσεις, τα όνειρα, τις ιδέες και 
τους αγώνες του, αποκρυσταλλώνεται σε μορφές πνευματικής αναζήτησης και πυρετικής 
εθνικοκοινωνικής δράσης και διαμορφώνεται σε σχήματα γενικότερης έκτασης και καθολικότερης 
σημασίας. Ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, την 
ανειρήνευτη προσπάθεια του ανθρώπου ‒και ιδίως των νέων της τραγικής εκείνης περιόδου‒ να βρουν 
την αλήθεια, να μορφώσουν την κοσμοθεωρία τους, να δώσουν ένα στήριγμα στη ζωή και μια βαθύτερη 
πνευματική υπόσταση στο είναι τους. Μέσα στην προσπάθειαν αυτήν υπάρχει ένα οδυνηρό δραματικό 
στοιχείο, ένα στοιχείο, που κυριαρχεί πέρα ως πέρα στις σελίδες του μυθιστορήματος, και αποτελεί το 
σκηνικό φόντο μέσα στο οποίον κινούνται οι ήρωές του» (Ν. Κρανιδιώτης, 1954, 475). 
211 Α. Κωνσταντινίδης, «Η Ρίζα του Μύθου του Ρόδη Προβελέγγιου. Ένα αντικομμουνιστικό 
κατασκεύασμα, που το εγκωμιάζουν οι κριτικοί μας και ο… κυπριακός ραδιοσταθμός!», εφ. Νέος 
Δημοκράτης (Λευκωσίας), 13 Ιαν. 1955. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Α. Κωνσταντινίδης θα ήταν, 
αντίθετα, από τους λίγους κύπριους κριτικούς που θα υποδεχόταν με ένθερμα λόγια τη Χάλκινη Εποχή 
λίγα χρόνια αργότερα (πρβλ. εδώ το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας). 
212 Σίγουρα, τον Κωνσταντινίδη τον είχαν ενοχλήσει περισσότερο τα άκρως επαινετικά σχόλια του Φ. 
Βράχα˙ ας πάρουμε ακόμη μια γεύση του εγκωμίου που είχε πλέξει για τον συγγραφέα και το βιβλίο του 
ο κριτικός του κυπριακού Έθνους ‒αυτή τη φορά από την πρώτη συνέχεια των «σημειώσεών» του (7 
Νοεμ. 1954): «Απροδόκητα ευεργετική, πράγματι, η προσφορά του κ. Ρόδη Προβελέγγιου με τη Ρίζα 
του Μύθου. Πρόκειται για ένα βιβλίο θαρραλέο, που σε δοκιμάζει με τα ακονισμένα μαχαίρια των ιδεών 
του και την πυρωμένη ενέργειά του. Ο συγγραφέας το έχει γράψει με το αίμα της καρδιάς του, και το 
έχει ζυμώσει μ’ ό,τι ιερό και μεγάλο αναταράζει μέσα του. Έτσι το όλο χρονικό προσλαμβάνει 
δραματικότητα –όπως δραματική στάθηκε και η περίοδος της κατοχής που ζωντανεύει. Οι νέοι που 
βρίσκονται μπρος το χάος της ανατροπής και πασπατεύουν ν’ ανακαλύψουν δρόμο για την Ελλάδα και 
τον Άνθρωπο δεν είναι μόνο συμπαθείς σαν ήρωες. Είναι αληθινοί. Ο αισθαντικός αναγνώστης του κ. 
Ρούφου […] όποιος δηλαδή έζησε τον πόλεμο και τα κακά του σαν έντονη εσωτερική δοκιμασία δεν 
είναι δυνατό παρά να ανακαλύπτει διαρκώς στις σελίδες της Ρίζας του Μύθου τον εαυτό του. Και να 
διαβάζει την ψυχική ιστορία του. Σ’ αυτό το δύσκολο καιρό με την κοσμογονία του οι διανοούμενοι που 
ζουν με τη μανιέρα του γραφείου τους και με τα περιθώρια της ανθρώπινης αγωνίας δεν μπορεί να 
πολυσυγκινούν. Συγκινούν, όμως, και οικοδομούν συγγραφείς όπως ο κ. Προβελέγγιος. Γιατί παίρνουν 
τον παλμό της ζωής, τον συνταιριάζουν με τις αγωνίες και τη θέλησή τους και τον δίνουν ξεκάθαρο –
σαν χρέος!» (Φ. Βράχας, α΄ 1954). 
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αγωνιστές της εθνικής αντίστασης: στόχος του είναι ο κομμουνισμός κι όχι ο χιτλερικός 
καταχτητής. Στόχος του δεν είναι οι προδότες, οι δωσίλογοι κι οι γερμανοτσολιάδες (αυτοί 
σήμερα τιμούνται σαν ήρωες) μα οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Οι διακόσιοι που 
πέσανε την Πρωτομαγιά του 44 ήταν κομμουνιστές. Διακόσιοι Ακροναυπλιώτες 
κομμουνιστές κι ανάμεσά τους ο εθνικός μας ήρωας Ναπολέων Σουκατζίδης. Αυτοί οι 
200, οι χιλιάδες κομμουνιστές της Ελλάδας που έχυσαν το αίμα τους στα ελληνικά βουνά 
και στις συνοικίες των πόλεων πολεμώντας τον χιτλερικό κατακτητή, είναι ο στόχος του 
«Μύθου»…  
Το βιβλίο αυτό αποτελεί, με κάποιο τρόπο, δικαίωση των εγκληματιών του πολέμου, που 
σήμερα υποβάλλουν υποψηφιότητα δημάρχου κι έχουν υπουργικές θέσεις. Το βιβλίο του 
κ. Προβελέγγιου, ο κ. Βράχας έχει «την εντύπωση πως πολύ θα λογαριαστεί». Ασφαλώς 
κι από πολλούς! (Α. Κωνσταντινίδης, 1955)213 

Συγκριτικά με τα κείμενα των Δ. Ραυτόπουλου και Κ. Πορφύρη, το αντίστοιχο του 

Α. Κωνσταντινίδη, με γενναίες και πάλι δόσεις ειρωνείας και σαρκασμού, θα ήταν 

ακόμη πιο δηκτικό στις επικριτικές του βολές για τον αστικό κόσμο και τον προδοτικό 

του ρόλο στην Κατοχή ‒μια στάση που εξακολουθούσε, βέβαια, να αποφέρει καρπούς 

και να εξαργυρώνεται με εξουσία, πλούτο και προνόμια από το μεταπολεμικό πολιτικό 

και οικονομικό κατεστημένο της χώρας. Ο Κωνσταντινίδης δεν δίσταζε, μάλιστα, να 

κάνει ονομαστικές αναφορές σε διάφορες προσωπικότητες με γνωστό και βεβαρημένο 

δωσιλογικό παρελθόν (συγκεκριμένα, στους Σ. Γκοτζαμάνη, Ι. Βουλπιώτη και Χ. 

Γερακίνη), οι οποίοι και, κατά την άποψή του, πολύ θα «λογάριαζαν» το βιβλίο του 

Ρούφου, εφόσον αυτό ουσιαστικά δικαίωνε την ιδεολογία τους τα επίμαχα εκείνα 

χρόνια και τη δράση τους εναντίον των κομμουνιστών και όλων των άλλων πατριωτών 

που αγωνίστηκαν για την αποτίναξη του κατοχικού ζυγού.214 

Ο κύπριος κριτικός της Αριστεράς σχολίαζε, επίσης με καυστικό τρόπο, την 

επιλογική σημείωση του βιβλίου (σε συνδυασμό και με τον τίτλο του), πιστώνοντας 

τον συγγραφέα με ειλικρίνεια όσον αφορά τις δηλώσεις του περί εγωκεντρισμού και 

μεροληπτικότητας: οι παραδοχές αυτές του Ρούφου ισοδυναμούσαν, κατά την 

εκτίμηση του Κωνσταντινίδη, με έμμεση αποδοχή της μόνης αλήθειας, ότι, δηλαδή, 

213 Στο υστερόγραφο του σημειώματός του, ο Κωνσταντινίδης επανερχόταν εκ νέου, με το γνωστό 
δηκτικό και σαρκαστικό του ύφος, στο ζήτημα της βρετανικής προπαγάνδας, αναφερόμενος προφανώς 
στην κριτική του Λ. Γιαννίδη, ο οποίος είχε δημοσιεύσει, όπως είδαμε, στην Κυπριακή Επιθεώρηση τη 
σχετική βιβλιοπαρουσίαση που είχε εκφωνήσει από τις συχνότητες της Κυπριακής Ραδιοφωνικής 
Υπηρεσίας: «Ύστερ’ από τον κυβερνητικό ραδιοσταθμό ήρθε και το άλλο σκέλος της κυβερνητικής 
προπαγάνδας η Κυπριακή Επιθεώρησις στο τελευταίο της φύλλο με άρθρο για τον περιβόητο ‘‘Μύθο’’ 
του Προβελέγγιου. Έτσι ο κύκλος συμπληρώθηκε. Μένει τώρα και το Γραφείο της Παιδείας να συστήσει 
τον ‘‘Μύθο’’ για τις βιβλιοθήκες των σχολείων!» (Α. Κωνσταντινίδης, 1955). 
214 Πρβλ. «Ο Γκοτζαμάνης, εγκληματίας πολέμου, που καταδικάστηκε σε θάνατο για τα εγκλήματά του 
στη διάρκεια της χιτλερικής κατοχής, κι υπέβαλε υποψηφιότητα δημάρχου σαν αντιπρόσωπος του 
Συναγερμού, θα διαβάσει τον ‘‘Μύθο’’ με ευχαρίστηση! Το ίδιο κι ο Βουλπιώτης κι ο Γερακίνης. Κι 
αυτοί σε όλη τη διάρκεια της χιτλερικής κατοχής είχαν σαν στόχο τους τούς κομμουνιστές κι όλους τους 
άλλους έλληνες πατριώτες που αγωνίζονταν ενάντια στους χιτλερικούς. Απ’ αυτούς όλους, το βιβλίο 
του κ. Προβελέγγιου, πολύ θα λογαριαστεί!» (Α. Κωνσταντινίδης, 1955). 
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όλα όσα εξιστορούνταν στο μυθιστόρημα/χρονικό δεν ήταν τίποτε άλλο από… 

παραμύθια! (Α. Κωνσταντινίδης, 1955). Όσο για την παρατήρηση του Λ. Γιαννίδη ότι 

ο νέος, φέρελπις πεζογράφος και διανοούμενος εμφανιζόταν ως «ένας γνήσιος 

δημοκράτης, ένας οπαδός και, μαζί, απολογητής της Δημοκρατίας στην πιο 

ραφιναρισμένη, στην πιο τέλεια μορφή της», ο Κωνσταντινίδης θα παραλλήλιζε τις 

δημοκρατικές ευαισθησίες τόσο του συγγραφέα όσο και του κριτικού με τη 

«‘‘ραφιναρισμένη’’ μορφή της υπερδημοκρατίας του Ντάλλες και Μακάρθυ όπου 

στήθηκε μνημείο στο χαφιέ!» (Α. Κωνσταντινίδης, 1955).  

Στην κατάληξη της κριτικής του, ο Κωνσταντινίδης θα καυτηρίαζε το ιδεολογικό 

κήρυγμα του Βράχα για την πολιτική και πνευματική ελευθερία ως προϋπόθεση της 

αδέσμευτης καλλιτεχνικής δημιουργίας, μια αξία που αδυνατούσε τάχα να υπηρετήσει 

και να προωθήσει, σύμφωνα με τον κριτικό του κυπριακού Έθνους, ο στείρος 

δογματισμός της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Ο Κωνσταντινίδης τού υπενθύμιζε με 

παραδείγματα την υποκριτική «ελευθερία πνεύματος» που υπερασπίζονταν στην 

Ελλάδα το αστικό πολιτικό καθεστώς και οι «εθνικόφρονες» ιδεολόγοι του, οι οποίοι 

έκλειναν τα μάτια τους μπροστά στο δράμα εκατοντάδων αριστερών συγγραφέων, 

στερούμενων στοιχειωδών δικαιωμάτων έκφρασης, σε συνθήκες διωγμών και εξορίας 

(ονομαστική αναφορά θα γινόταν στους Μ. Λουντέμη, Τ. Λειβαδίτη, Θ. Κορνάρο 

κ.ά.).215 

Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο Ρούφος είχε έρθει σε επικοινωνία από νωρίς 

με τους κύπριους λογίους και, ιδιαίτερα, με τον κύκλο του περιοδικού Κυπριακά 

Γράμματα. Όπως συνάγεται από την αλληλογραφία του με τον Γ. Θεοτοκά και τον Θ. 

Δ. Φραγκόπουλο, αλλά και από τις συνεργασίες του που δημοσιεύτηκαν στο 

συγκεκριμένο έντυπο, εκτιμούσε τόσο την ποιότητα και τη στάθμη του περιοδικού όσο 

και τους ανθρώπους που το στήριζαν. Επίσης, όπως και ο Γ. Σεφέρης προηγουμένως, 

αισθάνθηκε την ανάγκη να γνωρίσει και να προβάλει αυτόν τον (εν πολλοίς αγνοημένο 

215 Πρβλ. «Μέσα σ’ όλα αυτά, όμως κρύβεται και πολύ ‘‘ελευθερία πνεύματος’’. […]. Έτσι θα μπορεί 
[κανείς] να μελετά χωρίς περιορισμό. Δηλαδή θα ’χει το δικαίωμα να διαβάζει τον κ. Προβελέγγιο και 
τους ομοίους του. Όχι και τον Ουγκό ‒μεταφραστές κι εκδότες του Ουγκό στάλθηκαν στο στρατόπεδο 
ομαδικής εξόντωσης του Άη Στράτη από εκπροσώπους της ‘‘ραφιναρισμένης’’ ελληνικής δημοκρατίας. 
‒Όχι, βέβαια, και τον Μπαλζάκ ‒οι εκδότες του Μαγικού Δέρματος του Μπαλζάκ είναι στον Άη Στράτη. 
Όχι βέβαια και τον Έρεμπουργκ, αυτός είναι ρώσος, και το ‘‘δικαίωμα της επιλογής’’ εδώ δεν ισχύει. 
Όχι, ασφαλώς, και τον Μενέλαο Λουντέμη που βρίσκεται στην εξορία ή τον Τάσο Λειβαδίτη που 
βρίσκεται  στη φυλακή, γιατί έχει το θράσος να γράφει ποιήματα, ούτε τον Κορνάρο ‒ούτε λόγος να 
γίνεται, αυτός ο τελευταίος επί χιτλερικής κατοχής δεν ήταν ούτε υπουργός, ούτε υπεύθυνος του 
Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, μα ήταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαριού! Είχε τη ‘‘μανία να 
ελέγχει κάθε αξία’’. Γι’ αυτό και δεν τον υποφέρει η ‘‘ραφιναρισμένη’’ δημοκρατία του κ. 
Προβελέγγιου. Κλείνει το δέκατο χρόνο στην εξορία!» (Α. Κωνσταντινίδης, 1955). 
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από το αθηναϊκό κέντρο) πνευματικό κόσμο της Κύπρου, τον οποίο ο ίδιος είδε με πολύ 

περισσότερη συμπάθεια.216 Ένα ακόμη τεκμήριο αυτής της σχέσης που ανέπτυξε ο 

Ρούφος με λογοτέχνες της Κύπρου, μας παρέχει ένα (έως πρόσφατα) άγνωστο και 

αδημοσίευτο ποίημα του Κώστα Μόντη με τίτλο «Κύπριοι ποιητές», αφιερωμένο στον 

«Ρόδη Προβελέγγιο» με τη ρητή διευκρίνιση: «για τη Ρίζα του Μύθου». 

Έχει, πράγματι, ενδιαφέρον να αντιπαραβάλουμε όσα γράφτηκαν στις εφημερίδες 

και στα περιοδικά της Κύπρου για το πρωτόλειο έργο του Ρούφου με το ποίημα αυτό 

του Μόντη, κυρίως γιατί εδώ θα απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στο 

εμφυλιοπολεμικό κλίμα της κατοχικής Ελλάδας ή στις συγκρούσεις εαμικών και 

αντιεαμικών φοιτητικών οργανώσεων, που αποτελούσαν, εξάλλου, το κεντρικό θέμα 

του μυθιστορήματος. Αντίθετα, θα ήταν διάχυτο ένα αίσθημα δέους και σεβασμού για 

τις ποικίλες κακουχίες και τα τραύματα που η κατοχική περιπέτεια είχε επισωρεύσει 

στους ελλαδίτες «αδελφούς». Ο Μόντης πρόβαλλε μόνον τον εθνικό άλλο, τους 

Γερμανούς (οι οποίοι, ομολογουμένως, ελάχιστα ή και καθόλου δεν απασχολούσαν τον 

συγγραφέα στον συγκεκριμένο τόμο του Χρονικού) και απέδιδε αποκλειστικά στους 

κατακτητές το ζοφερό κλίμα της περιόδου ‒ακόμη και τον θάνατο του Μιχαήλ/Κ. 

Μαλτέζου: 

Δε γνωρίσαμε εμείς την τραγωδία του Χαϊδαριού. 
Εμάς δεν πέθαναν οι άνθρωποι στο δρόμο από πείνα. 
Κανένας δεν τουφέκισε τον αδερφό μας 
(τριάντα χρονών ξανθό παλληκάρι!), 
και τα παιδάκια μας 
(ο Θούλης μας, ο Μάριός μας, ο Λέλλος μας, σκέψου!) 

216 Είναι γεγονός ότι ο Ρούφος, λόγω και της στενής του συνεργασίας με τον διευθυντή του περιοδικού 
Ν. Κρανιδιώτη σε υπηρεσιακά ζητήματα που είχαν να κάνουν με το Κυπριακό, θεωρούσε ότι τα 
Κυπριακά Γράμματα θα έπρεπε να στηριχτούν με αξιόλογες συνεργασίες και από έλληνες λογίους εκτός 
Κύπρου. Δεν είναι τυχαίο που θα παρότρυνε συνέχεια τον Φραγκόπουλο να στέλνει ποιήματά του για 
κρίση και δημοσίευση, ενώ ο ίδιος, όπως του έγραφε χαρακτηριστικά σε ανέκδοτη επιστολή του: «Ό,τι 
λίγες συνεργασίες μπορώ να δίνω τις φυλάω για τα ‘‘Κυπριακά Γράμματα’’, που αξίζουν κάθε 
υποστήριξη» (Λευκωσία, 10 Φεβρ. 1955˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα)˙ πρβλ. «Εγώ έγινα 
σχεδόν ταχτικός συνεργάτης [στα Κυπριακά Γράμματα]. Τους έδωσα κριτικές για τον Θεοτοκά και τον 
Καζαντζάκη και τους υποσχέθηκα δοκίμιο περί Ernst Jünger, ευρωπαϊκού μηδενισμού και δεν 
συμμαζεύεται» (Λευκωσία, 15 Φεβρ. 1955, στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη 
Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π., 69). Αλλά και στον Θεοτοκά, ο Ρούφος θα 
συνέστηνε να παρακολουθεί το περιοδικό: «Στο μεταξύ γράφω μικροπράματα στα ‘‘Κυπριακά 
Γράμματα’’. Αλήθεια, λαβαίνετε αυτό το περιοδικό; Αν όχι θα φροντίσω να σας το στέλνουν. Αξίζει τον 
κόπο, μια και συνεργάζεται και ο Σεφέρης» (από επιστολή Ρούφου στον Θεοτοκά, Λευκωσία 12 Μαΐου 
1955)˙ και ξανά: «Δεν θυμούμαι αν στο προηγούμενο γράμμα μου σας είχα ρωτήσει αν σας στέλνουν 
τα ‘‘Κυπριακά Γράμματα’’ και, σε αρνητική περίπτωση, αν θέλετε να φροντίσω να σας τα στέλνουν. 
Από το γράμμα σας δεν συνάγεται. Αν θέλετε πέστε μου σχετικά» (από επιστολή Ρούφου στον Θεοτοκά, 
Λευκωσία 18 Μαΐου 1955)˙ και τα δύο απόσπασματα, στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», περ. Νέα Εστία, ό.π., 271 και 272, 
αντίστοιχα. Για την απάντηση του Θεοτοκά, πρβλ. επιστολή 10, ό.π., 273 και εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο 
της παρούσας εργασίας. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



190

Κεφάλαιο Πρώτο  Η ρίζα του σκανδάλου και του αναθέματος

δεν έγιναν άσαρκα κόκκαλα 
που τους έσπαζαν τα χέρια οι Γερμανοί 
για να μην κλέβουν άλλη φορά πορτοκαλόφλουδες. 
Εμείς δε φύγαμεν αντάρτες στα βουνά 
ενώ, η αδελφή μας κ’ η κόρη μας γινόντουσαν πόρνες 
για να κερδίσουν ένα κομμάτι μαύρο ψωμί 
για τη μητέρα τους πούταν στο κρεββάτι. 
Τι στίχους μπορούμε, λοιπόν, να γράψουμε 
όσο καιρό όλα αυτά είναι τόσο πρόσφατα; 
Πώς είναι δυνατό να μιλήσουμε γι’ άλλα πράματα 
τώρα που τ’ άγχος όλων αυτών 
συνθλίβει στη σκελετωμένη χούφτα του 
το μυαλό και το αίσθημά μας;  
Τι δικαίωμα έχουμε να πάρουμε πέννα στο χέρι 
όταν πήραν τη δική τους ματοβαμμένη πέννα 
τ’ αδέρφια μας στην Ελλάδα; 

Σίγουρα, στους παραπάνω στίχους φαίνεται να υπερισχύει ένα αίσθημα εθνικής 

αλληλεγγύης ‒ενδεχομένως, υπαγορευμένο και από τη συγγενική ιδεολογική 

τοποθέτηση των δύο συγγραφέων, όπως υπονοεί και ο Λ. Παπαλεοντίου στην πρώτη 

παρουσίαση του ποιήματος.217 Το βέβαιο είναι ότι ο Μόντης εκφράζει εδώ 

επανειλημμένα (και κάπως ζηλότυπα) την αδυναμία του ιδίου και της τέχνης του να 

αποδώσουν το έπος της Αντίστασης στους κατακτητές (ή, έστω, να συναγωνιστούν 

τους ομοτέχνους τους στην Ελλάδα σε αντίστοιχα, δραματικά ή επικά θέματα) ‒μια 

πραγματικότητα που θα άλλαζε άρδην στην Κύπρο πολύ σύντομα, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι σε λιγότερο από δύο μήνες από τη χρονολογική ένδειξη που συνόδευε το 

ποίημα («7 του Φλεβάρη, 1955»), θα ξεκινούσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, τον οποίο, με τη 

σειρά του, θα προσπαθούσε να «μνημειώσει» λίγα χρόνια αργότερα (και) ο Ρούφος στη 

Χάλκινη Εποχή. 

Λίγες βδομάδες, βέβαια, πριν από το ποίημα του Μόντη θα είχε κυκλοφορήσει ο 

δεύτερος τόμος του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, στην υποδοχή του οποίου, όπως θα 

δούμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, θα προηγούνταν (εκ νέου) κύπριοι κριτικοί και 

217 Λ. Παπαλεοντίου, «Ένα άγνωστο ποίημα του Κώστα Μόντη», περ. Μικροφιλολογικά, τχ. 25, άνοιξη 
2009, 59-60. Ο μελετητής επικαλείται τις μαρτυρίες της Αριέττας Ρούφου και της Έρσης Μόντη 
(συζύγων των δύο συγγραφέων) για τη γνωριμία των δύο ανδρών, τοποθετημένης χρονικά στα τέλη του 
1954, πιθανολογώντας ότι «ο Ρ. Ρούφος έδωσε διά ζώσης τον πρώτο τόμο της μυθιστορηματικής 
τριλογίας του» στον Μόντη. Όσο για τη μη συμπερίληψη του ποιήματος σε κάποια μεταγενέστερη 
συλλογή ή στα Άπαντα του Μόντη, ο Παπαλεοντίου θεωρεί ότι οφείλεται στην απαρέσκεια του 
τελευταίου για τη Χάλκινη Εποχή, με το σκεπτικό ότι η νουβέλα του, Κλειστές Πόρτες (1964), δεν 
συνιστούσε απάντηση μόνο στον Durrell, αλλά και στον Ρούφο. Προσωπική μας εκτίμηση είναι ότι (και 
ανεξάρτητα από το αν το βιβλίο του Μόντη στρεφόταν έμμεσα και εναντίον του κυπριακού 
μυθιστορήματος του Ρούφου) το ποίημα αυτό σύντομα θα το ξεπερνούσε η ίδια η πραγματικότητα στο 
νησί και οι «Κύπριοι ποιητές» θα μπορούσαν και αυτοί (όπως προηγουμένως οι ομότεχνοί τους στην 
Ελλάδα με αφορμή την Αντίσταση) να πάρουν στο χέρι «τη δική τους ματοβαμμένη πέννα», για να 
αποτυπώσουν το κλίμα, την έξαρση και τις απογοητεύσεις του Απελευθερωτικού Αγώνα. 
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συγγραφείς ‒οι περισσότεροι θα είχαν επίσης γράψει και για τη Ρίζα του Μύθου, αλλά 

θα αγνοούσαν στη συνέχεια παντελώς την Άλλη Όχθη μέσα στη δίνη του 

Απελευθερωτικού Αγώνα. Την τελική αποτίμηση, έτσι, της πρόσληψης του συγγραφέα 

και του έργου του σε συγχρονικό επίπεδο τόσο από την κυπριακή όσο και από την 

ελλαδική κριτική θα την επιχειρήσουμε στο τρίτο κεφάλαιο, αφιερωμένο στη δεξίωση 

του «κυπριακού» μυθιστορήματος του Ρούφου, όπου και ουσιαστικά θα επανέλθουν, 

άλλοτε για να επικυρώσουν προηγούμενες απόψεις τους (όπως ο Δ. Ραυτόπουλος), 

άλλοτε για να αναιρέσουν πλήρως τις πρώτες εντυπώσεις τους (όπως ο Αιμ. 

Χουρμούζιος ή ο Α. Κωνσταντινίδης), πολλοί από τους (λιγοστούς) θιασώτες ή τους 

(πολλούς) επικριτές της Ρίζας του Μύθου. Για να το πούμε αλλιώς, το κριτικό 

«σκάνδαλο» της Ρίζας του Μύθου θα έχει τη συνέχεια και την ολοκλήρωσή του (για 

λόγους που θα αναπτυχθούν στα επόμενα δύο κεφάλαια) όχι στην Πορεία στο Σκοτάδι 

ή στην Άλλη Όχθη (όπως ίσως θα ανέμενε κανείς), αλλά στη Χάλκινη Εποχή. 

 

Ως επίλογο του κεφαλαίου μας, αλλά και ως ένα επιπλέον ενδεικτικό στοιχείο της 

αμφιθυμίας που είχε προκαλέσει ο πρώτος τόμος του Χρονικού, αξίζει να παραθέσουμε 

τα σχόλια του Ν. Καζαντζάκη από προσωπικές και αδημοσίευτες επιστολές του προς 

τον (κατά πολύ νεότερό του) συγγραφέα. Ο Ρούφος θα δημοσίευε μια μάλλον 

επαινετική και αρκετά ενδιαφέρουσα κριτική για τον Καπετάν Μιχάλη στα Κυπριακά 

Γράμματα αρχές του 1955,218 την οποία ακολούθως θα έστελνε στον Καζαντζάκη στην 

Αντίμπ. Ο τελευταίος θα τον ευχαριστούσε με κάρτα του από τη Γαλλία για τα καλά 

του λόγια και θα τον παρακινούσε να του αποστείλει τη Ρίζα του Μύθου, προκειμένου 

να σχηματίσει άποψη ο ίδιος για ένα βιβλίο για το οποίο του έγραφαν «πολλά»: 

Αγαπητέ κ. Ρούφο, 
Με πολλή χαρά διάβασα την κριτική Σας για τον Κ[απετάν]. Μ[ιχάλη]. Σας ευχαριστώ 
πολύ. Τη Ρίζα του Μύθου δεν την έλαβα, θα χαρώ πολύ να τη διαβάσω˙ πολλά μου 
γράφουν γι’ αυτή. Ξέρω πως είστε από τους καλύτερούς μας. 
Ο «Θεός» μαζί Σας! 
Ν. Καζαντζάκης 219 

218 Ρ. Προβελέγγιος, «Ν. Καζαντζάκη: Ο Καπετάν Μιχάλης», περ. Κυπριακά Γράμματα, τόμ. 20ός, τχ. 
237 (Μάρτ. 1955), 138-139 [= Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου και Άλλα Δοκίμια, ό.π., σ. 
45-47]. 
219 Ευχαριστήρια κάρτα του Ν. Καζαντζάκη (Antibes, 23 Απρ. 1955) προς τον Ρούφο (από το ιδιωτικό 
αρχείο του συγγραφέα). Ανάλογη θα ήταν και η παραδοχή του Τ. Παπατζώνη για τη (μάλλον αρνητική) 
φήμη του βιβλίου σε επιστολή του προς τον συγγραφέα (2 Δεκ. 1955): «Όσο για τον πρώτο τόμο [τη 
Ρίζα του Μύθου], που έχει τη δική του αυτοτέλεια, αυτό που επιθυμούσα να σας γράψω είναι: άκουσα 
πολλά από πολλούς. Φίλους, λόγιους, κριτικούς, συγγραφείς. Σχεδόν όλοι είχαν μια περίεργη 
επιφυλακτικότητα, και αρκετοί έκριναν με ζωηρή δυσμένεια. Όλα αυτά πριν προλάβω να την διαβάσω. 
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Προφανώς, ο Ρούφος έσπευσε να ικανοποιήσει αμέσως το αίτημα του 

Καζαντζάκη. Άλλωστε, είναι φυσικό να επιζητούσε στα πρώτα του βήματα ως 

πεζογράφος τη γνώμη και τα σχόλια «φτασμένων» ομοτέχνων του, πολύ περισσότερο 

μάλιστα τον έπαινο και την ηθική ενίσχυση εκ μέρους τους.220 Δίχως καμιά αμφιβολία, 

όμως, αποτέλεσε για αυτόν μεγάλη τιμή και αναπάντεχη έκπληξη η ανενδοίαστα θετική 

κρίση ενός τόσο καταξιωμένου συγγραφέα, ιδίως ύστερα από τις επιφυλάξεις, τις 

ενστάσεις και τις ευθείες βολές που είχαν εκφραστεί δημόσια εναντίον του ιδίου και 

του πρωτόλειου έργου του όλο το προηγούμενο διάστημα: 

Αγαπητέ φίλε, 
Τη στιγμή τούτη τελειώνω τη Ρίζα του Μύθου, με συγκίνηση, με χαρά. Το βιβλίο αυτό 
δείχνει πόσο προχώρεσε η σκέψη κ’ η ψυχή της νεότητας από την εποχή που ο Θεοτοκάς 
έγραψε την Αργώ. Αυτή η διαπίστωση μου δίνει πολλή χαρά, γιατί άλλες, πολλές, με 
πίκραναν, με πικραίνουν κάθε μέρα από τους σημερινούς Ρωμιούς. 
Το βιβλίο Σας είναι ένα ορόσημο, απόπου ξεκινάει μια καινούρια νεότητα. Πυκνωμένη 
σκέψη, λεπτή διατύπωση με όλες τις αποχρώσεις, το corps astral [αστρικό σώμα] που 
πρέπει να εκφράζει ο δημιουργός γύρα από τη λεγόμενη πραγματικότητα, αν θέλει να 
γλυτώσει από την επαρχιακή περιοχή της καρδιάς, του νου, όλα ετούτα τα χαρίσματα τάχει 
η Ρίζα του Μύθου. 
Σας ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε, για τις καινούριες ελπίδες που γεννήσατε 
μέσα μου. 
Ο «Θεός» να Σας δίνει δίνει δύναμη, υπομονή, πείσμα να εξακολουθήσετε ώς στην άκρα 
το δρόμο που πήρατε. 

Δικός Σας με αγάπη, 
Νίκος Καζαντζάκης221 

Ο Ρούφος θα ζητούσε κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 1955 την άδεια του 

Καζαντζάκη να αναδημοσιεύσει την επιστολή του αυτή, μαζί με άλλες θετικές αλλά 

και αρνητικές κρίσεις για τη Ρίζα του Μύθου, στα «αυτιά» της έκδοσης του δεύτερου 

τόμου, της Πορείας στο Σκοτάδι. Μολονότι δεν υπάρχει στο αρχείο του συγγραφέα η 

σχετική επιστολή του προς τον Καζαντζάκη (όπως και καμιά άλλη προηγούμενη), 

Καταλαβαίνετε, πως, άθελά του κανείς διατίθεται περίεργα. Οπωσδήποτε αποφάσισα κατόπιν να 
βασισθώ στον εαυτό μου. Διάβασα το βιβλίο σας με μεγάλη ευχαρίστηση και με αδιάπτωτο ενδιαφέρον. 
Και τότε κατάλαβα και τους λόγους των ξένων επιφυλάξεων» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα).  
220 Θετικά σχόλια και κρίσεις για τη Ρίζα του Μύθου θα εξέφραζαν με επιστολές ή κάρτες τους προς τον 
συγγραφέα ο Τ. Αθανασιάδης, ο Τ. Παπατζώνης, ο Θ. Γρίβας και, από ξένους, ο C. Μ. Woodhouse και 
ο P. Leigh Fermor˙ ιδιαίτερα για τις απόψεις των δύο τελευταίων και τη σχέση τους (ως γνωστών 
«φιλελλήνων») με τον Ρούφο, πρβλ. το πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Αντίθετα, επιφυλάξεις 
θα διατύπωνε ο Α. Βλάχος σε επιστολή του προς τον Ρούφο ημερομηνίας 1 Ιουν. 1955, όπου βασικά 
έψεγε τον συνάδελφό του για την τάση του να δίνει περισσότερο βάρος στην ανάλυση παρά στα 
γεγονότα, αποδίδοντας μια όχι πολύ πιστή εικόνα της ζωής της Κατοχής. Κατά τον Βλάχο, αυτό είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στη σύνθεση του υλικού, προσδίδοντας στο μυθιστόρημα κάποια χαλαρότητα: «Ας 
μην ξεχνούμε πως εμείς οι πεζογράφοι έχουμε σα κύριο ενδιαφέρον το ‘‘γεγονός’’, το ‘‘πράγμα’’ και 
λιγότερο τον Λόγο, την θεώρηση που πρέπει να ξεπηδάει μόνη της από τα πρώτα δυο στοιχεία» (από το 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
221 Επιστολή του Ν. Καζαντζάκη (Antibes, 28 Μαΐου 1955) προς τον Ρούφο (από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). 
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μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε από την απάντηση του δεύτερου ότι εκεί ο Ρούφος 

έθιγε ζητήματα ιδεολογικής υφής ή επισήμαινε τον θόρυβο που είχε προκληθεί εξαιτίας 

της πολιτικοϊδεολογικής τοποθέτησης των «σταυροφόρων». Μόνον έτσι 

δικαιολογείται η παρακάτω διευκρίνιση του Καζαντζάκη σε νέα σύντομη επιστολή του, 

και πάλι από τη Γαλλία: 

Αγαπητέ κ. Ρούφο, 
Αυτό που Σας έγραψα είναι η γνώμη μου για τη λογοτεχνική αξία του έργου Σας˙ δε 

θέλησα καθόλου ν’ αγγίξω την ιδεολογική του πλευρά. Μπορείτε λοιπόν ν’ αναδημοσιέψετε 
ό,τι σχετίζεται με τη γνώμη μου αυτή. 

Με τιμή κι αγάπη 
Ν. Καζαντζάκης222 

Η προβληματική (έτσι κι αλλιώς, δεδομένων και των ιδιαζουσών συνθηκών της 

πρώτης μεταπολεμικής περιόδου) διάκριση ιδεολογίας και μορφής σημάδευσε την 

πρώτη εμφάνιση του Ρούφου στον χώρο της νεοελληνικής πεζογραφίας. Σχεδόν κανείς 

από τους κριτικούς της Ρίζας του Μύθου (είτε συντηρητικών/φιλελεύθερων είτε 

αριστερών φρονημάτων) δεν έμεινε ικανοποιημένος (αν και για διαφορετικούς, 

εννοείται, λόγους) από τη θέση του συγγραφέα απέναντι στα όσα διαδραματίστηκαν 

στον χώρο του Πανεπιστημίου (ή των Ανώτατων Σχολών) και, ευρύτερα, της 

πρωτεύουσας, κατά το διάστημα της μεγάλης δοκιμασίας του ελληνικού λαού (1941-

1944). Η ιδεολογική αυτή «(υπερ)φόρτιση» δεν μπορούσε παρά να επιδράσει 

καταλυτικά και στην αισθητική αποτίμηση του βιβλίου, μολονότι ακόμη και οι πιο 

σφοδροί πολέμιοι του συγγραφέα και του έργου του θα έβρισκαν κάποιες αρετές στο 

ύφος και στην ποιότητα της γραφής του.  

Σε επόμενο κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε ‒με βάση τα πορίσματα και της 

νεότερης ιστορικής έρευνας‒ να αναδείξουμε τα κενά, τις παραλείψεις, τις 

222 Επιστολή του Ν. Καζαντζάκη (Antibes, 2 Οκτ. 1955) προς τον Ρούφο (από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). Πρβλ. αντίθετα την εξομολόγηση του Τ. Παπατζώνη προς τον συγγραφέα (από προσωπική 
του επιστολή στον Ρούφο, 2 Δεκ. 1955) για το πόσο η ιδεολογικά συγγενής τοποθέτηση του ιδίου 
επηρέασε τη θετική από μέρους του αποτίμηση της Ρίζας του Μύθου: «Από ιδιοσυγκρασία βρέθηκα 
πάντα και βρίσκομαι εκεί που βρίσκεσθε και σεις. Ίσως να οφείλεται και σε οικογενειακές μακροχρόνιες 
παραδόσεις. Παρ’ όλη την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία που προσπαθώ να έχω, δεν μπόρεσα 
ν’ αφομοιώσω την τακτική των αριστερών στην κατοχή, και το δόλιο τρόπο –συχνά και εγκληματικό 
και έξω από κάθε humanism [ανθρωπισμό]– με τον οποίον πολιτευθήκαν. Αυτό δεν μ’ εμπόδισε να 
θαυμάσω το ηρωικό στοιχείο και την μεθοδική οργανωτικότητά τους, χωρίς όμως να μπορέσω να τους 
προσεταιρισθώ ποτέ εκατό τα εκατό. Για τούτο στο έργο σας, στο ιδεολογικό του μέρος, δεν ηύρα 
κανένα εμπόδιο, για να τα δεχθώ, όπως τα ζήσατε και τα αισθανθήκατε. Από την αισθητική του πλευρά, 
το βρίσκω πολιτισμένο, όσο παίρνει αντικειμενικό, κι αν (όπως άκουσα να το κατηγορούν) έχει αρκετή 
δόση φιλολογίας και φιλοσοφίας, βρίσκω πως αυτό καθρεφτίζει τη γενιά σας και την ηλικία σας, την 
εποχή εκείνη. Θα ήταν ψεύτικο, αν δεν περιείχε κι αυτά τα στοιχεία, της άμεσα προπολεμικής ζωής σας, 
που διαταράχθηκε τόσο βίαια και ριζικά. ‘‘Εφ ω και’’ θέλω να σας συγχαρώ με όλη μου την καρδιά» 
(από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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αποσιωπήσεις ή και τις διαστρεβλώσεις του πρώτου τόμου του Χρονικού μιας 

Σταυροφορίας, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τουλάχιστον τους λόγους οι οποίοι και 

προκάλεσαν όλο αυτόν τον σάλο, που επιχειρήσαμε να περιγράψουμε στις 

προηγούμενες σελίδες. Από την άλλη, θα πρέπει την ίδια στιγμή να σταθούμε με 

μεγαλύτερη ψυχραιμία, προσοχή, ίσως και εντιμότητα, απέναντι στη Ρίζα του Μύθου, 

προκειμένου να μην επαναλάβουμε λάθη, εύκολες κρίσεις και βιαστικά 

συμπεράσματα. Πριν, όμως, από όλα αυτά, πρέπει να συμπληρώσουμε την εικόνα που 

σχημάτισε η κριτική της εποχής του για την περίπτωση Ρούφου, συνεχίζοντας την 

περιδιάβασή μας στις εφημερίδες και στα περιοδικά της εποχής, όπου και θα 

φιλοξενούνταν οι απόψεις συγγραφέων και λογίων για τους επόμενους τόμους της 

τριλογίας, καθώς και για το «κυπριακό» μυθιστόρημα του συγγραφέα, το οποίο, όπως 

είπαμε, θα τροφοδοτούσε εκ νέου το «σκάνδαλο» που το πρωτόλειο έργο είχε 

ξεσηκώσει λίγα χρόνια πριν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
 

ΣΤΗ ΒΑΡΙΑ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ: Η (ΑΔΙΚΗΜΕΝΗ) 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
 

Την έκδοση της Πορείας στο Σκοτάδι δεν θα τη χώριζε περισσότερο από ένας χρόνος 

από την κυκλοφορία της σκανδαλώδους Ρίζας του Μύθου, ενώ η τελευταία κριτική για 

τον πρώτο τόμο του Χρονικού μιας Σταυροφορίας (επρόκειτο, όπως είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, για την κοινή παρουσίαση των δύο «ομογάλακτων» βιβλίων 

του «διδύμου» Ρ. Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου εκ μέρους του επίσης συγγραφέα 

Α. Γιαννόπουλου στο περιοδικό Σημερινά Γράμματα) θα έβλεπε το φως της 

δημοσιότητας μόλις έναν μήνα πριν στις προθήκες των βιβλιοπωλείων έκανε την 

εμφάνισή του ο δεύτερος τόμος της τριλογίας. Σε καμιά περίπτωση, ο «ντόρος» γύρω 

από την εναρκτήρια βολή του Ρούφου στον χώρο της μεταπολεμικής πεζογραφίας δεν 

θα είχε κοπάσει. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αβίαστα τόσο από τη σχετική ομολογία 

πολλών από όσους θα καταπιάνονταν με τη συνέχεια του Χρονικού (πολλοί λιγότεροι, 

βέβαια, σε σύγκριση με το πρωτόλειο έργο),1 όσο και από το γεγονός ότι κάποιοι 

«καθιερωμένοι» κριτικοί (με τα δεδομένα της εποχής, τέτοια θα ήταν η περίπτωση του 

Π. Χάρη) ή κάποιοι νεότεροι λόγιοι (όπως ο Α. Σαχίνης ή ο Χ. Μηλιώνης) θα 

παραδέχονταν ότι δεν είχαν καν προλάβει να τοποθετηθούν στα ζητήματα που θίγονταν 

1 Ενδεικτικά, στο σημείωμά του για την Πορεία στο Σκοτάδι ο ψευδώνυμος «Βιβλιόφιλος» της εφ. 
Κύπρος (16 Ιαν. 1956) θα έγραφε προλογικά: «Του πρώτου τόμου ‘‘Η Ρίζα του Μύθου’’ είδαμε μερικές 
απ’ τις κριτικές που γράφτηκαν γι’ αυτόν. Εκείνο που μας έκαμε εντύπωση ήταν η μεγάλη αντίθεση που 
υπήρχε μεταξύ τους –αλλού αποκαλούνταν ο συγγραφέας ‘‘ένας πραγματικός’’ λογοτέχνης και το βιβλίο 
του ‘‘θαυμάσιο’’ κι αλλού έκριναν την σκέψη του σαν ατροφική και το ύφος του μελοδραματικό. Απ’ 
όλα αυτά ένα πράγμα καταλάβαμε: ότι το βιβλίο αυτό προξένησε αίσθηση». Ο Β. Βαρίκας πάλι, από τη 
μόνιμη στήλη του στην εφ. Το Βήμα (25 Ιαν. 1956) [= Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και Κείμενα: 1955-1959, 
ό.π., σ. 52] θα σημείωνε, επίσης στην αρχή της κριτικής του, για το δεύτερο βιβλίο του «Προβελέγγιου»: 
«Το [πρώτο] βιβλίο του προκάλεσε έκπληξη για το εγχείρημα του συγγραφέα αλλά και πλήθος 
συζητήσεις, που δεν είχαν ωστόσο πάντα άμεση σχέση με την καθαρά λογοτεχνική του αξία». Και ο Γ. 
Γκιώνης θα ξεκινούσε ως εξής την κοινή παρουσίαση από κυπριακού ραδιοφώνου των δύο πρώτων 
τόμων του Χρονικού: «Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που η Ελληνική κριτική χρησιμοποίησε τόσα 
μέλη της, τόσες στήλες σε εφημερίδες και περιοδικά, που καταπιάστηκε τόσο πλατιά και βαθιά για ένα 
βιβλίο και για ένα νέο συγγραφέα, όσο έγινε με την έκδοση της Ρίζας του Μύθου, του πρώτου τόμου της 
τριλογίας Χρονικό μιας Σταυροφορίας του κ. Ρόδη Προβελέγγιου. Οι απόψεις των κριτικών επροκάλεσαν 
πολλές συζητήσεις στις φιλολογικές συντροφιές και στις εφημερίδες. Η αιτία δεν ήταν τόσο το γράψιμο 
του κ. Ρ. Προβελέγγιου για το οποίο όλοι συμφώνησαν πως ήταν εξαίρετο, εκλεπτυσμένο, με γλώσσα 
πλούσια και εκφραστική, σκέψη πυκνωμένη, λεπτή διατύπωση, πρωτοτυπία, με διαυγείς συλλογισμούς, 
ευαισθησία στη σύλληψη ψυχολογικών αποχρώσεων, με μορφή αιώνια και πλαστική. Αιτία δεν ήταν η 
αιχμαλωτίζουσα τέχνη του συγγραφέα αλλά η ουσία και το περιεχόμενο του βιβλίου». 
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στη Ρίζα του Μύθου (και στον σάλο που προέκυψε εξαιτίας της) και στο μεταξύ έπρεπε 

πλέον να διαβάσουν (και να λάβουν υπόψη τους στη «ζυγαριά» της κρίσης τους) και 

την Πορεία στο Σκοτάδι.  

Είναι περιττό να προσθέσει κανείς ότι η πλειονότητα των απόψεων για το δεύτερο 

βιβλίο του συγγραφέα θα προέρχονταν από ανθρώπους των γραμμάτων που επίσης 

είχαν εκφραστεί (θετικά ή αρνητικά, αδιάφορο) και για το πρώτο μέρος του Χρονικού 

(Α. Κοββατζής, Λ. Μαλένης, Β. Βαρίκας, Γ. Χατζίνης, Κ. Πορφύρης, Α. Θρύλος, Ν. 

Κρανιδιώτης) και ότι θα το θεωρούσαν ευνόητο πως έπρεπε να προβούν σε κάποιες 

συγκριτικές παρατηρήσεις για τους δύο τόμους ή και κάποιες εκτιμήσεις για τη 

συνέχεια και την ολοκλήρωση της τριλογίας (την κατάληξη και το νόημα της 

«σταυροφορίας»).2 

Τέσσερα, επίσης, από τα μέλη της «Ομάδας των Δώδεκα» (ο Γ. Χατζίνης, ο Η. 

Βενέζης, ο Α. Θρύλος και ο Π. Χάρης), η οποία και θα απένειμε τελικά το πρώτο 

βραβείο μυθιστορήματος για το έτος 1955 στην Πορεία στο Σκοτάδι, θα συζητούσαν 

όχι μόνο ειδολογικά ζητήματα που προέκυπταν από τη μίξη ιστορίας και μυθοπλασίας 

σε ένα έργο που αυτοσυστηνόταν ως «χρονικό» (αυτά θα απασχολούσαν με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο και τους υπόλοιπους), αλλά θα προσπαθούσαν να αιτιολογήσουν την 

επιλογή και το σκεπτικό της βράβευσης του βιβλίου του Ρούφου σε σχέση (κυρίως) με 

τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν και κάποιες 

γενικότερες αποτιμήσεις τους για τη μεταπολεμική πεζογραφία˙ για παράδειγμα, οι 

Βενέζης και Θρύλος θα πρότειναν τη χρονολογία του 1955 ως ορόσημο για την 

ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής των νεότερων συγγραφέων (της αποκαλούμενης, 

ώς έναν βαθμό καταχρηστικά, και ως «Γενιάς του Πενήντα») και για το διακριτό της 

2 Στο αρχείο του συγγραφέα απόκεινται τα αντίγραφα δύο ραδιοφωνικών βιβλιοπαρουσιάσεων της 
Πορείας στο Σκοτάδι, μιας του Α. Καραντώνη (άγνωστης επακριβούς ημερομηνίας, μάλλον πάντως του 
Ιανουάριου 1956, σύμφωνα με σχετική σημείωση του Ρούφου) για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Αθήνας 
και μιας του Γ. Γκιώνη (ημερομηνίας 11 Ιαν. 1956) για λογαριασμό της Κυπριακής Ραδιοφωνίας. Και ο 
μεν Καραντώνης είχε, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δημοσιεύσει και εντύπως τις απόψεις 
του για τη Ρίζα του Μύθου (πάλι από σχετική ραδιοφωνική του παρουσίαση), ενώ ο Γ. Γκιώνης είχε, με 
ένα σύντομο σημείωμά του στην εφ. Αλήθεια (Λευκωσίας), επιτεθεί εναντίον του Δ. Ραυτόπουλου για 
τη γνωστή, εμβληματική έκτοτε, κριτική του περί «μαύρης πολιτικής λογοτεχνίας». Από τη μεριά μας, 
θα συμπεριλάβουμε τις δύο αυτές παρουσιάσεις στη συνολική πραγμάτευση της υποδοχής της τριλογίας 
από την κριτική, με το σκεπτικό ότι, παρά το γεγονός ότι δεν δόθηκαν σε κάποιο έντυπο, συνιστούν και 
αυτές τεκμήρια της συγχρονικής πρόσληψης του Χρονικού μιας Σταυροφορίας και απηχούν όψεις της 
συζήτησης που προκλήθηκε, με αφορμή κυρίως τον πρώτο τόμο. Ένδειξη, εξάλλου, της «βαριάς σκιάς» 
του πρωτόλειου έργου είναι το γεγονός ότι ο «Βιβλιόφιλος» της εφ. Κύπρος θα τιτλοφορούσε το 
σημείωμά του «Η Ρίζα του Μύθου» (16 Ιαν. 1956), έστω και αν αναφερόταν σχεδόν εξολοκλήρου στην 
Πορεία στο Σκοτάδι. 
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στίγμα από τα επιτεύγματα της («περιλάλητης» ή «διαβόητης») «Γενιάς του Τριάντα» 

ή της («αναιμικής») «Γενιάς του Σαράντα». 

Κάποιοι διακειμενικοί συσχετισμοί με προηγούμενα έργα, με τα οποία έβλεπαν ότι 

«συνομιλούσε» ο συγγραφέας (αίφνης, με τη Ζωή εν Τάφω του Σ. Μυριβήλη, με το 

Οδοιπορικό του ’43 του Γ. Μπεράτη ή και με την Ιερά Οδό του Γ. Θεοτοκά ‒όχι, 

πάντως, πλέον με τη διάσημη Αργώ του ή με την Eroica του Κ. Πολίτη) θα όριζαν και 

το γραμματολογικό συγκείμενο στο οποίο θα τοποθετούνταν το δεύτερο μέρος του 

Χρονικού. Η Πορεία στο Σκοτάδι θα κρινόταν, δηλαδή, με βάση τις συμβάσεις και τις 

απαιτήσεις ενός έργου «πολεμικής λογοτεχνίας», παρά ως ένα εφηβικό μυθιστόρημα 

(όπως είχε συμβεί με τη Ρίζα του Μύθου), μολονότι, βέβαια, λίγο-πολύ όλοι θα έκαναν 

λόγο για τη σταδιακή ωρίμανση του έφηβου Δίωνα (και του δημιουργού του), μέσα 

από τις σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες του βουνού και της στρατιωτικής ζωής στο 

αντάρτικο. 

Ο περιορισμός των αέναων, άκαιρων και άνοστων διαλόγων των «σταυροφόρων» 

επί παντός του επιστητού (όχι δηλαδή μόνο περί πολιτικής, φιλοσοφίας και ιδεολογίας, 

αλλά και περί ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, έρωτος, μόδας κ.λπ.), η μείωση των 

«ναρκισσιστικών» περιγραφών του λεπταίσθητου εσωτερικού κόσμου του κεντρικού 

πρωταγωνιστή, η μετάβαση από τη «σκέψη» στην «πράξη» (όπως και από τα «λόγια» 

στη «δράση»), καθώς και η μετάπτωση του (μαχητικού ή επιθετικού) τόνου της Ρίζας 

του Μύθου, θα γίνονταν ευμενώς δεκτά από τους περισσότερους κριτικούς ‒ακόμη και 

από τον μάλλον αμήχανο μπροστά στα νέα δεδομένα άμβλυνσης του αντι-

κομμουνιστικού λόγου, Κ. Πορφύρη.  

Οι ανθρωπιστικές νότες συμφιλίωσης και αποδοχής του ιδεολογικού άλλου θα 

πρόσθεταν αναμφίβολα μια άλλη διάσταση στο έργο του συγγραφέα, όχι όμως για 

όλους τους κριτικούς, ιδιαίτερα εκείνους που θα επέμεναν σε μια μανιχαϊστική 

προσέγγιση της αντιστασιακής και (κατοχικής) εμφυλιοπολεμικής πραγματικότητας 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια, ο συγγραφέας εξακολουθούσε να 

προβάλλεται με κυριότερες περγαμηνές του την εξύμνηση του «διμέτωπου» αγώνα των 

«εθνικών» φοιτητών ενάντια σε ναζισμό και κομμουνισμό και, κυρίως, την αποκάλυψη 

της πραγματικής φύσης και των ανομολόγητων σκοπών των «ντόπιων λύκων». 
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ΙΙ.1. Πορεία στο Σκοτάδι: τόσο αργά, τόσο νωρίς 
 
ΙΙ.1.1. Η «εθελοτυφλία» εκ Δεξιών 
 

Ένας από τους εκ Δεξιών «εθελοτυφλούντες» θα ήταν και ο κύπριος ποιητής Άντης 

Περνάρης, ο οποίος και θα έγραφε πρώτος από όλους για την Πορεία στο Σκοτάδι,3 

σχεδόν ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του βιβλίου σε Ελλάδα και Κύπρο ‒παρά το 

ότι δεν ανήκε στη χορεία των λογίων του νησιού που είχαν ομόθυμα σχεδόν (με την 

εξαίρεση του «ακελικού» τότε Α. Κωνσταντινίδη) υποδεχτεί τη Ρίζα του Μύθου λίγους 

μήνες πριν. Για τον Περνάρη, οι αρετές του συγγραφέα ‒η αφηγηματική του άνεση και 

χάρη, το ύφος του το «απόλυτα γοητευτικό» και το ταλέντο του να «ξέρει να μη γίνεται 

ποτέ μονότονα βαρύς αλλά να εναλλάσσει τις σκηνές και τις εντυπώσεις», ώστε να 

μένει αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη και οι «240 τόσες πυκνοτυπωμένες 

σελίδες» να κυλούν ευχάριστα (Α. Περνάρης, 1955)‒ δεν θα είχαν και τόση σημασία, 

ούτε θα ήταν αυτές που θα καταλάμβαναν τις πρώτες (ή τις περισσότερες) αράδες του 

σύντομου σημειώματός του στην κυπριακή εφημερίδα Ελευθερία. 

Αντίθετα, και καθώς με τον δεύτερο τόμο του Χρονικού «μπαίνουμε πια στην 

ουσία της σταυροφορίας» (Α. Περνάρης, 1955), η πρόοδος του Δίωνα (και των 

συντρόφων του) θα εκδηλωνόταν έμπρακτα, για τον κύπριο κριτικό, με την άρση των 

αμφιβολιών του(ς) και την υπέρβαση ενός αναντίστοιχου προς την πιεστική 

πραγματικότητα «ακαδημαϊσμού» (κάτι που, υποθέτουμε, ίσχυε στη Ρίζα του Μύθου). 

Η αποκρυστάλλωση του ιδεολογικού προσανατολισμού και της τοποθέτησης των 

«σταυροφόρων» απέναντι στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά διακυβεύματα της 

Κατοχής και της Αντίστασης, και παρόλο που οι θέσεις τους ακόμη δεν θα είχαν 

μετουσιωθεί σε ξεκάθαρο και συγκεκριμένο «πολιτικό πρόγραμμα» (Α. Περνάρης, 

1955), θα μετρούσαν πολύ ως προσωπική συνεισφορά του συγγραφέα.4  

3 Α. Περνάρης, εφ. Ελευθερία (Λευκωσίας), 18 Δεκ. 1955. Οι μόνες (πολύ ήπια εκφρασμένες) 
επιφυλάξεις του Περνάρη αφορούσαν κάποιες πολύ «νατουραλιστικές» περιγραφές του 
μυθιστορήματος, όπως, για παράδειγμα, αυτή της ερωτικής «επίθεσης» του απελπισμένου Δίωνα στη 
Λίζα (πρβλ. Ρούφος, 2015, σ. 253-258) ‒η οποία και μάλλον θα σκανδάλισε τον κύπριο κριτικό‒ καθώς 
και ο «ανορθόδοξος» (ειδικά για μια «μυθιστορηματική χρονογραφία») τρόπος με τον οποίο δίνονταν 
μερικά ιστορικά στοιχεία. Στον βαθμό, όμως, που οι πληροφορίες αυτές έρχονταν «στην κατάλληλη 
στιγμή» και ήταν πράγματι «αναγκαίες για να φωτιστούν κρυμμένες πτυχές», θα θεωρούνταν γενικά 
δικαιολογημένες. 
4 Πρβλ. «Εκείνο εντούτοις που χαρακτηρίζει την αντίσταση στην περίοδο αυτή είναι το ότι η 
υποσυνείδητη πίστη έδωσε τη θέση της στη συνειδητή βεβαιότητα. Η αίσθηση της πραγματικότητος της 
ζωής μέσα σ’ ένα απέραντο πεδίο συγκρούσεων πήρε τη θέση της αμφιβολίας κι οι προσανατολισμοί 
έγιναν σταθεροί τόσο για το Δίωνα, που μετά το θάνατο του Μιχαήλ εκπροσωπεί κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό τη γενική αποφασιστικότητα, όσο και για τους άλλους» (Α. Περνάρης, 1955). 
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Ο Ρούφος είχε αποδώσει άριστα το αυθεντικό κλίμα και την ατμόσφαιρα του 

αγώνα όσων νέων με το παράδειγμά τους αποκατέστησαν το νόημα του γνήσιου 

πατριωτισμού, αντιτασσόμενοι όχι μόνο στη γερμανική θηριωδία αλλά και στην 

«υποκρισία», τις ύπουλες μεθοδεύσεις (την «ενέδρα») και την τρομοκράτηση που οι 

κομμουνιστές συστηματικά υιοθετούσαν ως μέσα επιβολής τους σε βάρος της 

«μουγγής» πλειοψηφίας (Α. Περνάρης, 1955). Η (δεδομένη από το πρώτο μέρος) 

αντικομμουνιστική (αντι)στράτευση του συγγραφέα δεν θα εμφάνιζε, έτσι, καμιά 

ρωγμή στα μάτια του Περνάρη, ο οποίος εμφανώς θα συντασσόταν μαζί του, 

αναπαράγοντας μια αντίστοιχη ρητορική (μίσους): 

Είναι φανερό πως ο ακαδημαϊσμός δεν είχε πια θέση στην οργάνωση του αγώνος, που δεν 
ήταν μονάχα αντικατοχικός αλλ’ ήταν συγχρόνως και αντικομμουνιστικός. Ο 
πατριωτισμός που άρχισε με την αγάπη προς τον γενέθλιο τόπο, το σπιτικό, τον συγγενή 
και το φίλο, ευρύνθηκε στην έννοια μιας εθνικής αναστηλώσεως, που δεν εμποδιζόταν 
μονάχα απ’ τον ξένο κατακτητή, αλλά κι απ’ το ντόπιο λύκο, που χαιρόταν τα πάντα μέσα 
στην κατοχική ανεμοζάλη. 
Η αντίσταση τώρα χτυπά για ν’ αμυνθεί. Ζώντας μέσα στο κλίμα της ειλικρίνειας, δεν 
μπορεί να δεχθεί την υποκρισία για φιλαλληλία και την ενέδρα για ειρήνη. Πιστεύει στο 
άτομο και δεν δέχεται την εκμηδένισή του από ένα σύνολο, που στην ακρίβεια δεν είναι 
σύνολο, αλλά είναι η θέληση του ισχυρότερου που επιβάλλεται στο μουγγό πλήθος. (Α. 
Περνάρης, 1955) 

Την ίδια μέρα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του συγγραφέα, την Πάτρα, και στην τοπική 

εφημερίδα Νεολόγος, θα δημοσιευόταν ανώνυμα (το πιθανότερο από τον ίδιο συντάκτη 

που είχε καλωσορίσει περίπου έναν χρόνο πριν την έκδοση της Ρίζας του Μύθου ως 

«φιλολογικό σταθμό») μια επίσης ένθερμη κριτική για το δεύτερο μέρος της τριλογίας.5 

Και εδώ, τον πρώτο λόγο τον είχε η (υποτιθέμενη ως αναλλοίωτη και αρραγής στην 

ιδεολογική της στερεότητα) απολογία εκ μέρους του συγγραφέα για λογαριασμό της 

«αδικημένης» κατοχικής γενιάς. Στους βασανισμένους εφήβους του 1940, όμως, δεν 

συμπεριλαμβάνονταν το σύνολο των νέων και των φοιτητών που αναμίχθηκαν στην 

Αντίσταση, αλλά η εγκωμιαστική αναφορά περιοριζόταν αποκλειστικά στα μέλη των 

«εθνικών» οργανώσεων που είδαν «τα όνειρα, τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες και τους 

προσανατολισμούς» τους (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1955) να καταπνίγονται, όχι 

φυσικά από τον ξένο δυνάστη, μα από το εγχώριο (και κατ’ επίφαση δημοκρατικό) 

εαμικό κίνημα. 

έγιναν σταθεροί τόσο για το Δίωνα, που μετά το θάνατο του Μιχαήλ εκπροσωπεί κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό τη γενική αποφασιστικότητα, όσο και για τους άλλους» (Α. Περνάρης, 1955). 
5 Ανώνυμος, «Η κριτική του βιβλίου. Πορεία στο Σκοτάδι του κ. Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. Νεολόγος 
Πατρών, 18 Δεκ. 1955. 
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Το «ξεχωριστό» βιβλίο του Ρούφου εξυμνούνταν, λοιπόν, πρωτίστως ως απότιση 

μνήμης και τιμής σε εκείνη τη νεολαία που αντιλήφθηκε εγκαίρως την καπήλευση του 

αντιστασιακού αγώνα από την Αριστερά, την πολέμησε στις πόλεις και στα βουνά, 

σκότωσε (και σκοτώθηκε) για να αποτρέψει τη (μεταπολεμική) επικράτηση του 

κομμουνισμού στην Ελλάδα.6 Εντούτοις, δεν επρόκειτο, σύμφωνα με τον συντάκτη, 

για ένα «πολεμικό» βιβλίο: πουθενά δεν διακρινόταν κάποια τάση εξιδανίκευσης ούτε 

και ο αναμενόμενος «επικός» τόνος, ο τόσο φυσικός για ένα έργο που θεματοποιούσε 

γεγονότα μιας εποχής πρόσφατης και «ηρωικής» ‒συνάμα όμως και «καταραμένης» 

(Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1955). Ο συγγραφέας, για πρώτη φορά στα χρονικά της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, είχε καταφέρει να μιλήσει για όλα όσα συνέστησαν τον 

«μύθο» μιας συντροφιάς (στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και, αργότερα, στον «Ιερό 

Λόχο») με τέτοια ζωντάνια και ειλικρίνεια, με έναν τρόπο τελείως φυσικό, ρεαλιστικό 

και ανεπιτήδευτο ‒με μια λέξη, αληθινό.  

Και όλα αυτά, γιατί ο ίδιος δεν ενέδωσε στην επίπλαστη λογοτεχνικότητα (στη 

συναρπαστική πλοκή, στην εξεζητημένη περιγραφή, στην «εντυπωσιακή φράση») ούτε 

ενδιαφέρθηκε να εξυψώσει τον εαυτό του και τα αγαπημένα πρόσωπα των φίλων του, 

προβάλλοντάς τα ως πρότυπα ανδρείας, τόλμης και γενναιότητας ‒με άλλα λόγια, ως 

επικούς ή κλασικούς ήρωες-σύμβολα. Ο Ρούφος θα επέμεινε, αντίθετα, στις 

ανθρώπινες, στις «κοινές» πλευρές τους ως ατόμων τα οποία έζησαν και κινήθηκαν 

«μέσα στο κοινωνικό σύνολο», κάτι που σε τελική ανάλυση αναδείκνυε ακόμη 

περισσότερο τον ηρωισμό τους, εφόσον αυτός ήταν απόρροια μιας «φυσικότητας» και 

ενός ήθους στα μέτρα του «κοινού», του καθημερινού ανθρώπου (Ανώνυμος, Νεολόγος 

Πατρών, 1955) ‒αρκεί, βέβαια, αυτός να διέθετε καλλιέργεια και μόρφωση αντίστοιχες 

των νέων «σταυροφόρων».7 Ο απαραίτητος αυτός όρος της εκλεπτυσμένης αγωγής 

6 Πρβλ. «Η Πορεία στο Σκοτάδι […] είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο […] μιας αδικημένης γενιάς. Της 
κατοχικής γενιάς. Της νεολαίας που μάντεψε από τη γέννησή του το νόημα της ‘‘δημοκρατικότητας’’ 
του αντιστασιακού αγώνα στις πόλεις και στα βουνά. Της νεολαίας που πολέμησε τον κομμουνισμό στα 
πανεπιστήμια και στους δρόμους της Αθήνας κι αργότερα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Της νεολαίας 
που σκότωσε και σκοτώθηκε για την ελευθερία» (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1955). 
7 Πρβλ. «Ίσως ποτέ δεν ανέφερε μέχρι τα τώρα η σύγχρονη Ελληνική βιβλιογραφία βιβλίο με τόση δόση 
ρεαλιστικότητας. Είναι μια αποκάλυψη το πώς δεν πέφτει στη χυδαιότητα, ενώ περιγράφει τη νεότητα 
με τα πάθη, τις ορμές, τους έρωτές της. Μακριά από συναισθηματισμούς αποδίνει το αληθινό χωρίς 
άπρεπο διάκοσμο. Η περιγραφή του φυσική. Δεν είναι επίπλαστη. Γι’ αυτό συγκινεί με την ειλικρίνειά 
της. Πρόσωπα ζωντανά, γιατί πλέουν σε μια θάλασσα πραγματικών γεγονότων, που τ’ αγαπάς και  η 
έλξις τους δεν είναι γιατί σ’ ευχαριστούνε με το να είναι πρότυπα στη ζωή ‒είναι κοινοί άνθρωποι‒ αλλά 
δημιουργούν τολμηρές πράξεις και κάνουν πρότυπο την πιο καταραμένη εποχή του Ελληνισμού. Ο κ. 
Προβελέγγιος δημιουργεί μία σπάνια λογοτεχνική ατμόσφαιρα στις περιγραφικές σελίδες του βιβλίου. 
Δεν πλάθει λέξεις και δεν πειράται να προκαταλάβει τον αναγνώστη με την εντυπωσιακή φράση. 
Ατομικά βιώματα του συγγραφέα, οι γνώμες των ηρώων του που δεν φιλοσοφούν τη ζωή, αλλά την 
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έμοιαζε αναγκαία συνθήκη, αν ένας αφηγητής δεν ήθελε στο όνομα της 

«ρεαλιστικότητας» να περιπέσει στη «χυδαιότητα» ‒μια έμμεση μομφή του ανώνυμου 

κριτικού του Νεολόγου για λογοτεχνικά κείμενα-μαρτυρίες της κατοχικής περιόδου με 

ανάλογες δόσεις αυτοβιογραφικότητας, παρατήρηση που, ενδεχομένως, να αφορούσε 

και Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια 

και από άλλα σχετικά σχόλια.8 

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι κανείς από τους πρώτους 

αυτούς κριτές της Πορείας στο Σκοτάδι (και θιασώτες μιας «εθνικόφρονος» ανάγνωσης 

του Χρονικού) δεν πρόσεξε την αφιέρωση που είχε προτάξει ο συγγραφέας «στους 

τίμιους αγωνιστές της Τρομερής Χρονιάς [δηλαδή, του 1944] ‒συντρόφους 

Ιερολοχίτες ή αντίπαλους», όπως (και σε αντιδιαστολή) θα συνέβαινε με τον 

συγγραφέα Α. Κοββατζή, ο οποίος προηγουμένως, με τις γνωστές παλινδρομήσεις του, 

είχε ταυτόχρονα απορρίψει και εγκωμιάσει (προφανώς και για τους δικούς του λόγους) 

τη Ρίζα του Μύθου, με δύο διαμετρικά αντίθετες τοποθετήσεις του στην Απογευματινή 

και στο κερκυραϊκό περιοδικό Πρώτο Σκαλί. 

Στο πνεύμα πάντως των ημερών, παραμονές των Χριστουγέννων του 1955, ο 

Κοββατζής θα έσπευδε να συστήσει το βιβλίο στους αναγνώστες της αθηναϊκής 

εφημερίδας (για τη λογοτεχνική στήλη της οποίας είχε την ευθύνη και την επιμέλεια),9 

μένοντας αρχικά μόνο στην αφιέρωση (η εκτενέστερη κριτική του για τον δεύτερο τόμο 

της τριλογίας θα ακολουθούσε αργότερα) και σχολιάζοντας τον «πολιτισμένο» τόνο 

που αυτή έδινε στο όλο εγχείρημα του συγγραφέα. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

αποκαλυπτόταν το πραγματικό όνομα του «Προβελέγγιου», ενώ θα δηλώνονταν ρητώς 

και τα υπόλοιπα στοιχεία «ταυτότητάς» του ‒η θητεία του, δηλαδή, στο αντάρτικο του 

Ζέρβα μέσα από τις τάξεις του «Ιερού Λόχου» τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής, η 

διπλωματική του ιδιότητα, καθώς και η συγκυρία της τότε παρουσίας του (και πάλι) σε 

ένα πόστο «πρώτης γραμμής», στην Κύπρο αυτή τη φορά ‒μολονότι, λανθασμένα, θα 

εξηγούν σαν κάτι το φυσικό, είναι τα βιώματα μιας μορφωμένης νεολαίας που έχει δημιουργήσει η ίδια 
τα σύμβολά της» (Ανώνυμος, Νεολόγος Πατρών, 1955). 
8 Οι αιχμές του ανώνυμου κριτικού του Νεολόγου Πατρών στρέφονταν επίσης εναντίον όσων έψαχναν 
τον μύθο των βιβλίων τους είτε στο «απώτερο» ιστορικό παρελθόν, «που τόσο έχει παραποιηθεί 
τελευταία με τις ιστορικές βιογραφίες» (έμμεσες «μπηχτές» για διαφόρους συγγραφείς της «Γενιάς του 
Τριάντα», όπως τους Θ. Πετσάλη-Διομήδη, Π. Πρεβελάκη, Μ. Καραγάτση, Α. Τερζάκη, Σ. Μυριβήλη), 
είτε στην καθημερινή «μελοδραματικότητα του καιρού». Δεν προσδιόριζε, όμως, επακριβώς και σε ποιο 
λογοτεχνικό (ή ιστορικό) είδος ενέτασσε ο ίδιος το βιβλίο του Ρούφου ‒επέμεινε επανειλημμένως να το 
αποκαλεί έτσι αόριστα, απλώς «βιβλίο». 
9 Α. Κοββατζής, «Μία αφιέρωσις», εφ. Απογευματινή, 24 Δεκ. 1955. 
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του αποδιδόταν ο τίτλος του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στο νησί, θέση που 

κατείχε την περίοδο εκείνη ο προϊστάμενος του Ρούφου, Α. Παππάς: 

Το πνεύμα της αφιερώσεως αυτής (σε ίση μοίρα οι σύντροφοι και οι αντίπαλοι) διάχυτο 
σε όλο το βιβλίο, αυξάνει την ομορφιά του και δείχνει πώς σκέπτεται και αισθάνεται ένας 
μη φανατικός, που μόνον αυτός μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. (Α. 
Κοββατζής, 1955) 

Το να αποκαλούνταν ο Ρούφος «μη φανατικός» ύστερα από όσα κατέθετε, 

υποστήριζε ή δαιμονοποιούσε ο ίδιος στη Ρίζα του Μύθου (έστω με το ελαφρυντικό 

της ομολογημένης εκ μέρους του εγωκεντρικότητας και μεροληπτικότητας, καθότι 

μάρτυρας και παθών) και μετά όλη εκείνη τη συζήτηση που είχε «ανάψει» τους 

προηγούμενους μήνες από τις στήλες καθημερινών και περιοδικών (λογοτεχνικών και 

μη) εντύπων του κέντρου και της περιφέρειας, θα συνιστούσε τουλάχιστον 

παραδοξολογία. Αν για κάτι μπορούσε κανείς να αποφανθεί με σιγουριά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση (είτε βρισκόταν ιδεολογικά στο ίδιο μετερίζι είτε στο 

αντίπαλο) αυτό ήταν η απροκάλυπτα (και μαχητικά) αντικομμουνιστική τοποθέτηση 

του συγγραφέα. Ο Κοββατζής είδε (εγκαίρως) τα πράγματα αλλιώς ‒και όσο και αν 

είχε δίκαιο να προβάλει μετ’ επιτάσεως αυτή, την αναπάντεχη ίσως για τους 

περισσότερους, εξέλιξη της τριλογίας‒ το «στίγμα» που έφερε ήδη ο Ρούφος θα ήταν 

(οριστικά;) ανεξίτηλο, όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια. Συνέτρεξαν άλλοι 

λόγοι για αυτή την «ευγενή τύφλωση» της κριτικής ένθεν και ένθεν.  

Ας επιστρέψουμε για την ώρα στην Κύπρο και στον Λεωνίδα Μαλένη, ο οποίος 

και θα παρουσίαζε την Πορεία στο Σκοτάδι από τις στήλες της εφημερίδας Έθνος της 

Λευκωσίας με ένα μακροσκελέστατο (και φλύαρο) κείμενο ‒σίγουρα, το πιο αναλυτικό 

που θα είχε γραφεί έως τη στιγμή εκείνη.10 Το να επαναλάβουμε ότι και αυτός θα 

παράβλεπε την αφιέρωση του βιβλίου και ότι το ενδιαφέρον του θα εστιαζόταν κατά 

ένα μεγάλο μέρος στον «δίμορφο εχθρό» που είχαν να αντιμετωπίσουν στην Κατοχή 

οι νέοι «σταυροφόροι» μοιάζει περιττό, ωστόσο αποτελεί τεκμήριο για το πώς έβλεπαν 

τα πράγματα στην Κύπρο, λίγα χρόνια μετά το τέλος του ελληνικού Εμφυλίου.11 Έχει 

10 Λ. Μαλένης, «Κυπριακή ζωή και τέχνη: Ρόδη Προβελεγγίου: Πορεία στο Σκοτάδι», εφ. Έθνος 
(Λευκωσίας), 10 Ιαν. 1956. 
11 Πρβλ. «Δημιούργημα της κατοχής ήταν κι ο εχθρός, ο δίμορφος εχθρός, που λυμαινόταν τη γη και τα 
ιδανικά της χώρας, πολύτροπος όπως ήταν στα μέσα που χρησιμοποιούσε. Από τη μια μεριά ο 
καταχτητής μέσα στην ασύδοτη ελευθερία του πιο δυνατού πολεμούσε σμίγοντας την πονηριά με 
διατυπώσεις και νόμους. Από την άλλη οι άλλοι εχθροί, οι κομμουνιστές, αθόρυβοι αφού τους σκέπαζαν 
οι κρότοι των όπλων των πρώτων, ενεργούσαν χωρίς να νοιάζουνται για την ηθική των μέσων που 
χρησιμοποιούσαν. Κι οι δυο μορφές του εχθρού μπλέκονταν με άλλες συνθήκες, φτιαγμένες από την 
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αναμφίβολα τη σημασία του ο τρόπος που οι Έλληνες της Κύπρου, χωρίς άμεσα 

κατοχικά και εμφυλιοπολεμικά βιώματα, θα προσλάμβαναν τα γεγονότα της 

«συνταρακτικής» για τον ελληνικό λαό δεκαετίας του 1940-1950, νιώθοντας 

παράλληλα την ανάγκη της «συνέχειας», της σύνδεσής τους δηλαδή με το πρόσφατο 

παρελθόν και το «έπος» του Σαράντα ή και της Αντίστασης.  

Ο Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ, εξάλλου, βρισκόταν πλέον σε εξέλιξη 

εναντίον, μάλιστα, των πιο στενών συμμάχων του «άλλου πολέμου» ‒για την 

Αριστερά, βέβαια, των πιο ύπουλων και διπρόσωπων στυλοβατών της παλινόρθωσης 

του μεσοπολεμικού κοινωνικοπολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα, του επάρατου 

«μοναρχοφασισμού». Για τον υποψιασμένο αναγνώστη της εποχής (και όχι μόνο), ήταν 

έκδηλη η προσπάθεια του Μαλένη να απευθυνθεί στους συμπατριώτες του (ιδιαίτερα 

στα νιάτα), να τους προσφέρει πρότυπα «ελληνικότητας», μακριά από ύποπτες στάσεις 

«αισθητών» και επικίνδυνες «ιδεολογίες της παρακμής», που μόνο διανοητική, ψυχική 

ή συναισθηματική σύγχυση αντανακλούσαν (ή και προκαλούσαν) ‒όπως, υποθέτουμε, 

συνέβαινε εν πολλοίς στη Ρίζα του Μύθου.12 Στόχος του κύπριου κριτικού ήταν να 

υπενθυμίσει στους αναγνώστες του ότι διαχρονικά η μοίρα των Ελλήνων υπήρξε ο 

αγώνας «κατά βαρβάρων» ‒αδιάφορα από την εκάστοτε ονομασία τους, στον ρόλο 

αυτό εναλλάσσονταν διάφοροι κατά περιόδους πολέμιοι του έθνους (τότε οι Γερμανοί 

και οι κομμουνιστές, τώρα οι Βρετανοί ‒έστω και αν αυτοί δεν κατονομάζονταν, για 

ευνόητους λόγους).13 

Προτεραιότητα είχε, επίσης, για τον Μαλένη (και εδώ πάλι υφέρπει, κατά την 

εκτίμησή μας, μια σκοπιμότητα παραδειγματισμού των συγχρόνων του αναγνωστών) 

η ανάδειξη αυτής της πλευράς της Πορείας στο Σκοτάδι που απαντούσε πλέον σίγουρα 

και θετικά (πέρα από κάθε καλόπιστη ή κακόπιστη κριτική) στις όποιες ενστάσεις είχαν 

γενικότερη κρίση του πολέμου, κι αποτελούσαν ένα όγκο που το μόνο που σου φανέρωνε ήταν η ανάγκη 
της αντιμετώπισής του, κι η σαθρότητα των βάσεων που τον στήριζαν» (Λ. Μαλένης, 1956). 
12 Πρβλ. «Πρώτα-πρώτα ο κύριος Προβελέγγιος στη συγγραφή του βιβλίου του, είχε να ξαναζωντανέψει 
μιαν ατμόσφαιρα με πολλές αλληλοσυγκρουόμενες μορφές, με πολλές, άλλες ψεύτικες κι επιφανειακές 
κι άλλες γιομάτες αλήθεια απόψεις. Δεν ήταν απλή στην τοποθέτηση, η θέση που είχαν οι νέοι έλληνες 
της Κατοχής, όπως δεν ήταν απλώς ένας ο εχθρός που τους ανάγκασε να πάρουν αυτή τη θέση, όπως 
ασαφής ήταν κι η ιδεολογία της εποχής, μια ιδεολογία που θα κινδύνευε ένας να την πει ‘‘ιδεολογία της 
παρακμής’’…» (Λ. Μαλένης, 1956). 
13 Πρβλ. «Ατμόσφαιρα του έργου είναι κείνη της κατοχής των Γερμανών στην Ελλάδα, μύθος ο αιώνιος 
αγώνας των νέων για την πίστη στα ανώτερα ιδανικά του Ανθρώπου, και δράση των ηρώων του η δράση 
των νέων ελλήνων στον αγώνα τους ενάντια στους εχθρούς της ανώτερης αυτής πίστης. Πράγματα απλά 
στην πρώτη τους όψη, μα πολυσύνθετα όπως παρουσιάστηκαν στις λεπτομέρειές τους στην ειδική αυτή 
περίπτωση. Ποιος ήταν ο εχθρός δεν ενδιαφέρει˙ αρκεί το πως ό,τι πρέσβευε ήταν επιζήμιο για τον 
Άνθρωπο κι όλες οι πράξεις του ήταν σκοτεινές κι απεργάζονταν την καταστροφή των ελλήνων» (Λ. 
Μαλένης, 1956). 
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εγερθεί (σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα, αφήνει να εννοηθεί ο κύπριος κριτικός) 

γύρω από το αγωνιστικό φρόνημα των «σταυροφόρων» και τη διάθεσή τους για 

έμπρακτη Αντίσταση ενάντια στους κατακτητές (Γερμανούς) ή στους 

επιβουλευόμενους τη μεταπολεμική ελευθερία της χώρας (κομμουνιστές). Η απάντηση 

αυτή θα ερχόταν μέσα από τα συγκεκριμένα «έργα και ημέρες» του Δίωνα και των 

συντρόφων του στην Αθήνα ή στο βουνό. 

Όσο και αν το βιβλίο είχε, λοιπόν, ως σκηνικό ή «περίγραμμά» του την κατοχική 

Αθήνα (ή, δευτερευόντως, το βουνό), όσο και αν απέδιδε τις πολλαπλές και ετερόκλιτες 

όψεις της ζωής των νέων εκεί (τις μυστικές συναντήσεις και συνεδριάσεις τους, τις 

θεωρητικές συζητήσεις και τις διασκεδάσεις τους, τις συναισθηματικές τους εμπλοκές 

και αναταράξεις), ακόμη και αν ενοχλούσε κάπως με την περιγραφή «νοσηρών» 

καταστάσεων ‒«οι άνθρωποι που χωμένοι στη νοσηρότητά τους έψαχναν να βρουν 

κόσμους ανύπαρκτους, ενώ ο δρόμος προς την αλήθεια ξανοιγόταν μπροστά τους» (Λ. 

Μαλένης, 1956)‒, στο επίκεντρο της συγγραφικής προσοχής θα βρισκόταν πάντα η 

περιγραφή της πορείας προς την αναζήτηση της «αλήθειας». Επρόκειτο για ένα γέρας, 

που μπορούσε να προσφέρει τελικά μόνον η ολοκλήρωση της ιδέας μέσα στη 

συνειδητή πράξη. Αυτό θα αποτελούσε, άλλωστε, και το απόσταγμα της εμπειρίας του 

Δίωνα και της παρέας του, αυτό θα έπρεπε να εισπράξουν ως δίδαγμα (οφείλουμε να 

συμπεράνουμε) και οι συγκαιρινοί «σταυροφόροι» της απελευθέρωσης του νησιού από 

τον βρετανικό αποικιοκρατικό ζυγό.14 

Ζητούμενο του συγγραφέα ήταν έτσι, για τον Μαλένη, η παρακολούθηση (και η 

απόδοση) της σταδιακής διαμόρφωσης του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των 

πρωταγωνιστών (ειδικά του κεντρικού/αυτοβιογραφικού ήρωα), μέσα από τις 

δοκιμασίες, τους προβληματισμούς και τις αμφιταλαντεύσεις τους, παρά τις όποιες 

αβαρίες, τα λάθη και τις (συγγνωστές) «αμαρτίες» της νεότητας. Το αν τώρα η όλη 

εξέλιξή τους προς την ενηλικίωση θα οδηγούσε, όπως ήθελε να πιστεύει ο κύπριος 

14 Πρβλ. «Η ολοκλήρωση ενός έργου, ξέρουν οι νέοι, είναι κείνη που θα δώσει όλη την απόλαψη και τη 
γέψη της χαράς για τ’ αποτέλεσμα ακριβής δύναμης που ξοδεύτηκε. Δε φτάνει να θερμαίνεται μέσα στο 
νου ή να σκορπιέται με την μορφή των λόγων μια ιδέα˙ μέσ’ απ’ αυτά, βέβαια, θα περάσει, υποχρεωτικά, 
γιατί αυτός είναι ο δρόμος της. Εκεί όμως που θα κατασταλάξει είναι η επιδίωξη, η έμπρακτη, της 
πραγματοποίησής της. Τότε, η ασύλληπτη ουσιαστικά διαίσθηση για την ορθότητα και την ευγένεια μιας 
πράξης παραχωρεί τη θέση της στη γιομάτη σιγουριά βεβαιότητα που σα να την χαλυβδώνει από τη μια 
η ύλη κι από την άλλη το πνεύμα. Έτσι και στον αγώνα των νέων. Ήταν σκεπασμένη μ’ ένα πούσι η 
πορεία τους στην αρχή. Μέσ’ απ’ αυτό το πούσι βλέπαν το τέρμα ή καλύτερα με τη βοήθεια της 
διαίσθησης αντιλαμβάνονταν το τέρμα. Όταν όμως προχώρησαν είδαν καθαρά ό,τι βρισκόταν μπροστά 
τους, και χάρηκαν για τη σιγουριά που αντικατέστησε την προηγούμενη αβεβαιότητα της σκέψης τους» 
(Λ. Μαλένης, 1956). 
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κριτικός, στη δικαίωση των θυσιών τους και στην απόλαυση της «τέλειας ηδονής» (την 

οποία τους εγγυόταν και η φυσική τους «έφεση προς την τέλεια γνώση»), θα ήταν 

μάλλον παρακινδυνευμένο να το εικάσουμε ‒μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη, που 

σίγουρα δεν θα επιβεβαιωνόταν στην Άλλη Όχθη. Όπως και να έχουν, όμως, τα 

πράγματα, ο Μαλένης θα χαρακτήριζε τον δεύτερο τόμο της τριλογίας ως το κατεξοχήν 

βιβλίο «του Νέου», ένα Βildungsroman πέρα από χρόνο και τόπο, με αναγνωρίσιμα, 

βέβαια (σε δεύτερο πλάνο), στοιχεία «ιδεολογικού» και «πολεμικού» 

μυθιστορήματος.15 

Έχοντας αφιερώσει τις τρεις πρώτες εισαγωγικές παραγράφους της κριτικής του 

στην εξέταση ζητημάτων σχετικών με τη διαχείριση της ιστορικής «πραγματικότητας» 

σε κείμενα μικτού χαρακτήρα, όπως ήταν το «χρονικό» ή το μυθιστόρημα, που 

καταπιάνονταν με «γεγονότα σύγχρονα» και με «μεγάλη απήχηση» ή, το πολύ, με 

περιστατικά νωπά ακόμη στη μνήμη του κοινού και «με εθνική ή άλλη σπουδαιότητα», 

ο Μαλένης απαριθμούσε μια σειρά προκλήσεων με τις οποίες έπρεπε να αναμετρηθεί 

ένας συγγραφέας που θα ήθελε να κινηθεί (ή να μεταβεί) στην περιοχή της Τέχνης: α) 

την ανασύνθεση του κλίματος της εποχής και την (ανα)δημιουργία της οικείας 

«ατμόσφαιρας», β) την επιλογή από ένα ευρύτατο πεδίο βιωμάτων, εμπειριών, 

αναμνήσεων, εντυπώσεων, την αξιολόγηση και την ιεράρχησή τους με βάση την έτσι 

κι αλλιώς «όχι τέλεια αποκρυσταλλωμένη απήχησή» τους στην «εσωτερικότητά» του 

και, την κυριότερη, γ) το φιλτράρισμα, την επεξεργασία και την έκθεση όλου αυτού 

του υλικού μέσα από μια ιδιαίτερη οπτική, ένα προσωπικό πρίσμα, όπου θα διαθλάτο 

πρωτίστως ο συναισθηματικός/ψυχικός αντίκτυπος της συλλογικής δοκιμασίας πάνω 

στην ατομική συνείδηση ‒«η μεταποίηση κι η αναγωγή της μάζας αυτής των 

εκδηλώσεων, πράξεων, ψυχικών καταστάσεων και συναισθηματικών μεταπτώσεων 

που στην ολότητά τους συνθέτουν το περιστατικό σε Τέχνη, το παρουσίασμα των 

15 Πρβλ. «Κι αν μ’ όλη την ευκολία μας λέμε το βιβλίο του κυρίου Προβελέγγιου σαν το βιβλίο που μιλά 
για την άμυνα ενάντια στη γερμανική και κομμουνιστική επίθεση, άλλο τόσο θα λέγαμε την αλήθεια αν 
το χαρακτηρίζαμε σαν το βιβλίο του Νέου˙ το βιβλίο που λέει πολλά για τον πόλεμο των όπλων και της 
φωτιάς μα που λέει περισσότερα για την ιερότητα του κυνηγητού της αληθινής γνώσης που θα 
ολοκληρώσει πνευματικά μιαν ύπαρξη που οργανικά ακόμα δεν αποκαλύφτηκε ολότελα. […]. Εδώ ο 
κύριος Προβελέγγιος δεν φτιάνει ήρωες, απλώς περιγράφει χαραχτήρες. Τολμώ μάλιστα να πω πως στο 
δεύτερο μέρος της τριλογίας του αφέθηκε να γράψει πιο πολλά για ό,τι αυτή η σταυροφορία γένηκε 
αφορμή να εκδηλωθεί παρά για την εξέλιξη αυτής της ίδιας της σταυροφορίας. Οι κομμουνιστές κι η 
κατοχή κι η άμυνα ενάντια σ’ αυτούς ήταν η ανάμνηση. Ό,τι άλλο δέθηκε μαζί τους αν ξεχωριστεί θ’ 
αποτελεί μια συμπληρωμένη βιοθεωρία του συγγραφέα μ’ αυτοτελή και δυνατή υπόσταση…» (Λ. 
Μαλένης, 1956). 
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γεγονότων πίσω από τον ζωντανό προσωπικό φακό του συγγραφέα» (Λ. Μαλένης, 

1956). 

Στην προσπάθεια αυτή να ανταποκριθεί ένας δημιουργός στις απαιτήσεις του 

είδους, η αντικειμενικότητα και η πιστή αναπαράσταση της «πραγματικότητας» δεν θα 

έπαιζαν για τον Μαλένη κανένα ρόλο, καθώς καταστατική αρχή της Τέχνης είναι η 

υποκειμενικότητα, όσο και αν η τελευταία μετέχει και της «αλήθειας» και της 

«πλάνης». Η «πραγματικότητα», άλλωστε, που δημιουργεί ένας συγγραφέας στο έργο 

του, αξιοποιώντας τα μέσα της μυθοπλασίας, μπορεί να είναι «πιστότερη» της 

αντικειμενικής απόδοσης των γεγονότων, δεδομένης της ευχέρειάς του να προβαίνει 

σε άλλου είδους ανορθόδοξες «επεμβάσεις» (παρατηρήσεις, αναλύσεις και 

συσχετισμούς). 

Η παραπάνω σύνοψη των θεωρητικών θέσεων για τις προϋποθέσεις ενός 

«χρονικού» (ή ενός μυθιστορήματος εμπνευσμένου από την πρόσφατη ιστορία) 

αποσκοπούσε στο να δώσει αφενός μια ιδέα του ειδολογικού προβληματισμού (άλλοτε 

και της αμηχανίας) που προκαλούσε ο τίτλος της τριλογίας αφετέρου να εντάξει στο 

συναφές πλαίσιο την τελική (και εξαιρετικά θετική) αποτίμηση του βιβλίου εκ μέρους 

του κύπριου κριτικού. Πράγματι, ο Μαλένης δεν αρκούνταν απλώς στην επισήμανση 

κάποιων «αρετών» του Ρούφου ‒«δίπλα στο σκληρό πολλές φορές από ζωντάνια ύφος 

του συγγραφέα, βαδίζει η πλούσια ψυχογραφική ικανότητα κι η αυθόρμητη 

πρωτοτυπία της έκφρασης», ενώ η σκέψη του χαρακτηρίζεται επίσης «δυνατή», 

«πρωτότυπη» και «ρωμαλέα», ακόμη και «στις περιπτώσεις αμφιβολίας» (Λ. Μαλένης, 

1956)‒ ή στον εντοπισμό κάποιων «προτερημάτων» του βιβλίου («σφιχτά δεμένη 

πλοκή και ζωντανή και στην ουσία πιστή ‒όχι με την απόλυτη έννοια της λέξης‒ 

παρουσίαση των περιστατικών που αποτελούν τον μύθο», Λ. Μαλένης, 1956)˙ αλλά 

εμφανιζόταν πεπεισμένος πως το Χρονικό μιας Σταυροφορίας, με την ολοκλήρωσή του, 

θα αποτελούσε ένα έργο αναφοράς, που θα υπερέβαινε κάθε απόπειρα κατάταξης ή 

θεώρησής του με βάση τα υπάρχοντα λογοτεχνικά σχήματα: 

Και, σα να μου φαίνεται πως μίλησα περισσότερο απ’ όσο θα ’πρεπε για τον αγώνα των 
νέων ενάντια στους κομμουνιστές και τους γερμανούς. Στη μελέτη του βιβλίου, αυτό 
στάθηκε τόσο φευγαλέο που αν δεν γέμιζε το κενό του με τόση αλήθεια για… την ίδια την 
αλήθεια δεν θα ’χε περισσότερη σημασία απ’ όση κι ένας ξερός μύθος. Αν δεν συνέβαινε 
τούτο, το βιβλίο θα ’ταν ένα απλό χρονικό με άμεση τη σχέση με την ιστορία, σκέψη πολύ 
μειωτική κι όχι αντάξια του βιβλίου. Αυτό δεν είναι ούτε χρονικό ούτε μυθιστόρημα κι 
ούτε κινείται ανάμεσα σ’ αυτά τα δυο. Η προσωπική γνωριμία του καθενός με τις πολλές 
πυκνοτυπωμένες σελίδες του, σχηματίζει μια πλατύτερη από του χρονικού και μια 
αληθινότερη από κείνη του μυθιστορήματος ιδέα. 
[…]   
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Η Πορεία στο Σκοτάδι του κυρίου Ρόδη Προβελέγγιου μιλά για την διαρκή πορεία του 
ανθρώπου προς το φως εντοπισμένη τοπικά και χρονικά στην κατοχή και την Ελλάδα. Μ’ 
αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας του δίνει πολλά. Περιμένουμε και τον τρίτο τόμο της 
τριλογίας˙ θα ’ναι η ολοκλήρωση μιας υπολογίσιμης λογοτεχνικής προσφοράς… (Λ. 
Μαλένης, 1956) 

 
ΙΙ.1.2. (Ήπιες) παραδοχές, (δειλές) αναθεωρήσεις, (έμμεσες) επιφυλάξεις και 

(άμεσες) επικρίσεις 
 

Στο ίδιο μήκος κύματος και με τα ίδια περίπου λόγια, θα έκλεινε, μια μέρα μετά, την 

κοινή παρουσίαση των δύο πρώτων «καλογραμμένων» τόμων του Χρονικού ο Γ. 

Γκιώνης, εκφράζοντας και αυτός την πεποίθηση ότι με την κυκλοφορία και του τρίτου 

μέρους σχηματιζόταν πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα της «αληθινής προσφοράς» του 

Ρούφου στα ελληνικά γράμματα και επιβεβαιώνονταν οι αρχικές (πολλές και βάσιμες) 

ελπίδες που είχε δημιουργήσει «για μια καινούρια προσπάθεια, για ένα νέο ξεκίνημα, 

για μια νέα χαραυγή στους πνευματικούς μας ορίζοντες».16 Υπερβολικές μάλλον οι 

προσδοκίες, όταν δεν επρόκειτο για τυπικές (επιλογικές) φιλοφρονήσεις. 

Εντούτοις, ο Γκιώνης θα ήταν ο πρώτος (μετά το σύντομο σχετικό σχόλιο για την 

αφιέρωση του βιβλίου που είχε δημοσιεύσει στην Απογευματινή ο Α. Κοββατζής) που 

διέκρινε την (ευπρόσδεκτη) αλλαγή του τόνου στην Πορεία στο Σκοτάδι, έχοντας 

πλήρη επίγνωση της επιθετικής ιδεολογικής τοποθέτησης και ρητορικής του 

συγγραφέα στον πρώτο τόμο, καθώς και του σάλου που είχε προκαλέσει στους 

λογοτεχνικούς (και όχι μόνο) κύκλους η προγενέστερη έκδοση της Ρίζας του Μύθου. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γκιώνης ξεκινούσε το «λογοτεχνικό σημείωμά» του στην 

ομώνυμη εκπομπή της Κυπριακής Ραδιοφωνίας, κάνοντας αναφορά ακριβώς στην 

ασυνήθιστη για πρωτόλειο έργο υποδοχή που του είχε επιφυλάξει η κριτική. Θα πρέπει 

να θεωρείται βέβαιο, συνεπώς, ότι είχε υπόψη του τη συζήτηση που είχε διεξαχθεί στην 

Κύπρο και στην Ελλάδα όλο το προηγούμενο διάστημα και ότι με την παρουσίασή του 

έπαιρνε και αυτός θέση, απαντώντας από τη μεριά του (έμμεσα ή άμεσα) στις 

επιφυλάξεις ή τις αιτιάσεις που είχαν στο μεταξύ ακουστεί. 

Από ειδολογικής πλευράς, συμφωνούσε με τον Γ. Θεοτοκά (και τον Λ. Γιαννίδη) 

ότι η Ρίζα του Μύθου ήταν ένα βιβλίο απροσδιόριστης ταυτότητας. Περισσότερο έκλινε 

στον χαρακτηρισμό της ως «χρονογραφίας» με στοιχεία μυθιστορήματος «σ’ ένα τόνο 

16 Γ. Γκιώνης, παρουσίαση στην εκπομπή της Κυπριακής Ραδιοφωνίας «Λογοτεχνικά σημειώματα», με 
τίτλο: «Ρόδη Προβελέγγιου, Χρονικό μιας Σταυροφορίας (Τόμος α΄: Ρίζα του Μύθου, Τόμος β΄: Πορεία 
στο Σκοτάδι)», ημερομηνίας 11 Ιαν. 1956 και ώρας 8.45΄ (δακτυλόγραφο αντίγραφο απόκειται στο 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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αυτοβιογραφικό», «αποκαλυπτικό» και «εξομολογητικό», προσυπογράφοντας την 

αξιολόγηση του εξέχοντος συγγραφέα της «Γενιάς του Τριάντα» περί μιας «πολύ 

ενδιαφέρουσας μαρτυρικής κατάθεσης» για όσα έλαβαν χώρα στο Πανεπιστήμιο κατά 

την Κατοχή μεταξύ των διαιρεμένων σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις (σε «δύο 

αλληλομισούμενα στρατόπεδα») φοιτητών (Γ. Γκιώνης, 1956). Όσο για την ιδεολογία 

της νεανικής (αλλά μικρής, καθότι ηγετικής) ομάδας της οποίας ο συγγραφέας 

«περιγράφει τους αγώνες της, μελετάει τους πολιτικούς προσανατολισμούς της, τα 

κοινωνιολογικά πιστεύω της, τις εφηβικές ανησυχίες των στελεχών της, την ιδεολογική 

τους κατάρτιση, τις πνευματικές τους αναζητήσεις, τις αισθητικές τους αντιλήψεις», ο 

Γκιώνης δεν την έκρινε θετικά ή αρνητικά, στεκόταν μάλλον ουδέτερος, μολονότι 

σημείωνε με ήπιο τρόπο ότι οι «χριστιανοδημοκράτες» δεν ήταν κάτι άλλο παρά 

«αντικομμουνιστές» (Γ. Γκιώνης, 1956). Συνάμα παραδεχόταν ότι τα συνθήματα που 

«είχαν κιόλας ρίξει» οι ανταγωνιστές τους, οι εαμικοί/κομμουνιστές στον χώρο των 

Ανώτατων Σχολών φαίνεται ότι είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, 

εξασφαλίζοντάς τους μια άνετη επικράτηση.  

Περισσότερο επικριτικός εμφανιζόταν ο Γκιώνης στο ζήτημα της ολοκληρωμένης 

απόδοσης των «χριστιανοδημοκρατών» φοιτητών ως χαρακτήρων, ως πειστικών 

μυθιστορηματικών προσώπων: όπως «κανείς απ’ την αντίπαλη παράταξη δεν γίνεται 

ήρωας ‒καλός ή κακός», έτσι, και με την εξαίρεση της αυτοβιογραφικής περσόνας του 

συγγραφέα, του Δίωνα, όλα τα «νέα παιδιά που συζητούν φιλοσοφία, μουσική, ποίηση, 

πολιτική […] αδυνατούν να προβληθούν ως ολοκληρωμένοι χαρακτήρες ενός 

μυθιστορήματος» (Γ. Γκιώνης, 1956). Στην όλη εικόνα, η περίπτωση του Μιχαήλ, του 

«λαμπρού» νέου «με τη γαλήνια προσωπικότητά του, την αναγνωρισμένη πνευματική 

του υπεροχή, τη φωτισμένη σκέψη του, τους αγώνες και τον τραγικό σκοτωμό του από 

τους αντίπαλους» δεν μπορούσε να λογαριαστεί με τα ίδια μέτρα, καθώς αυτός 

ενσάρκωνε τον Μύθο, το Όνειρο, κινούνταν εξ ορισμού σε μια άλλη σφαίρα, πιο 

ποιητική, πιο συμβολική και σαφώς μεταφυσική, προετοιμάζοντας «τις μυστικές 

δυνάμεις» της επερχόμενης «μεγαλειώδους» σταυροφορίας (Γ. Γκιώνης, 1956). 

Ο Γκιώνης δεν θα έβρισκε, ωστόσο, το νόημα που άλλοι κριτικοί, ιδιαίτερα στην 

Κύπρο (ο Περνάρης ή ο Μαλένης), θα προσέδιναν στη «σταυροφορία» αυτή, εναντίον 

δηλαδή του «δίμορφου» εχθρού (των Γερμανών και των κομμουνιστών). Σχολιάζοντας 

και τους στίχους από τον «Τελευταίο Σταθμό» του Γ. Σεφέρη, τους οποίους ο Ρούφος 

είχε προτάξει ως «μότο» στην Πορεία στο Σκοτάδι, ερμήνευε το ταξίδι των 

«σταυροφόρων», όχι ως μια επιβεβαίωση των όποιων ιδανικών τούς είχαν ωθήσει σε 
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αυτό ή της αρχικής τους «υπερφίαλης» πίστης, αλλά ως μια επώδυνη, εσωτερική 

διαδικασία αμφισβήτησης και αναθεώρησης ιδεών, αξιών και αντιλήψεων του 

παρελθόντος. Η πορεία αυτή θα τους έφερνε πιο κοντά σε ό,τι δεν μπορούσαν να 

εκτιμήσουν μέσα στην αφέλεια, στην αλαζονεία και στην ασφάλεια της νεανικής τους 

ηλικίας και, κυρίως, της τάξης τους. Η ωρίμανσή τους θα ήταν, με άλλα λόγια, προϊόν 

διαδοχικών διαψεύσεων και μιας προσγείωσης στον κόσμο των απλών ανθρώπων του 

«λαού», με τον οποίο σιγά-σιγά θα αισθάνονταν αλληλέγγυοι στους «παλμούς» και στα 

πάθη του.17 

Θα είχαμε, λοιπόν, να κάνουμε, κατά τον Γκιώνη, με μια αξιοσημείωτη στροφή 

του συγγραφέα προς την καταλλαγή, την αποδοχή του (εθνικού ή και ιδεολογικού) 

άλλου, τον ανθρωπισμό που προϋπέθεταν την αναίρεση της ελιτίστικης βιοθεωρίας του 

Δίωνα και της παρέας του. Μια ανάγνωση με ηθικούς όρους της Πορείας στο Σκοτάδι 

από τον Γκιώνη, που ήθελε να συνταιριάσει μορφή και περιεχόμενο, υποστηρίζοντας 

ότι οι αρετές (το ήθος) αντανακλώνταν και στην έκφραση (το ύφος).18 Κλείνοντας, ο 

Γκιώνης θα επέστρεφε ουσιαστικά στη Ρίζα του Μύθου, απαντώντας σε όλους όσοι 

(όπως ο Δ. Ρώμας ή ο Αιμ. Χουρμούζιος) είχαν ζητήσει να βρουν σε αυτή μια 

αυθεντική, ολιστική και συνθετική περιγραφή των υλικών, κοινωνικών και 

πνευματικών συνθηκών της κατοχικής Αθήνας, διευκρινίζοντας τις (κατά την άποψή 

του) πραγματικές προθέσεις του Ρούφου συνολικά στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας: 

ήταν μάταιο (και άδικο) να ζητείται από τον συγγραφέα κάτι που ο ίδιος δεν 

επιθυμούσε να προσφέρει. Με δεδομένες τη φιλοδοξία και την προτίμησή του για 

αναπαράσταση κατά πρώτο λόγο της πάλης των ιδεών, το έργο του έπρεπε, κατά 

17 Πρβλ. «Η πορεία του πνεύματος εκείνες τις δύσκολες χρονιές, ήταν μια πορεία νύχτας χωρίς πολικό, 
σ’ ένα απέραντο ναρκοπέδιο όπου αχτίδα καμιά δε φώτιζε τους συγνεφιασμένους ορίζοντες εξόν από 
αστραπές και κεραυνοί. Είχαν, βέβαια, τώρα οι προσανατολισμοί γίνει πιο σταθεροί, η αμφιβολία όμως 
κατακομμάτιαζε την αίσθηση της πραγματικότητας, η βαθμιαία ωρίμανση σκορπούσε πικρόχολα 
χαμόγελα, ο καθημερινός αγώνας κι η επαφή κι η ισοπέδωση με τους απλούς ανθρώπους έκανε τους 
σκληρούς πιο ανθρωπιστές και συντόνιζε τους παλμούς τους, με τους παλμούς ολόκληρου του λαού. Σ’ 
αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας προχώρησε πολύ πιο πέρα από τις υπερφίαλες κουβέντες των καλόπαιδων 
της Αθήνας, προχώρησε πολύ στην έννοια της παγκόσμιας καλοσύνης, στην ολόγυμνη κρουστήν 
ειλικρίνεια, στην απέραντη ανθρωπιά. Η σκέψη του κ. Ρόδη Προβελέγγιου ξεπηδάει ελεύθερη, 
λυτρωμένη από οποιαδήποτε εμπάθεια που φυσικό είναι να φυτρώνει σε παρόμοιους αγώνες. Κι η 
ειλικρίνειά του προς τον εαυτό του πρώτα και προς όλους τους άλλους προβάλλεται με θάρρος, παρρησία 
και ευγένεια» (Γ. Γκιώνης, 1956). 
18 Πρβλ. «Δεν είναι μονάχα καλή πίστη στις προθέσεις αλλά είναι καθαρή ειλικρίνεια στις καταστάσεις 
που ζωγραφίζει, στα αισθήματα που ψυχομετράει, στις ατέλειωτες ιδεολογικές συζητήσεις που 
καταγράφει. Η ειλικρίνεια του συγγραφέα κυριαρχεί και στο γράψιμό του, που ’ναι λιτό, εξαίρετο, 
γοητευτικό και εξουσιάζει την τεχνική του που είναι αυθόρμητη, σ’ ευθείες γραμμές, με διαυγή 
νοήματα» (Γ. Γκιώνης, 1956). 
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συνέπεια, να κριθεί στη βάση μιας προσωπικής μαρτυρίας, εντοπισμένης και 

περιορισμένης σε συγκεκριμένο χωρόχρονο και ανθρωπογνωστικό περιβάλλον: 

Ο κ. Ρόδης Προβελέγγιος έγραψε δυο θαυμάσια βιβλία σ’ ένα γνήσιο λυρικό τόνο. Στις 
σελίδες των με πολλήν τέχνη ζωγραφίζει τις πνευματικές ανησυχίες των νέων της 
κατοχικής εποχής, τις ιδεολογικές τους αναζητήσεις, την πολύτιμη εμπειρία τους. Δεν 
νομίζω πως παρουσίασε την εικόνα της καταστάσεως στην Ελλάδα εκείνους τους 
δύσκολους καιρούς –ούτε φαίνεται να είχε τέτοιο σκοπό. Το χρονικό του είναι μάλλον ένα 
χρονικό ιδεών κι αν έτσι το θεωρήσουμε δεν θα παραξενευτούμε για την περιορισμένη 
δράση των ολιγάριθμων ηρώων του, που την ώρα της μάχης παραμένουν οι φιλόσοφοι 
που ερευνούν την αλήθεια, βυθομετρούν την ψυχή τους και εξετάζουν με πάθος τα αιώνια 
φιλοσοφικά προβλήματα. (Γ. Γκιώνης, 1956) 

Με επαίνους για τον συγγραφέα και το έργο του, η παρουσίαση του Γκιώνη δεν 

διαφοροποιούνταν, παρά στα σημεία, από τις έως τότε θετικές αποτιμήσεις με αφορμή 

το δεύτερο μέρος του Χρονικού. Οι πρώτες επιφυλάξεις για τη λογοτεχνική αξία της 

Πορείας στο Σκοτάδι (όχι για την ιδεολογική, πνευματική ή ψυχοσυναισθηματική 

ωρίμανση του Δίωνα και των λοιπών εφήβων συνοδοιπόρων του, οι οποίοι πια «πάνω 

στο βουνό γίνονται άντρες» και ανακαλύπτουν τα τρωτά της δικής τους παράταξης, 

απέχοντας έτσι από τις βλέψεις, τις ίντριγκες και «τα κομματικά ενδιαφέροντα του 

στρατού» του Ζέρβα) περιέχονταν στην κριτική του ψευδώνυμου «Βιβλιόφιλου» της 

εφημερίδας Κύπρος ‒περιέργως έφερε τον τίτλο «Η Ρίζα του Μύθου», ενώ αναφερόταν 

σχεδόν αποκλειστικά (αν εξαιρέσει κανείς την εισαγωγική παράγραφο, όπου και πάλι 

γινόταν λόγος για το κριτικό «σκάνδαλο» του πρώτου τόμου) στη συνέχεια της 

τριλογίας.19 

Αν, λοιπόν, με σχετική βεβαιότητα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι όντως το 

πρώτο βιβλίο του Ρούφου είχε προκαλέσει κάποια αίσθηση, αυτό ίσχυε, τηρουμένων 

των αναλογιών, και για την Πορεία στο Σκοτάδι. Μόνον που η όποια εντύπωση του 

αναγνώστη θα είχε μάλλον αρνητική χροιά πλέον, εξαιτίας της πιθανότατης 

απογοήτευσής του μπροστά στην αδυναμία του συγγραφέα να αξιοποιήσει ένα τόσο 

πλούσιο υλικό εμπειριών, να το επεξεργαστεί και να του δώσει το κατάλληλο σχήμα 

σε ένα βιβλίο, το οποίο υπό άλλες συνθήκες (και από κάποιον άλλο δημιουργό) θα 

κέρδιζε την ανεπιφύλακτη κριτική (και γενική) αποδοχή ως αριστούργημα με 

«κλασικές» αξιώσεις.20 

19 Βιβλιόφιλος, «Νέα Βιβλία. Η Ρίζα του Μύθου του κ. Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. Κύπρος, 16 Ιαν. 1956. 
20 Πρβλ. «Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως η Πορεία στο Σκοτάδι έκαμε και σε μας αίσθηση. Το θέμα 
του βιβλίου είναι από τα κλασικά εκείνα θέματα που δίνουν την ευκαιρία στον συγγραφέα ν’ αδράξει 
την άπιαστη μορφή της Τέχνης και να την πλάσει στο καλούπι που θέλει, ένα αριστούργημα. Η ευκαιρία 
όμως αυτή του ξέφυγε κι εκεί που θα ’πρεπε να μας δώσει το βάθος και το πλάτος ανθρώπων και 
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Ο Ρούφος αποτύγχανε γιατί έμενε «στα ρηχά» («Βιβλιόφιλος», 1956), δεν 

βυθομετρούσε τις καταστάσεις στις οποίες εμπλεκόταν το αυτοβιογραφικό του είδωλο, 

δεν απέδιδε την τραγικότητα των στιγμών. Το ενδιαφέρον του μονοπωλούνταν από την 

προσπάθεια του Δίωνα και της παρέας του να εφαρμόσουν «τις βιοθεωρίες τους στην 

καθημερινή τους ζωή» και «μακριά απ’ την ατμόσφαιρα της Αθήνας» να αποτινάξουν 

τον διανοουμενισμό τους, «να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να βρουν τις λανθασμένες 

[= λανθάνουσες;] ικανότητές τους και να τις αξιοποιήσουν» («Βιβλιόφιλος», 1956). 

Λόγω της συγκεκριμένης στάσης του συγγραφέα, η δράση παρέμενε αναιμική, τα 

πρόσωπα χάρτινα, ενώ ερχόταν σε δεύτερη μοίρα η απόδοση των πνευματικών τους 

ανησυχιών, της σωματικής και ψυχικής τους βασάνου, άλλοτε μπροστά στο ίδιο το 

φάσμα του θανάτου, άλλοτε εξαιτίας της ζοφερής πραγματικότητας μιας παράλογης 

και ταπεινωτικής στρατιωτικής ζωής, που τα έφερνε αντιμέτωπα καθημερινά με την 

απομυθοποίηση των συμβόλων, των ιερών και των οσίων της «σταυροφορίας» τους. 

Σε πρώτο πλάνο, ο αναγνώστης παρακολουθούσε και πάλι τη (ψευδο)φιλοσοφική 

ενατένιση και την περιγραφή ακόμη και των πιο «αμυδρών αποχρώσεων της σκέψης 

του Δίωνα» ή των ατέλειωτων διαλόγων των «εκλεκτών» νέων, που θύμιζαν μια 

σαιξπηρική «αδελφική παρέα» αποφασισμένων μαχητών («We few, the happy few, 

band of brothers»)21 και αναπαρίσταντο κάποτε ως μποέμικοι τύποι του «Καρτιέ 

Λατέν» («Βιβλιόφιλος», 1956). Απόρροια όλων αυτών των συγγραφικών επιλογών 

ήταν η επιφανειακότητα στην αποτύπωση του ανθρώπινου δράματος, η απουσία 

πειστικότητας και η έλλειψη από ό,τι σε τελευταία ανάλυση θα έδινε υπόσταση στο 

βιβλίο και στους νέους εκείνους που πρωταγωνιστούσαν σε αυτό, αναδεικνύοντάς τους 

σε λογοτεχνικούς ήρωες.22  

Εξαίρεση αποτελούσαν για τον «Βιβλιόφιλο» (αν και όχι μόνο για αυτόν, όπως θα 

διαπιστώσουμε και στη συνέχεια) εκείνες οι σελίδες όπου ο συγγραφέας κατόρθωνε να 

καταστάσεων αποφεύγει να θίξει το βάθος των πραγμάτων και ν’ αναξέσει τις πληγές που κρύβουνται 
κάτω απ’ την επιφάνεια» («Βιβλιόφιλος», 1956). 
21 Ο ψευδώνυμος «Βιβλιόφιλος» παρέπεμπε σε μια από τις πιο γνωστές φράσεις του ιστορικού έργου 
του William Shakespeare Ερρίκος Ε΄ (1598) ‒«Είμαστε λίγοι, λίγο ευτυχισμένοι, ας γίνουμε αδελφοί»‒ 
λίγο πριν ξεκινήσει η μάχη του Agincourt (1415), η οποία και εξελίχτηκε σε θρίαμβο εναντίον των 
Γάλλων. 
22 Πρβλ. «Ο μύθος του βιβλίου, μάλλον η σύγχρονη αυτή ιστορία, είναι επιφανειακά απλούς, ουσιαστικά 
όμως πολύπλοκος, γιατί περιπλέκεται με τα αιώνια προβλήματα του ανθρώπου, κοινωνιολογικά και 
μεταφυσικά, την σχετικότητα και το απόλυτο της δικαιοσύνης, που γεννούν ερωτήματα και ζητούν 
απαντήσεις που βγαίνουν από τα πλαίσια ενός μυθιστορήματος. Ο συγγραφέας όμως έδωσε περισσότερο 
βάρος στην ανάλυση των χαρακτήρων, της αγωνίας για την απόκτηση της γνώσης που φέρνει η 
ωριμότητα, παρά στη δράση, ενώ μια ελαφρή τάση φιλοσοφίας χρωματίζει ελαφρά την ατμόσφαιρα. Οι 
χαρακτήρες όμως του έργου δεν είναι ολοκληρωμένοι και πολύ συχνά δεν πείθουν» («Βιβλιόφιλος», 
1956). 
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θερμάνει την ατμόσφαιρα με γνήσια ανθρώπινες νότες, προκαλώντας αβίαστα τη 

συγκίνηση του αναγνώστη με ρεαλιστικές σκηνές ή περιγραφές ‒αυθεντικά τραγικές 

μέσα στη λιτότητά τους και μεγαλειώδεις στη δραματική τους κορύφωση: τον 

ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Αρμένη κομμουνιστή από τους ταγματασφαλίτες (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 332-341), την ανόητη επίδειξη ισχύος της ιεραρχίας του Μαχόμενου 

Στρατού απέναντι στους ανήμπορους «Ιερολοχίτες» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 434-436), 

την προσμονή της απελευθέρωσης στο λιμάνι της Πρέβεζας και την (έστω προσωρινή) 

συνταύτιση του Δίωνα με το ανώνυμο πλήθος ‒«με την παγκόσμια ψυχή», όπως 

χαρακτηριστικά σχολίαζε ο κριτικός, παραπέμποντας στον Βουδισμό (πρβλ. Ρούφος, 

2015, 483-489).23 

Στα σημεία αυτά ο Ρούφος, πιάνοντας (συνειδητά ή ασυνείδητα) το νήμα 

αυτοβιογραφικών έργων-μαρτυριών, όπως (στα καθ’ ημάς) του Σ. Μυριβήλη και του 

Η. Βενέζη, έδειχνε ποιες δυνατότητες του παρείχε το θέμα του και πώς μπορούσε να 

διαχειριστεί το υλικό του. Αρκεί να έμενε προσηλωμένος στα διδάγματα των 

(ευρωπαίων και γηγενών) εισηγητών του (αντι)πολεμικού μυθιστορήματος-

ντοκουμέντου μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να ακολουθούσε την κατεύθυνση 

της δικής τους ρεαλιστικής και συνάμα ανθρωπιστικής προσέγγισης: 

Είναι αλήθεια πως υπάρχουν στιγμές που ξεφεύγει ο συγγραφέας απ’ τα ρηχά κι ο 
αναγνώστης αναπνέει πιο βαθιά. Είναι φορές που νιώθει πως διαβάζει έργο ηρωικό, 
αληθινό, την αιώνια τραγωδία του ανθρωπίνου γένους που περπατά ψηλαφητά στο 
σκοτάδι και γυρεύει συνεχώς να δει λίγο φως. Σ’ ορισμένα σημεία το βιβλίο είναι ισάξιο 
με την Ζωή εν Τάφω του Μυριβήλη και το Ώρα πολέμου ‒αντιπολεμικά έργα απ’ τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο‒ […] αν και δεν φτάνει ούτε το ρεαλισμό του πρώτου ούτε και 
τον ανθρωπισμό του δεύτερου. («Βιβλιόφιλος», 1956) 

Στην υποδοχή της Πορείας στο Σκοτάδι προηγήθηκε με σημαντική διαφορά η 

Κύπρος και αυτό οφείλεται σίγουρα (και) στο γεγονός ότι ώς ένα βαθμό το βιβλίο 

γράφτηκε στο νησί και, πιθανώς, ο Ρούφος να είχε συζητήσει διάφορα θέματα με τον 

κύκλο των εδώ λογίων ή, τουλάχιστον, θα πρέπει να θεωρήσουμε φυσικό ότι 

γνωστοποίησε πρώτα σε αυτούς την επικείμενη έκδοση του δεύτερου τόμου του 

23 Πρβλ. «Εκεί όμως που ο συγγραφέας πετυχαίνει πιο πολύ δεν είναι στην περιγραφή των πιο αμυδρών 
αποχρώσεων της σκέψης του Δίωνα ή στα μποέμικα πάρτι των φοιτητών ‒τα τελευταία με τους τύπους 
των θυμίζουν ανεπιτυχώς Καρτιέ Λατέν‒ αλλά όταν γράφει λιτά για τραγικά ανθρώπινα επεισόδια. Είναι 
αλήθεια κρίμα, που το βιβλίο δεν έχει περισσότερες σελίδες σαν εκείνες που γράφουν για τον θάνατο 
του Αρμένη κομμουνιστή ή για το επεισόδιο με το τσάι που έχυσε ο αξιωματικός, ή εκεί στο τέλος που 
η ψυχή του Δίωνα ενώνεται, έστω και προσωρινά με την παγκόσμια ψυχή, για να χρησιμοποιήσουμε μια 
φράση του Βουδισμού» («Βιβλιόφιλος», 1956). 
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Χρονικού.24 Είναι βέβαιο, εξάλλου, ότι η τελική επεξεργασία του έργου συνέπεσε με 

τους μήνες της ολοένα και πιο στενής εμπλοκής τού διπλωμάτη-συγγραφέα με το 

Κυπριακό (πράγμα που άφησε τα ίχνη του όχι μόνο στο δεύτερο μέρος αλλά και στην 

Άλλη Όχθη), σε μια περίοδο που το ζήτημα είχε περάσει στη νέα και οξύτερη φάση του, 

λόγω και της ένοπλης δράσης της ΕΟΚΑ.  

Στην Ελλάδα πάλι, αν αφήσουμε στην άκρη την πρώιμη παρουσίαση του 

ανώνυμου στον Νεολόγο Πατρών και εκείνη την επαινετική αναφορά του Κοββατζή 

στη συμφιλιωτική αφιέρωση, έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τον Φεβρουάριο του 1956 

(σχεδόν τρεις μήνες από την κυκλοφορία του βιβλίου), ώσπου κάποιος από τους 

«καθιερωμένους» κριτικούς σε έντυπα ευρείας απήχησης να πει τη γνώμη του για τη 

συνέχεια του Χρονικού ‒μια καθυστέρηση που γεννά περισσότερα ερωτήματα, αν 

λάβει κανείς υπόψη του πόσο συντονισμένη (σχεδόν από όλες τις πλευρές) 

εμφανίστηκε η αντίδραση στη Ρίζα του Μύθου έναν χρόνο πριν. 

Πρώτος από τους ελλαδίτες, αναγνωρισμένους (ή αναγνωρίσιμους) κριτικούς, οι 

οποίοι είχαν εκφραστεί ήδη και για την εναρκτήρια βολή του συγγραφέα, ο Β. Βαρίκας 

θα προέβαινε από τις στήλες του Βήματος της Αθήνας σε μια αποτίμηση της καινούριας 

κατάθεσης του Ρούφου για την «τρομερή χρονιά» του 1944.25 Υπενθύμιζε στους 

αναγνώστες της εφημερίδας τόσο τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του εγχειρήματός του 

‒για πρώτη φορά, η Δεξιά παράταξη επιχειρούσε «να προβάλει, διαμέσου της τέχνης, 

24 Στο αρχείο του συγγραφέα απόκειται και επιστολή από τη Νέα Υόρκη (28 Ιαν. 1956) του κύπριου 
φιλολόγου Φ. Βράχα (είχε δημοσιεύσει, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εκτενές κριτικό 
σημείωμα για τη Ρίζα του Μύθου σε τρεις συνέχειες στην κυπριακή εφημερίδα Έθνος, στα τέλη του 
1954). Με την επιστολή αυτή, ευχαριστούσε τον Ρούφο για την αποστολή και της Πορείας στο Σκοτάδι, 
την οποία ομολογούσε ότι διάβασε «με τόσο κέφι και τόσο γρήγορα». Ταυτόχρονα, εξέφραζε την 
επιθυμία του να γράψει κριτική και για τον δεύτερο τόμο (κάτι, όμως, που τελικά δεν θα κάνει), 
εκδηλώνοντας, μάλιστα, την έκπληξή του που ο συγγραφέας είχε συμπεριλάβει, στα «αυτιά» της 
Πορείας στο Σκοτάδι, απόσπασμα και της δικής του κριτικής (ανάμεσα σε άλλες, θετικές και αρνητικές) 
για τη Ρίζα του Μύθου: «Η εξέλιξη του μύθου [της Πορείας στο Σκοτάδι] –χαίρομαι γιατί έτσι την ένιωσα 
προσωπικά μέσα μου– μαρτυρεί πόσο επιπόλαια σκέφτηκαν εκείνοι που έσπευσαν να μιλήσουν για 
ιδεολογικές ψυχώσεις και παραμύθια… Όλα –όλα ξετυλίγονται φυσιολογικά. Δεν υπάρχει τίποτα που 
να μην είναι στη θέση του ή που να στέκει έξω από τα πράγματα. Η σταδιακή πρόοδος των ιδεών, ο 
ενθουσιασμός που ξεσπά, ο φανατισμός που χτυπάει αδυσώπητα, η ωριμότητα που δοκιμάζει και 
ξαναδοκιμάζει τις ιδέες –είναι στοιχεία τόσο αληθινά στον κόσμο του αισθαντικού νέου. Θέλω να 
παρατηρήσω και τούτο: έχω την εντύπωση πως η Πορεία έχει μεγαλύτερη υποβλητικότητα εικόνων από 
τη Ρίζα –σάμπως οι συγκινήσεις τώρα ν’ αναβρύζουν από πιο βαθιά. Ή πέφτω έξω; Οπωσδήποτε, σας 
ευχαριστώ, το επαναλαμβάνω –μου δώσατε εξαιρετική χαρά εδώ που βρίσκομαι και ξυπνήσατε μέσα 
μου πολλά… Μεταξύ τους την πίστη στην πρωτοποριακή εργασία, σεις –αλήθεια, χαράσσετε δρόμο. 
Ελπίζω σύντομα να στείλω στο Έθνος τις εντυπώσεις μου. Δεν περίμενα την τιμή να χρησιμοποιήσετε 
τη δική μου γνώμη στο ξώφυλλό σας. Ούτε, βέβαια, και την… πρωτοτυπία χρησιμοποίησης και των 
δυσμενών σχολίων. Αυτό είναι αληθινή λεβεντιά από μέρους σας» (από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). 
25 Β. Βαρίκας, «Το Χρονικόν του Βιβλίου. Συγγραφείς και Κείμενα. (Ένα χρονικό της Κατοχής)», εφ. 
Το Βήμα, 25 Ιαν. 1956 [= Συγγραφείς και Κείμενα: 1955-1959, ό.π., σ. 52-54]. 
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τη δική της συνεισφορά στον αγώνα κατά του κατακτητή» και «να δικαιώσει τη στάση 

που κράτησε» (Β. Βαρίκας, 2003, 52)‒, όσο και την έκπληξη που προκλήθηκε από την 

πρωτοβουλία αυτή, που έδωσε το έναυσμα σε «πλήθος συζητήσεις», μολονότι οι 

τελευταίες δεν είχαν να κάνουν πάντοτε «με την καθαρά λογοτεχνική αξία» του έργου 

(Β. Βαρίκας, 2003, 52). Οι προκαταρκτικές αυτές παρατηρήσεις του Βαρίκα έδιναν και 

το στίγμα της δικής του ανάγνωσης, η οποία και λογικά θα έτεινε να ισορροπήσει 

μεταξύ αισθητικής και ιδεολογίας. 

Πράγματι, ο μεσοπολεμικός κριτικός με τις μαρξιστικές καταβολές θα ήταν από 

τους λίγους που θα τοποθετούνταν με τρόπο ξεκάθαρο απέναντι στο ειδολογικό 

πρόβλημα συνολικά της τριλογίας. Στη δική του κρίση, το Χρονικό μιας Σταυροφορίας 

έπρεπε να ιδωθεί κατά πρώτο λόγο ως μυθιστόρημα, όπου ο συγγραφέας είχε επιδιώξει 

«να συγκεντρώσει την πείρα του από την περίοδο της Κατοχής και να μας δώσει μια 

συνθετική εικόνα των όσων διαδραματίστηκαν σ’ αυτή» (Β. Βαρίκας, 2003, 52). Η 

θεμελιώδης αυτή εκτίμηση είχε για τον Βαρίκα αυτονόητη σημασία και οδηγούσε σε 

μια σειρά αλληλένδετων διαπιστώσεων. Κατά πρώτον, καταδείκνυε τον διακριτό 

χαρακτήρα της συνεισφοράς του συγγραφέα στην έρευνα και στη μελέτη της κατοχικής 

περιόδου, όπως και της αντίληψής του περί των σχέσεων ιστορίας και μυθοπλασίας σε 

ένα έργο που ο ίδιος το ήθελε να ανήκει περισσότερο στον χώρο της λογοτεχνίας. Στα 

ζητήματα αυτά, η συγκριτική εξέταση του Χρονικού με βιβλία άλλων συγγραφέων 

αντίστοιχης ιδεολογικής θέσης και στάσης, όχι όμως και ανάλογων λογοτεχνικών 

αξιώσεων (όπως, για παράδειγμα, με Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη ή με 

την Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου) μπορούσε να καταστήσει ευδιάκριτα τα 

γνωρίσματα (και τα όρια) της «μαρτυρίας» του Ρούφου. 

Κατά δεύτερον, η πρόθεση μυθιστορηματικής ανάπλασης των γεγονότων της 

Κατοχής και της Αντίστασης εκ μέρους του συγγραφέα μείωνε αναπόδραστα την αξία 

του Χρονικού ως ντοκουμέντου μιας εποχής, το οποίο υπό άλλες προϋποθέσεις θα 

έπρεπε κανονικά να έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Κάσδαγλης, ο 

Φραγκόπουλος (ενδεχομένως και ο Κοτζιάς ‒αν και ο τελευταίος δεν κατονομαζόταν 

ρητώς από τον Βαρίκα, θα αφηνόταν εντούτοις να εννοηθεί) ήταν από την άποψη αυτή 

πιο ειλικρινείς ή, τουλάχιστον, πιο αξιόπιστοι. Ένα είδος «αριστοκρατικού 

μπλαζεδισμού» (Β. Βαρίκας, 2003, 52), μια τάση αποσιώπησης των «σκοτεινών» 

όψεων ή των «αποκρουστικών» πεπραγμένων της δικής του παράταξης και μια 

απόπειρα υπεράσπισης του ένοχου παρελθόντος της παρόλες τις πολλές της αμαρτίες 

(ένας, δηλαδή, κατά τα άλλα κατανοητός ως ψυχολογική ανάγκη αγώνας pro domo 
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sua), έθεταν εν αμφιβόλω όχι την εντιμότητα (που έπρεπε να θεωρείται δεδομένη), 

αλλά την αντιπροσωπευτικότητα και την «αλήθεια» της κατάθεσης του Ρούφου.26 

Η αντίφαση, ωστόσο, στην περίπτωση της κριτικής του Βαρίκα εντοπιζόταν 

ακριβώς στο σημείο αυτό: ενώ, δηλαδή, ανέμενε κανείς ότι οι όποιες παρατηρήσεις του 

θα αφορούσαν στο εξής την αισθητική πλευρά της Πορείας στο Σκοτάδι (εφόσον όφειλε 

κανείς να την αντιμετωπίσει ως μέρος μιας ευρύτερης μυθιστορηματικής σύνθεσης), οι 

περισσότερες από αυτές επικεντρώνονταν στην ιδεολογική διάσταση του «αγώνα-

παρωδία» (Β. Βαρίκας, 2003, 53) των «Ιερολοχιτών» στο βουνό. Δύσκολα εδώ κανείς 

δεν θα διέκρινε την απαξίωση του κριτικού για τον ίδιο τον Ν. Ζέρβα, τα στελέχη του 

και το (κατά την άποψή του) φαιδρό έως ανύπαρκτο αντιστασιακό κίνημα της Δεξιάς, 

προσανατολισμένο αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση ευτελών πολιτικών σκοπιμοτήτων 

και ιδιοτελών συμφερόντων, συχνά σε συνεργασία με ύποπτα ή και εγκληματικά 

στοιχεία του υποκόσμου ‒αν όχι και με τους κατακτητές.27 

Επιπλέον, και αυτός μιλούσε για τις αλλεπάλληλες διαψεύσεις των ιδεωδών, των 

αξιών και των «μεγαλοφάνταστων ονείρων» των νέων «σταυροφόρων» μέσα στην 

αποκαρδιωτική και απογυμνωμένη από κάθε ιδανικό και ευγενή σκοπό επικράτεια του 

26 Πρβλ. «Το παράδειγμα του Προβελέγγιου μιμήθηκαν και άλλοι. Ήδη ο περασμένος χρόνος μάς έδωσε 
σειρά ολόκληρη πεζογραφημάτων που κινούνται στην ίδια περιοχή με το Χρονικό μιας Σταυροφορίας 
του Προβελέγγιου. […] Έχουμε κατά συνέπεια τώρα ένα μέτρο σύγκρισης. Και μπορούμε να το πούμε 
καθαρά. Αν ο συγγραφέας της Ρίζας του Μύθου, από άποψη καλλιτεχνικής προπαίδειας και πνευματικής 
ωριμότητας, στέκεται σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, αν δηλαδή ως αποτέλεσμα τα δυο του βιβλία 
εμφανίζουν μια αξιοσημείωτη αρτιότητα, ως ντοκουμέντα μιας εποχής παραμένουν πολύ λιγότερο 
αποκαλυπτικά. Δεν καταλογίζω έλλειψη ‘‘ειλικρίνειας’’ και τόλμης στον Προβελέγγιο. Φοβάμαι μονάχα 
ότι ένα είδος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ‘‘αριστοκρατικού μπλαζεδισμού’’ που διακρίνει κανένας στα 
βιβλία του, τον κάνει να διστάζει προκειμένου ν’ αναφερθεί στις σκοτεινές, τις αποκρουστικές πλευρές 
του κόσμου που περιγράφει. Σε τούτο συντελεί ασφαλώς και η μαχητική θέση, στο parti pris, που παίρνει 
στην πάλη η οποία διαδραματίζεται στο βιβλίο του. Δεν είναι εύκολο να αρνηθούμε ή να καταδικάσουμε, 
κατά τελεσίδικο τρόπο, ένα μέρος του παλιού εαυτού μας. Το γεγονός, τέλος, ότι η τριλογία του 
Προβελέγγιου κινείται περισσότερο στο χώρο του μυθιστορήματος, της ανασύνθεσης δηλαδή της ζωής 
και όχι της πιστής αναπαράστασής της, του ρεπορτάζ, όπως κατά μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 
συμβαίνει με τα άλλα πεζογραφήματα που αναφέρουμε, εξηγεί πλήρως τη διαφορά» (Β. Βαρίκας, 2003, 
52-53). 
27 Πρβλ. «Με το νέο του βιβλίο ο Προβελέγγιος μάς οδηγεί έξω από την Αθήνα της Κατοχής. Η 
σκηνοθεσία μεταβάλλεται. Ο κεντρικός ήρωας και οι σύντροφοί του αποφασίζουν να εγκαταλείψουν 
την πρωτεύουσα, όπου η Αντίσταση καταντάει συνώνυμη ‒όπως θέλησε να το αντιληφθούμε στον 
πρώτο τόμο του μυθιστορήματός του‒ με τον εξοντωτικό αγώνα ανάμεσα στις δυο παρατάξεις, ερήμην 
ή και με την ευμενή ουδετερότητα του κατακτητή, και να πολεμήσουν επιτέλους εναντίον του, 
εντασσόμενοι στον ‘‘μαχόμενο εθνικό στρατό’’, όπως αποκαλεί τις ανταρτικές ομάδες της Δεξιάς. 
Σύντομα, ωστόσο, θα αντιληφθούν την πλάνη τους. Γιατί ούτε ’δω δεν θα συναντήσουν αγώνα, αλλά 
παρωδία αγώνα. Ψευτοεπιχειρήσεις, που δεν αποβλέπουν παρά να δικαιολογήσουν στα μάτια της 
κυβέρνησης του εξωτερικού την παρουσία του ‘‘Ελεύθερου Κράτους του Βουνού’’. Έπειτα, τα ελατήρια 
που οδήγησαν όλον αυτόν τον κόσμο να ενταχθεί στις γραμμές του ‘‘αντάρτικου’’, δεν έχουν 
οποιαδήποτε σχέση ούτε με τα ιδεώδη της ελευθερίας ούτε με την πίστη στις αξίες της φυλής, που 
φλόγιζαν τη φαντασία των εφήβων του βιβλίου. Αίτια πολύ ταπεινότερα και ένστιχτα συχνά 
εγκληματικά συγκέντρωσαν όλον αυτόν τον κόσμο των ‘‘ελευθερωτών’’. Αρκεί να μείνεις μερικές μέρες 
μαζί τους για να το αντιληφθείς» (Β. Βαρίκας, 2003, 53). 
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«Ελεύθερου Κράτους του Βουνού», την απογοήτευση και την απέχθεια που τους είχαν 

προκαλέσει οι επαφές τους με την ηγεσία του «Μαχόμενου Στρατού» και με τους 

υπόλοιπους αντάρτες. Όλα αυτά, όμως, ο κριτικός των Νέων και του Βήματος δεν θα 

τα έβλεπε τόσο υπό το πρίσμα των εμπειριών εκείνων που θα συντελούσαν στην 

«ενηλικίωση», στη (σωματική, πνευματική και ψυχολογική) ωρίμανση/μεταμόρφωση 

του Δίωνα και των συντρόφων του. Ούτε θεωρούσε ότι τα βιώματα αυτά είχαν 

λειτουργήσει στην κατεύθυνση υπέρβασης της ιδεολογικής μονομέρειας, του 

φανατισμού και της εγωκεντρικότητας των «Ιερολοχιτών». Μάλλον, η όλη 

απομυθοποίηση της «σταυροφορίας» τους έπρεπε να εκληφθεί ως ένδειξη (ή και 

απόρροια) της μεγαλοαστικής/αριστοκρατικής τους καταγωγής, η οποία και μεγάλωνε 

τη νοσταλγία τους για την «τρυφηλή ζωή» των εφηβικών τους χρόνων, για την 

επιστροφή τους στις «ανέσεις» του σπιτιού ‒και της τάξης τους.28  

Σκληρά (και μάλλον άδικα) τα λόγια του Βαρίκα για τους «Ιερολοχίτες» και τα 

πάθη τους. Λίγο-πολύ τους χαρακτήριζε ως καλομαθημένα βουτυρόπαιδα, τα οποία 

μόλις θα έχαναν τη βολή τους, θα αναζητούσαν την ασφάλεια, την προστασία και την 

ξεγνοιασιά της πατρικής τους εστίας (και περιουσίας). Ο κριτικός δεν είχε συγχωρήσει, 

φαίνεται, στον Ρούφο τον διάχυτο ελιτισμό της Ρίζας του Μύθου, παρόλο που διέθετε 

την οξύνοια να διακρίνει (και να παραδεχτεί) ότι κάτι είχε αλλάξει στο μεταξύ και ότι 

αυτή η απαλλαγή των «σταυροφόρων» από τις σφαλερές πλάνες της πρώτης τους 

νιότης και η προσγείωσή τους στη σκληρή πραγματικότητα («που τους επιτρέπει να 

δουν τον κόσμο από μια διαφορετική γωνία»), αποτελούσε «ίσως και το μοναδικό 

θετικό στοιχείο της περιπέτειας των ‘‘Ιερολοχιτών’’ του 1944» (Β. Βαρίκας, 2003, 53).  

Για να το πούμε αλλιώς, ο Βαρίκας, ένας από τους πιο σημαντικούς και σε γενικές 

γραμμές ευθύβολους λογοτεχνικούς κριτικούς της εποχής, δεν θα μπορούσε να αφήσει 

να του διαφύγει η αλλαγή ιδεολογικού, κοσμοθεωρητικού και ηθικού 

προσανατολισμού του Δίωνα και των υπολοίπων στην Πορεία στο Σκοτάδι. Εντούτοις, 

αποκομίζει κανείς την αίσθηση ότι αυτή την πλευρά του βιβλίου έκανε ό,τι περνούσε 

από το χέρι του να την υποβαθμίσει (αν όχι και να την υπονομεύσει), μιλώντας μόνο 

στο τέλος του σημειώματός του για μια «ελαφρά» και «σχεδόν ανεπαίσθητη πνοή ενός 

28 Πρβλ. «Όλα τούτα, και μαζί τους οι κακουχίες της ζωής του βουνού, που τις κάνει περισσότερο 
αισθητές η τρυφηλή ζωή, στην οποία είχαν ως τα χτες συνηθίσει οι σπουδαστές του ‘‘Ιερού Λόχου’’ 
[…], τους κάνει γρήγορα να επιθυμήσουν την επιστροφή στις ανέσεις της προηγούμενης ζωής τους, μια 
επιστροφή που μονάχα ο τερματισμός του πολέμου την εγγυάται. Απογυμνωμένοι τώρα από τα 
μεγαλοφάνταστα όνειρα, και προσγειωμένοι στην οδυνηρή πραγματικότητα, την αναμένουν όλοι τους 
σαν πραγματική απολύτρωση» (Β. Βαρίκας, 2003, 53). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

217

βαθύτερου ανθρωπισμού» που «δροσίζει τις τελευταίες σελίδες»,29 αφού 

προηγουμένως θα είχε (με περίεργο είναι αλήθεια τρόπο) επικαλεστεί το μαρξιστικό 

αξίωμα περί της επανάληψης στη ροή της Ιστορίας ενός γεγονότος ως φάρσας: 

Τούτη η προσγείωση […] μας φέρνει στη σκέψη τον αφορισμό του γερμανού σοφού, όταν 
επέμενε ότι η επανάληψη στην Ιστορία ακολουθεί πάντα τον ίδιο νόμο. Ό,τι δηλαδή την 
πρώτη φορά εμφανίζεται σ’ αυτή ως δράμα, τη δεύτερη μεταβάλλεται σε κωμωδία. Οι 
ήρωες του βιβλίου του Προβελέγγιου θα αντιληφθούν τώρα πόσο είχαν άδικο, όταν 
μιλούσαν περιφρονητικά για τις υλικές ανάγκες της ζωής, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί 
να παίξει στην ψυχολογία του ατόμου και στην ιδεολογική τοποθέτησή του η κοινωνική 
του θέση, ως ποιο βαθμό η αδικία, σε οποιαδήποτε μορφή της, μπορεί να το εξεγείρει, κι 
ακόμη πόσο η μισαλλοδοξία παραμορφώνει το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου. Πέρα 
από τον μηχανικό χωρισμό φίλων και αντιπάλων, αρχίζουν τώρα να αναζητούν στον 
άνθρωπο κάποιες αξίες που μπορεί να υπάρχουν σταθερές κάτω από το μανδύα 
οποιασδήποτε ιδεολογίας. (Β. Βαρίκας, 2003, 53-54) 

Έτσι, ο Βαρίκας, και σε προφανή αντίθεση με τις αιχμές που είχε διατυπώσει στην 

εισαγωγή του για το λογοτεχνικό σινάφι και την έφεσή του σε μια κατά βάση 

ιδεολογική (και μόνο) ανάγνωση της Ρίζας του Μύθου, δεν θα απέφευγε ούτε αυτός 

τον πειρασμό να σταθεί πρωτίστως στις ιδέες ή την πολιτική θέση (και αντί-δραση) των 

νέων του Χρονικού. Θα αφιέρωνε ουσιαστικά μόλις την καταληκτική παράγραφο της 

κριτικής του στα «καθέκαστα» (δηλαδή, στα σχετικά με την αισθητική αποτίμηση) της 

Πορείας στο Σκοτάδι και στις συνακόλουθες αρετές του συγγραφέα, ήδη διαπιστωμένες 

από το πρώτο μέρος της τριλογίας ‒μολονότι και εδώ προσάπτονταν στον Ρούφο οι 

γνωστές και από αλλού αδυναμίες στη διαχείριση και στη σύνθεση του υλικού του, 

καθώς και στη σύλληψη ή την πειστική διαγραφή των μυθιστορηματικών του ηρώων.30 

Στον αντίποδα της κριτικής του Βαρίκα και παρά το γεγονός ότι ο Ρούφος θα 

ξεχώριζε και πάλι ως ένας «αληθινός» νέος πεζογράφος, «από τις καλύτερες ελπίδες 

της σύγχρονης λογοτεχνικής γενεάς», «με βέβαιο ταλέντο, με αισθητική καλλιέργεια 

και με πνευματικότητα σπάνια στην εποχή μας», θα συναντήσουμε τη ραδιοφωνική 

29 Πρβλ. «Μια ελαφρά, σχεδόν ανεπαίσθητη πνοή ενός βαθύτερου ανθρωπισμού δροσίζει τις τελευταίες 
σελίδες του δεύτερου τόμου του Χρονικού μιας σταυροφορίας, προαναγγέλλοντας ίσως ένα 
ουσιαστικότερο αντίκρισμα της ζωής και του ανθρώπου στις σελίδες που θα αποτελέσουν τον τελευταίο 
τόμο» (Β. Βαρίκας, 2003, 54). 
30 Πρβλ. «Ο Προβελέγγιος από την πρώτη εμφάνισή του έδειξε μια θαυμαστή ωριμότητα. Ένα ύφος λιτό 
και διαυγές, γλωσσικό όργανο πειθαρχημένο, γυμνασμένη σκέψη. Που αν δεν εμφανίζεται πάντα αρκετά 
πρωτότυπη, σου αποσπά όμως το ενδιαφέρον με το παιχνίδι των αντιθέσεων ‒κι όταν ακόμη, 
παρασυρμένος ο συγγραφέας απ’ αυτό, λησμονεί να βάλει κάποια όρια˙ λεπτό χιούμορ, ικανότητα να 
συλλαμβάνει τις αδιόρατες ψυχολογικές μεταπτώσεις και να δημιουργεί ατμόσφαιρα, αποτελούν τα 
κύρια γνωρίσματα της προσφοράς του. Η τέχνη του, βέβαια, παραμένει στην ουσία της τέχνη των 
λεπτομερειών, και κάποιες αδυναμίες στη σύνθεση, καθώς και στη σύλληψη ολοκληρωμένων 
ανθρώπων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνουν αισθητές. Καλλιτέχνης, ωστόσο, 
περισσότερο παρά δημιουργός ο Ρόδης Προβελέγγιος παραμένει μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες φωνές 
της νέας λογοτεχνικής γενεάς» (Β. Βαρίκας, 2003, 54). 
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παρουσίαση του Α. Καραντώνη, του αναμφίβολα πιο προβεβλημένου κριτικού της 

«Γενιάς του Τριάντα».31 Eδώ, δεν σχολιάζονταν σχεδόν καθόλου θέματα που άπτονταν 

της ιδεολογικής τοποθέτησης των νέων του Χρονικού (ίσως επειδή ο Καραντώνης 

ένιωθε περισσότερο αλληλέγγυος απέναντί τους και στη διμέτωπη «σταυροφορία» 

τους, εμφορούμενος από ανάλογες αντικομμουνιστικές εμμονές) και σε πρώτο πλάνο 

βρίσκονταν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα κάποιες παρατηρήσεις αισθητικής 

μορφής.32 Ο Καραντώνης χαρακτήριζε αναμενόμενο τον θόρυβο που είχε προξενήσει 

Η Ρίζα του Μύθου, εφόσον το βιβλίο σχετιζόταν με την Κατοχή και την Αντίσταση, 

μια διαφιλονικούμενη περίοδο, στην αναπαράσταση και την ερμηνεία της οποίας ήταν 

επόμενο να μην εξασφαλίζεται η κοινή συναίνεση γύρω από πρόσωπα, πράγματα και 

καταστάσεις.33 

Προσπερνώντας, λοιπόν, με εύσχημο τρόπο το ακανθώδες αυτό ζήτημα και χωρίς 

να ξύνει πληγές, ο Καραντώνης σημείωνε (και επαινούσε) την πρόοδο του συγγραφέα 

σε σύγκριση με το πρωτόλειο έργο του, καθώς πλέον οι ιδέες γίνονταν πράξη, ενώ σε 

επίπεδο τεχνικής η αφηγηματική άνεση συνταιριαζόταν με την «απλότητα» του 

«μύθου» (δηλαδή, της υπόθεσης του βιβλίου) και την «πυκνότητα» της δράσης 

(δηλαδή, την αβίαστη εκτύλιξη της πλοκής από επεισόδιο σε επεισόδιο). Περισσότερο, 

όμως, έβρισκε του γούστου του την απαλλαγμένη από υψηλούς τόνους, ρητορείες και 

υπερβολές, απεικόνιση του ηρωισμού στην Πορεία στο Σκοτάδι. Ο Ρούφος είχε 

καταφέρει να αποφύγει αυτό τον κίνδυνο, αποδίδοντας στον Δίωνα και στους 

συντρόφους του αληθινές, γήινες διαστάσεις, μακριά από ενοχλητικές εξιδανικεύσεις 

και επικά κατορθώματα που δεν μπορούσαν να ανήκουν σε ανθρώπους με σάρκα και 

οστά. Η αποδοχή της μοίρας του καθενός με ήρεμη καρτερικότητα και στωική απάθεια 

31 Α. Καραντώνης, βιβλιοπαρουσίαση της Πορείας στο Σκοτάδι στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών, (;) 
Ιαν. 1956 (δακτυλόγραφο αντίγραφο απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
32 Ο Καραντώνης θα περιοριζόταν μόνο στα ακόλουθα αναφορικά με την ιδεολογική τοποθέτηση των 
«σταυροφόρων»: «Αν στον πρώτο τόμο παρακολουθήσαμε μια ομάδα νέων να δέχονται την αντίσταση 
και να την εξυπηρετούν κατά διάφορους τρόπους, σύμφωνα με την ψυχολογία του ο καθένας, 
εντρυφήσαμε περισσότερο μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα ερωτευμένης αισθητικής και πολεμόχαρης μαζί 
νεότητας, εδώ, στο δεύτερο βιβλίο, εγκαταλείπουμε την Αθήνα, και με τον κύριο ήρωα του έργου, τον 
Δίωνα, ανεβαίνουμε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε, σα χρονικό και σα μυθιστόρημα μαζί, την 
εθνική αντίσταση των Ελλήνων κατά του κατακτητή. Το ανέβασμά μας αυτό, γίνεται άκοπα ‒γιατί μας 
κρατεί από το χέρι ένας πολύ καλός αφηγητής. Τώρα πια δεν αναπτύσσονται αισθητικές θεωρίες για τη 
ζωή, τον αγώνα και τον κομμουνισμό, τώρα οι νέοι προσαρμόζονται στην τραχιά πραγματικότητα ενός 
σκληρού πολεμικού αγώνα, διμέτωπου ‒το ένα μέτωπο ο κομμουνισμός και το άλλο, ο κατακτητής‒ 
τώρα, η ιδέα μεταμορφώνεται σε πράξη» (Α. Καραντώνης, 1956). 
33 Πρβλ. «Το πρώτο του έργο συζητήθηκε πολύ, και κέρδισε νόμιμα και την εκτίμηση και την αντίρρηση. 
Αντίρρηση, άλλωστε, δεν μπορούσε να μην εκδηλωθεί αφού ο Ρόδης Προβελέγγιος έθιγε το θέμα της 
αντιστάσεως κατά την κατοχή ‒κι όπως ξέρουμε αυτό το θέμα, έχει πολλές πλευρές» (Α. Καραντώνης, 
1956). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

219

ήταν ο τύπος της αρετής εκείνης («πανανθρώπινης αλλά και χαρακτηριστικά 

ελληνικής») που θα κατακτούσαν οι «σταυροφόροι», επιδεικνύοντας μια γενναιότητα 

εξίσου (αν όχι και πιο) σημαντική από τον ηρωισμό στα πεδία των μαχών.34 

Η πολιτική σημασία και βαρύτητα της (αντι)στράτευσης των «Ιερολοχιτών» 

ερχόταν, έτσι, σε δεύτερη μοίρα, τη στιγμή που ο Καραντώνης αποσιωπούσε πλήρως 

εκείνες τις πτυχές της εμπειρίας τους στο αντάρτικο, που αποκάλυπταν πόσο γυμνή 

από νόημα υπήρξε η όλη ανάμιξή τους στην υπόθεση του αντιστασιακού αγώνα στο 

βουνό από την πλευρά των ΕΟΕΑ και πόσο η διαφθορά, η ιδιοτέλεια και η απάτη 

αποτελούσαν τα κυρίαρχα γνωρίσματα της ποιότητας και του ήθους του «Μαχόμενου 

Στρατού» σε επίπεδο ηγεσίας και στελεχών.35 Όσο για το πρόβλημα της ειδολογικής 

κατάταξης του Χρονικού, ο κριτικός της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα κοιτούσε (και 

αυτό) να το παρακάμψει, θεωρώντας ότι το έργο συνιστούσε χρονικό και μυθιστόρημα 

μαζί, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω πώς εννοούσε αυτό το πάντρεμα, ποιες 

επιπτώσεις είχε στη διαχείριση της ιστορικής πραγματικότητας εκ μέρους του 

συγγραφέα ή ποιες ήταν οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις του κάθε είδους χωριστά. 

Επιφυλασσόταν μόνο να τοποθετηθεί εκ νέου (και οριστικά), όταν θα έκλεινε ο κύκλος 

αυτής «της προσπάθειας» του συγγραφέα και θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει 

καλύτερα «τα συνολικά αποτελέσματα» ‒μια υπόσχεση, που ωστόσο ο Καραντώνης 

δεν θα τηρούσε τελικά (σε αντίθεση με τον κριτικό του Βήματος, τον Β. Βαρίκα). 

Επόμενός μας σταθμός στην περιδιάβαση αυτή στην ανταπόκριση της ελληνικής 

μεταπολεμικής κριτικής στη συνέχεια του Χρονικού μιας Σταυροφορίας θα είναι ο Α. 

Κοββατζής, ο οποίος, όπως έχουμε ήδη δει, είχε προετοιμάσει από τα Χριστούγεννα 

του 1955 το έδαφος για μια ευνοϊκή υποδοχή του δεύτερου τόμου, αποδίδοντας στον 

34 Πρβλ. «Το διακρίνει [το χρονικό] μια μοναδική απλότητα και πυκνότητα αφηγήσεως, σωστή 
παρατήρηση, έλλειψη υπερβολών και ενοχλητικών ηρωισμών. Ο Προβελέγγιος, μέσα από τον Δίωνά 
του, μας δίνει μια σωστή λειτουργία της ανθρώπινης ψυχικο-σωματικής μηχανής. Μια λεπτή 
πνευματικότητα είναι χυμένη σαν άρωμα σ’ όλο το βιβλίο. Γιατί ο ήρωας δεν αισθάνεται μόνο και δεν 
δρα ενστικτωδώς, όπως τόσοι άλλοι ‒συγχρόνως σκέπτεται και διαρκώς αναλύει γεγονότα, φαινόμενα, 
ανθρώπους. Μπορούμε λοιπόν να τοποθετήσουμε την Πορεία στο σκοτάδι στην κατηγορία των 
λογοτεχνημάτων βέβαιης ποιότητας. Κι η ποιότητα αυτή δυναμώνει από την παρουσία ενός έμμεσου 
ηρωισμού, που δε βρίσκεται τόσο σε πράξεις εμφαντικές και παράτολμες, σε πράξεις Ηράκλειες, αλλά 
στην ήρεμη αποδοχή των γεγονότων και των αντιξοοτήτων, έτσι όπως έρχονται και μας χτυπούν 
καταπρόσωπο, όταν μάλιστα κάνουμε έναν τέτοιον αγώνα. Κι ο τύπος αυτός του ηρωισμού είναι μια 
αρετή και πανανθρώπινη αλλά και χαρακτηριστικά ελληνική» (Α. Καραντώνης, 1956). 
35 Θα ήταν παραπάνω από εμφανής η τάση του Καραντώνη να παραμερίσει ή να αγνοήσει οποιαδήποτε 
«ενοχλητική» (για τη Δεξιά παράταξη) πτυχή του δεύτερου τόμου του Χρονικού: «Και με τον Δίωνα, 
ζούμε όλη την περιπέτεια του αγώνα, κι από την πλευρά την ανθρώπινη κι από την πλευρά την εθνικο-
πολιτική. Θα λέγαμε, μάλιστα, πως σιγά-σιγά ο Δίων ξεχνά γιατί ανέβηκε πάνω και πως αφήνεται 
περισσότερο να μας δείξει τις καθαρά ανθρώπινες αντιστάσεις, την καθαρά σωματική και ψυχική 
περιπέτεια των αγωνιστών. Κι αυτό είναι που δίνει ζέστα, ενδιαφέρον και ανθρωπιά στο ωραίο αυτό 
χρονικό» (Α. Καραντώνης, 1956). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



220

Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

Ρούφο τα εύσημα για την εισαγωγική αφιέρωση σε συντρόφους και αντιπάλους, 

εύγλωττη ένδειξη μιας ανθρωπιστικής, πολιτισμένης και μετριοπαθούς προσέγγισης 

στα συλλογικά τραύματα της πολύπαθης δεκαετίας του 1940. Ο κριτικός της 

Απογευματινής θα ήταν εκ νέου θερμός (παρά τις κάποιες ενστάσεις του πάνω σε 

δευτερεύοντα σημεία του βιβλίου), χαρακτηρίζοντας τον συγγραφέα ως τη 

«λογοτεχνική αποκάλυψη του 1954», που προοιωνιζόταν αξιοζήλευτα και σίγουρα 

επιτεύγματα στον χώρο της νεοελληνικής πεζογραφίας.36 

Πιο συγκεκριμένα, ο Κοββατζής ανέμενε ότι με την έκδοση και του τελευταίου 

τόμου του Χρονικού, τα ελληνικά Γράμματα θα είχαν πλέον να επιδείξουν την πιο 

αξιόλογη μυθιστορηματική τριλογία (προφανώς την πιο σημαντική, και με διαφορά, 

από τις αντίστοιχες συνθετικές προσπάθειες συγγραφέων της «Γενιάς του Τριάντα», 

όπως του Θ. Πετσάλη-Διομήδη, του Π. Πρεβελάκη, του Μ. Καραγάτση κ.ά.), όπως 

επίσης και το μόνο στα καθ’ ημάς, τόσο αυθεντικό «μυθιστορηματικό ‘‘ντοκουμέντο’’ 

του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου» (Α. Κοββατζής, 1956). Και για να μην υπήρχε 

περιθώριο παρανόησης, διευκρίνιζε επεξηγηματικά ότι πεποίθησή του ήταν πως το 

έργο θα αποτελούσε «για τις νέες γενιές ό,τι για τις παλαιότερες Η Ζωή εν Τάφω του 

Μυριβήλη» (Α. Κοββατζής, 1956). 

Το ότι ο ένας από τους κύριους εισηγητές (και θεράποντες) της «λυρικής 

πεζογραφίας» (ο άλλος ήταν ο Α. Αγγελόγλου) έκρινε την Πορεία στο Σκοτάδι (ύστερα 

από τον κύπριο «Βιβλιόφιλο» και, έμμεσα, τον Α. Καραντώνη) στο πλαίσιο (και υπό 

το πρίσμα) της αντιπολεμικής λογοτεχνίας, όπως αυτή άνθισε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, θα ήταν παραπάνω από φανερό. Το ίδιο θα ίσχυε, εξάλλου, και για την (εξ 

ιδίων αναγκών ορμωμένη) πρόθεση του Κοββατζή να υπερτονιστεί η ποιητικότητα της 

ματιάς και το «χαμηλόφωνο» του ύφους του συγγραφέα. Για να το πούμε αλλιώς, ό,τι 

έδινε τη μεγαλύτερη αξία στο «ντοκουμέντο» του Ρούφου, για τον Κοββατζή, ήταν η 

προβολή των προσώπων του έργου, ανεξάρτητα από το (ιδεολογικό, εθνικό ή άλλο) 

στρατόπεδο όπου ανήκαν, «στα φυσικά τους σχήματα», χωρίς να διαχωρίζονταν από 

τη μεριά του σε πρόβατα και σε ερίφια, σε «υπερανθρώπους» ή «υπανθρώπους», σε 

«ήρωες» ή σε ανεδαφικούς «ονειροπόλους μεταρρυθμιστές» (Α. Κοββατζής, 1956).  

Από τη συνειδητή αυτή υπονόμευση απλουστευτικών και μανιχαϊστικών 

αντιλήψεων, από την απόπειρα να αντικριστούν όλοι με ένα βλέμμα κατανόησης, 

ξεπηδούσε το βαθύτατα «ανθρώπινο» μήνυμα (και αίσθημα) του βιβλίου, ενισχυμένο 

36 Α. Κοββατζής, «Από την πνευματικήν ζωήν. Κριτική του Βιβλίου», εφ. Απογευματινή, 6 Φεβρ. 1956. 
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από την ποιητική ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα, που μπόλιαζε τον ρεαλισμό του με 

εκλεκτές, λυρικές νότες μιας εκλεπτυσμένης ευαισθησίας. Καθετί λοιπόν υπαγόταν και 

υπάκουε στην ιδιοφυή αυτή («ιδιόρρυθμη») τεχνική του Ρούφου: 

στην οποία οφείλεται η γοητεία και η μαγεία, που τυλίγει και τις πιο ρεαλιστικές στιγμές 
των ηρώων. Ένα πνεύμα δικαιοσύνης, αληθινής ανθρωπιάς, απροσχημάτιστης 
ειλικρίνειας αναδίνεται από το ωραίο αυτό κείμενο, στο οποίο φανερώνεται μια διάθεση 
να αντικρισθούν οι αντίπαλοι με δικαιοσύνη και κατανόηση. Ο συγγραφέας, παρ’ ότι η 
εξέλιξη του μύθου γίνεται σε μια πολεμική περιοχή, διατηρεί στη δράση και την 
περιγραφή, πολλήν από εκείνη την εκλεκτή ποίηση του πρώτου τόμου. Και το κυριότερο, 
κατορθώνει να διατηρήσει την ενότητα του ύφους και την ψυχική θερμοκρασία των 
ηρώων, στον ίδιο βαθμό. (Α. Κοββατζής, 1956) 

Από κει και πέρα, ο Κοββατζής επέμεινε και αυτός στις διαφορές που εύκολα 

γίνονταν αντιληπτές μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους: α) την αλλαγή του σκηνικού 

από την πόλη (όπου κυριαρχούσαν οι στενοί και περίκλειστοι χώροι) στην «ελληνική 

ύπαιθρο», β) την προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης έναντι της ενδοσκόπησης και 

της «εκτεταμένης και γοητευτικής» αναδίφησης στο «ψυχικό τοπίο των ηρώων», γ) το 

πέρασμα του αυτοβιογραφικού ήρωα σε πρώτο πλάνο ‒με τον Μιχαήλ, «παλαιό είδωλο 

και εμπνευστή» της όλης «σταυροφορίας», να ακολουθεί πλέον ως σκιά παντού τον 

Δίωνα και να του υπενθυμίζει διαρκώς «το δρόμο του καθήκοντος, υποβάλλοντας την 

ιδέα της θυσίας, μιας θυσίας κερδισμένης με πολλήν αξιοπρέπεια και βεβαιότητα»‒ και 

δ) την υποχώρηση σε μεγάλο βαθμό των μακρών θεωρητικών διαλόγων και αναλύσεων 

περί τέχνης, φιλοσοφίας, δικαίου και πολιτικής («που εποίκιλλαν τον αγώνα των νέων 

μέσα στην πόλη και έδιναν ένα βαθύ τόνο πνευματικότητας») προς όφελος μιας πιο 

σφιχτοδεμένης πλοκής (Α. Κοββατζής, 1956). 

Παρά ταύτα, ο Κοββατζής (έμμεσα και με ήπιο τρόπο) διατύπωνε και μια μομφή 

για την έλλειψη επαρκούς περιγραφής των συνθηκών και των αιτιών που υπαγόρευσαν 

αυτές τις αλλαγές.37 Τελικά, ο αναπροσανατολισμός του συγγραφέα (και της 

αυτοβιογραφικής του περσόνας) σε κάθε επίπεδο και οι συναφείς αναπροσαρμογές 

του(ς) δεν έμοιαζαν τόσο φυσικές και δικαιολογημένες στα μάτια του αναγνώστη, 

δεδομένης και της (ακραία και αναλλοίωτα) συντηρητικής πίστης και στάσης του 

37 Πρβλ. «Τώρα, στην Πορεία στο Σκοτάδι, προβάλλονται οι ήρωες, χωρίς τον φόρτο των εσωτερικών 
αποθεμάτων και των πνευματικών επιτευγμάτων τους. Εδώ προσπαθούν να προσαρμοσθούν σε μια 
πραγματικότητα, για την οποία δεν ήσαν προετοιμασμένοι, σε μια δράση, που βρίσκεται σε οξεία 
αντίθεση  προς τις ανθρωπιστικές πεποιθήσεις τους και τις εκλεπτυσμένες συνήθειές τους. Ωστόσο η 
προσδοχή της νέας καταστάσεως γίνεται χωρίς διαμαρτυρία, χωρίς να φαίνεται κανενός είδους ηθική 
πάλη για την απώθηση των όσων η μακρά πνευματική άσκηση έχει συγκεντρώσει, αλλά και χωρίς να 
προβάλλονται ζωηρά οι λόγοι, που ανάγκασαν τους ήρωες να μεταθέσουν τη δράση τους από την πόλη 
στο βουνό» (Α. Κοββατζής, 1956). 
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βασικού ήρωα και των συναγωνιστών του ‒μια παρατήρηση που σίγουρα δεν θα 

κολάκευε τον Ρούφο, αν θυμηθούμε πόσο είχε ενοχληθεί από την ταυτόσημη άποψη 

του Δ. Ρώμα για το ιδεολογικό προφίλ και τις θέσεις άμυνας των «σταυροφόρων» υπέρ 

του «Παλαιού Καθεστώτος»: 

Φυσικά η μεταβολή της ψυχολογίας δεν είναι ριζική. Ο κεντρικός ήρωας, ο Δίων, 
εξακολουθεί να βασανίζεται από τις παλιές σκέψεις του και από τις παλιές συνήθειές του, 
που τις επανακτά κάθε φορά που ξαναβρίσκεται στο περιβάλλον της πόλεως. Η καθολική 
απορρόφηση από το νέο τρόπο ζωής δεν έχει επιτευχθεί και ούτε θα επιτευχθεί ποτέ, γιατί 
το ιδανικό του κεντρικού ήρωος δεν είναι ούτε η πολεμοχαρής δράση, ούτε η ανατροπή 
των κεκτημένων, αλλά η άμυνα των παλαιών ιδεών και των παλαιών αξιών. (Α. 
Κοββατζής, 1956) 

 
ΙΙ.1.3. Η (οριακή) βράβευση της Πορείας στο Σκοτάδι από την «Ομάδα των 

Δώδεκα» και η (αμήχανη) κρίση του Κ. Πορφύρη  
 

Έχουμε φτάσει, όμως, στις αρχές της άνοιξης του 1956, οπότε και η (δεκαμελής) 

«Ομάδα των Δώδεκα» θα ανακοίνωνε τη βράβευση της Πορείας στο Σκοτάδι με το 

«Έπαθλο Κώστα Ουράνη», πράγμα που θα σηματοδοτούσε και την επίσημη 

αναγνώριση του Ρούφου από το λογοτεχνικό «κατεστημένο» της εποχής ως ενός από 

τους πλέον υποσχόμενους νέους συγγραφείς (κάτω των σαράντα ετών).38 Καθόλου 

τυχαία, στο διάστημα των επόμενων μηνών (από τα μέσα Φεβρουαρίου έως και τις 

αρχές Μαΐου) μέλη της γνωστής λογοτεχνικής συντροφιάς, όπως ο Γ. Χατζίνης, ο Η. 

Βενέζης, ο Α. Θρύλος και ο Π. Χάρης, θα επιχειρούσαν να αιτιολογήσουν την επιλογή 

τους αυτή, κυρίως σε σύγκριση με Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη ‒στη 

σχετική συζήτηση δεν θα αναφέρονταν σχεδόν καθόλου τα (επίσης υποψήφια για 

βράβευση τη χρονιά εκείνη) έργα: Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου και Η Θύελλα 

και το Φανάρι του Σ. Πλασκοβίτη.39 

38 Από το 1954 τα μέλη της «Ομάδας» είχαν μειωθεί κατά δύο με την αποχώρηση των Α. Τερζάκη και 
Μ. Καραγάτση, ενώ ο αποβιώσας Κ. Ουράνης είχε αντικατασταθεί στο μεταξύ από τον Κλ. Παράσχο. 
Το 1956 θα προστίθετο ως νέο (ενδέκατο) μέλος της «Ομάδας» και ο Ε. Παπανούτσος, όπως μας 
πληροφορεί ο Η. Βενέζης («Βραβείον Ουράνη, 1956», εφ. Το Βήμα, 13 Μαρτ. 1956), αλλά αυτό θα 
συνέβαινε μετά την ανακοίνωση του Επάθλου για το έτος 1955, το οποίο και επιδόθηκε, ως γνωστόν, 
στην Πορεία στο Σκοτάδι. 
39 Το βιβλία των Κάσδαγλη και Πλασκοβίτη είχαν αρχικά πάρει τέσσερις και δύο ψήφους αντίστοιχα, 
αλλά στη δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία εξασφάλισαν τρεις ψήφους το πρώτο και μία το δεύτερο, ενώ 
την απόλυτη πλειοψηφία των έξι ψήφων, παρά την ισοβαθμία της με Τα Δόντια της Μυλόπετρας στην 
πρώτη ψηφοφορία (δεδομένης της δεκαμελούς σύνθεσης της «Ομάδας»), συγκέντρωσε η Πορεία στο 
Σκοτάδι ‒η Τειχομαχία δεν έπεισε καθόλου, όπως και (για άλλους προφανώς λόγους) το Άνθρωποι και 
Σπίτια του (ευρισκόμενου από την άλλη πλευρά του οδοφράγματος) Α. Φραγκιά. Άλλα πεζογραφικά 
έργα που είχαν υποβληθεί στην κρίση της «Ομάδας» για το έτος 1955 ήταν τα ακόλουθα: Διψασμένοι 
του Κ. Ασημακόπουλου, Το Χαμένο Αύριο του Γ. Θράβαλου, Τρία Πρόσωπα της Ι. Ιατρίδη, Κλειστός 
Ουρανός του Ν. Μάτσα και Ξεκίνημα της Κ. Πικούλη˙ πρβλ. και Α. Αργυρίου, «Εισαγωγή» στο Η 
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Ο Γ. Χατζίνης, πρώτος από την «Ομάδα των Δώδεκα» και μέσα από τις στήλες της 

Νέας Εστίας, του μακροβιότερου (με αξιώσεις, μάλιστα, θεσμικού και ρυθμιστικού 

ρόλου) λογοτεχνικού περιοδικού της εποχής (και όχι μόνο), πρότεινε γόνιμους 

διακειμενικούς συσχετισμούς για το δεύτερο βιβλίο του Ρούφου ‒πέρα πια από τις 

πιθανές καταβολές του από το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο της νεότερης 

λογοτεχνίας μας, τη Ζωή εν Τάφω του Σ. Μυριβήλη. Εδώ, η αντιπαραβολή αφορούσε 

συγγραφείς νεότερους και κείμενα πιο πρόσφατα, κατά πρώτο λόγο το Οδοιπορικό 

του ’43 του Γ. Μπεράτη ‒λιγότερο την Ιερά Οδό του Γ. Θεοτοκά. Ωστόσο, είναι 

αλήθεια ότι οι «συνομιλίες» και οι «συγγένειες» αυτές δεν θα απόβαιναν γενικά προς 

όφελος του συγγραφέα. Αντίθετα, θα έδιναν την αφορμή για να εντοπιστούν οι 

ελλείψεις του και να του υποδειχθούν οι κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει, 

εάν ήθελε το έργο του να ξεφύγει από την (υποθέτουμε, ως μάλλον περιορισμένης και 

αμφίβολης αισθητικής αξίας) επικράτεια του «χρονικού».40 

Ιδιαίτερα, η σύγκριση με την κατάθεση του Μπεράτη για την ίδια λίγο-πολύ 

περίοδο και για ανάλογες εμπειρίες και βιώματα από το αντάρτικο στο βουνό κάτω από 

την ομπρέλα του ΕΔΕΣ του Ν. Ζέρβα θα ήταν συντριπτική για τον Ρούφο. Δεν 

επρόκειτο τόσο για τη «δοκιμιογραφική» του έφεση, η οποία είχε μειωθεί δραστικά σε 

σχέση με την πρωτόλεια Ρίζα του Μύθου (ο συγγραφέας είχε κερδίσει το στοίχημα της 

αναπαράστασης «γεγονότων» και όχι απλά «ιδεών», που «περίσσευαν» εκεί), αλλά για 

την τάση του να μη γράφει «εν θερμώ», να ενδιαφέρεται για τη ζυγισμένη φράση, την 

ακρίβεια, την καλλιέπεια ‒για υφολογικά δηλαδή χαρακτηριστικά, τα οποία πρόδιδαν 

έναν δημιουργό που ακόμη και σε στιγμές συγκλονισμού, δεν ήθελε να αφήσει τα 

συναισθήματά του να περάσουν στο χαρτί. Αντίθετα, ο Ρούφος επιδίωκε με κάθε τρόπο 

να διατηρήσει «ακέραιες την αυτοκυριαρχία και την πνευματική του ψυχραιμία» (Γ. 

Χατζίνης, 1956, 273), ώστε να μη μεταδώσει κάτι από την ένταση του ψυχικού του 

Μεταπολεμική Πεζογραφία: Από τον Πόλεμο του ’40 ώς τη Δικτατορία του ’67, τόμ. Α΄, Αθήνα, Σοκόλης, 
1988, σ. 165 και του ιδίου, Ιστορία…, τόμ. Ε΄, ό.π., σ. 98-99. Πάντως, ενδεικτικό της «πόλωσης» που 
επικρατούσε (και) στον χώρο των Γραμμάτων ‒ενός ακήρυκτου πολέμου λογοτεχνών και κριτικών της 
Αριστεράς με το πνευματικό κατεστημένο της εποχής, όπως αυτό το εκπροσωπούσε η «Ομάδα των 
Δώδεκα»‒ θα ήταν το υστερόγραφο σχόλιο του Κ. Πορφύρη στην Αυγή, όπου και αρχές του 1956 θα 
παρουσιαζόταν (με αφειδώλευτο, εννοείται, έπαινο) το βιβλίο του Φραγκιά, σε αντιδιαστολή με τα 
πεζογραφικά έργα της «εθνοπροδοσίας» (των Ρ. Ρούφου, Θ. Δ. Φραγκόπουλου και Ν. Κάσδαγλη): «Και 
μια απορία. Οι κήνσορες των λογοτεχνικών βραβείων θα τιμήσουν τον εαυτό τους; Ή θα τιμήσουν τα 
βιβλία της εθνοπροδοσίας;» («Ένας νέος μυθιστοριογράφος. Αντρέα Φραγκιά, Άνθρωποι και Σπίτια, 
μυθιστόρημα, Αθήνα, 1955», εφ. Η Αυγή, 20 Ιαν. 1956, στο Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό, 
την Ιστορία και την Πολιτική, ό.π., σ. 275). Το πρωτόλειο έργο του Φραγκιά είχε καλωσορίσει με μια 
εγκωμιαστική κριτική και ο Δ. Ραυτόπουλος, Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 150-165. 
40 Γ. Χατζίνης, «Ρόδη Προβελέγγιου: Πορεία στο Σκοτάδι», περ. Νέα Εστία, τόμ. 59ος, τχ. 687 (15 Φεβρ. 
1956), 273-274. 
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κόσμου, πριν βάλει σε τάξη τις ιδέες του, πριν εκλογικεύσει τη συγκίνησή του, πριν 

αποστασιοποιηθεί από τις καταστάσεις και επεξεργαστεί το υλικό του.41 

Μπορεί όλα αυτά, βέβαια, να ήταν δείγματα μιας στέρεης προσωπικότητας, μιας 

θαυμάσιας και αξιοζήλευτης «ψυχικής υγείας», όμως δεν αντιστοιχούσαν στα κάθε 

είδους τραύματα, που «μια εποχή τόσο βαθιά δονούμενη και αναταρασσόμενη» είχε 

προκαλέσει ‒και κατά συνέπεια, δεν έπειθαν, φορτώνοντας επιπλέον το βιβλίο με 

αχρείαστη «φιλολογία» (Γ. Χατζίνης, 1956, 273).42 Η Πορεία στο Σκοτάδι έπασχε από 

την απουσία της τραγικότητας εκείνης που ήταν ίδιον μόνον των «μεγάλων έργων» 

(και των γνήσιων μυθιστοριογράφων ή, έστω, «χρονικογράφων». Επομένως, δεν ήταν 

σε θέση να κάνει τους αναγνώστες να βιώσουν το ανθρώπινο δράμα στο πετσί τους, 

«να κλάψουν για τη μοίρα του ανθρώπου». 

Ο Χατζίνης έβλεπε τον Ρούφο πιο κοντά στο «κλίμα» του Θεοτοκά, αν και πάλι 

χωρίς την ικανότητα του τελευταίου «να πλάθει ανθρώπους, που εξακολουθούμε να 

νιώθουμε την παρουσία τους και πολύ ύστερ’ από το διάβασμα» (Γ. Χατζίνης, 1956, 

273). Εξάλλου, ο πρώτος, ως «χρονικογράφος» μιας εποχής ‒και όχι, για την ώρα 

τουλάχιστον, ως δόκιμος μυθιστοριογράφος, όπως ο Θεοτοκάς, ο οποίος είχε επιδώσει 

πανηγυρικά τα διαπιστευτήριά του στην πνευματική αγορά με έργα της στάθμης της 

Αργώς και της Ιεράς Οδού‒ δεν είχε ακόμη αυτή την «υποχρέωση», να δημιουργήσει 

δηλαδή πειστικούς και ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Εντούτοις, ως κοινό γνώρισμα 

αμφότερων απέναντι στη ζωή και στην τέχνη, ο κριτικός της Νέας Εστίας διέκρινε την 

τάση τους να αντιμετωπίζουν τα πράγματα «με κάποιο απροσδιόριστο χιούμορ που 

εκμηδενίζει το πάθος κι εξασφαλίζει την εσωτερική ισορροπία» (Γ. Χατζίνης, 1956, 

273). Η ευγένεια, η «διαύγεια» και η «αντικειμενικότητα» στην εν γένει στάση του 

41 Πρβλ. «Θυμόμαστε τώρα το Οδοιπορικό του ’43 του Γιάννη Μπεράτη, γραμμένο πάνω στο ίδιο θέμα, 
που μας έκαμε κάποτε ν’ ανατριχιάσουμε ώς τις ρίζες της καρδιάς. Ήταν ένα κείμενο που άχνιζε από 
ζωή για δυο λόγους. Πρώτα, γιατί είχε γραφτεί πριν η μνήμη πάψει να στάζει αίμα. (Είναι η καλύτερη 
περίπτωση για τα χρονικά). Και ύστερα, γιατί η ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα ήταν, κατά βάθος, 
τραγική. Κι η παραμικρή περιπέτεια, τον αναστάτωνε ώς τα μύχια. Ο Ρόδης Προβελέγγιος έγραψε το 
δικό του χρονικό, όταν πια οι κοχλασμοί είχαν κατασιγάσει και τα βιώματα είχαν ουδετεροποιηθεί μέσ’ 
από το πρίσμα του καιρού. Όταν διαβάζουμε την Πορεία στο Σκοτάδι συμμετέχουμε έντονα στους 
ενθουσιασμούς και τις απογοητεύσεις του, στις κάθε λογής αντιδράσεις του, εκφρασμένες όλες με 
ακρίβεια και με αμεροληψία, που η ίδια η δύναμη της αφήγησης τις κάνει περισσότερο εμφανείς. Αλλά 
δεν παύουμε να νιώθουμε πλάι μας έναν άνθρωπο που παλεύει απεγνωσμένα –κι όταν ακόμη 
παρασύρεται από τη δίνη της ζωής– να εμφανίσει ακέραιες την αυτοκυριαρχία του και την πνευματική 
του ψυχραιμία» (Γ. Χατζίνης, 1956, 273). 
42 Πρβλ. «Για να ξαναθυμηθούμε τον Μπεράτη, στο Οδοιπορικό του ’43 η ίδια η προσωπική αξιοπρέπεια 
του συγγραφέα-αφηγητή θυσιάζεται για να εξασφαλιστεί η άμεση συμμετοχή του αναγνώστη στο βίωμα. 
Εκεί δεν υπάρχει ούτε ίχνος απ’ αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ‘‘φιλολογία’’. Η Πορεία στο 
Σκοτάδι εξακολουθεί να έχει αρκετή (στη Ρίζα του Μύθου γινόταν κατάχρηση) αλλά περισσότερο 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του θέματος» (Γ. Χατζίνης, 1956, 273). 
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Ρούφου προς φίλους και αντιπάλους, προς άβολες αλήθειες και ενοχλητικές 

αποκαλύψεις, έπρεπε μάλλον (και αυτές) να πιστωθούν στη (θελημένη ή όχι, αδιάφορο) 

επίδραση που είχε ασκήσει πάνω του ο πρεσβύτερός του συγγραφέας βιβλίων 

ανάλογης θεματολογίας και ύφους. Για ακόμη μια φορά, όμως, ο Ρούφος θα υστερούσε 

στον «θερμό αυθορμητισμό της εξομολόγησης που προκαλεί την ανάφλεξη» (Γ. 

Χατζίνης, 1956, 273). 

Τι θα μπορούσε, λοιπόν, να μείνει από την Πορεία στο Σκοτάδι, ύστερα από όλα 

αυτά, σύμφωνα με την κρίση του Χατζίνη; Πρώτον, η αξία της ως ντοκουμέντου για 

τον «ανταρτοπόλεμο» των «εθνικιστών» ‒αυτή ήταν, κατά τον Χατζίνη, η ιδεολογική 

ταυτότητα, που προσιδίαζε στη φοιτητική συντροφιά του Δίωνα. Και, παρεμπιπτόντως, 

ξεκαθαριζόταν ότι η συνεισφορά της μαρτυρίας του Ρούφου είχε μεν μια αυτονόητη 

σημασία, δεν δινόταν όμως διόλου έκταση στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα του πώς 

παρουσιαζόταν σε αυτή ο αντιστασιακός αγώνας από την πλευρά της Δεξιάς: ο 

κριτικός μιλούσε γενικά και αόριστα για «αθλιότητες», οι οποίες «παρατηρήθηκαν στις 

ανταρτικές μας ομάδες –δεξιάς και αριστεράς», συμπεριφορές και πράξεις που 

«φαίνεται πως ήταν κοινές σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη» (Γ. Χατζίνης, 1956, 273) 

‒και το όλο θέμα θα έκλεινε εδώ.  

Πιο συγκεκριμένος γινόταν αναφερόμενος στα καταληκτικά δύο κεφάλαια του 

βιβλίου («Το βάρος του Σταυρού» και «Το σχήμα του Σταυρού», πρβλ. Ρούφος, 2015, 

416-465 και 466-489), θεωρώντας ότι εδώ ο συγγραφέας είχε πετύχει να μεταφέρει 

στον αναγνώστη τη βαθύτερη «αναστάτωση» που βίωσε το αυτοβιογραφικό του 

είδωλο τους τελευταίους μήνες της Κατοχής.43 Ο Ρούφος είχε κατορθώσει επιτέλους 

να ξυπνήσει αισθήματα ειλικρινούς συμπάθειας για όσα είχε διέλθει ο Δίων (για τις 

σωματικές και άλλες «ταλαιπωρίες» του στο βουνό, για τις ταπεινώσεις του και τις 

διαδοχικές, εξωτερικές και εσωτερικές, μεταπτώσεις της τύχης και της ψυχολογίας 

του), προκειμένου να οδηγηθεί στην ωριμότητα και σε μια ολική μεταμόρφωση ‒μια 

«αλλοίωση» που για τον Χατζίνη ήταν και ευπρόσδεκτη και δηλωτική της ίδιας της 

εξελικτικής πορείας του ως συγγραφέα. Η δικαίωση της «σταυροφορίας» και του 

Χρονικού δεν μπορούσε, έτσι, να τεθεί πλέον εν αμφιβόλω: 

43 Πρβλ. «Οι σελίδες αυτές που απηχούν βαθύτερες αναστατώσεις, είναι πολύ περισσότερο ανθρώπινες 
απ’ ό,τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Εγκαταλειπόμαστε ασυναίσθητα στην πικρή χαρά που μας 
δίνουν. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο η ακριβολογημένη έκθεση ενός συγγραφέα, αλλά και η κραυγή ενός 
ανθρώπου, που νιώθει κάτι ν’ αλλάζει μέσα του, που χάνει την ίδια του την υπερηφάνεια. Τίποτε δεν 
υπάρχει πιο ικανό να προκαλέσει αλλοιώσεις στον ψυχικό και πνευματικό μας κόσμο, όσο η διάψευση 
του ονείρου και η σωματική ταλαιπωρία» (Γ. Χατζίνης, 1956, 273). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



226

Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

Ό,τι περισσότερο ενδιαφέρει σ’ αυτό το χρονικό είναι η πορεία της εσωτερικής 
προσωπικότητας του ήρωά του. Αυτό που ονομάσαμε αλλοίωση στον ψυχικό και 
πνευματικό του χώρο, είναι σύγχρονα και μια ωρίμανση. Ο Δίωνας που αφήνουμε στο 
τέλος της Πορείας στο σκοτάδι είναι πολύ διαφορετικός από κείνον που γνωρίσαμε στην 
αρχή της Ρίζας του Μύθου. Κάποια αποκάλυψη έγινε μέσα του. Και μπορούμε πια να 
είμαστε βέβαιοι, πως ο τρίτος και τελευταίος τόμος που περιμένουμε, θ’ αποτελέσει την 
επισφράγιση αυτού του γεγονότος, που θα είναι συγχρόνως και η δικαίωση ολόκληρου 
του έργου. (Γ. Χατζίνης, 1956, 273-274˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο) 

Πριν δούμε το επίσημο «σκεπτικό» της βράβευσης του βιβλίου από την «Ομάδα 

των Δώδεκα» και τη συναφή επιφυλλίδα του Η. Βενέζη, δημοσιευμένη πρωτοσέλιδα 

στην εβδομαδιαία του συνεργασία με Το Βήμα, αξίζει να μνημονεύσουμε και την 

αμήχανη κριτική τοποθέτηση του Κ. Πορφύρη από τις στήλες της Αυγής.44 Ο 

ζακυνθινός λόγιος και μαχητικός διανοούμενος της Αριστεράς ήταν ο μόνος (από 

Ελλάδα και Κύπρο), ο οποίος, με δεδομένη την ένταξή του στην αντίπερα όχθη, 

καταδέχτηκε να ασχοληθεί με τον συγγραφέα, ύστερα από την «εξοργιστική» και 

«αποκρουστική» Ρίζα του Μύθου ‒ο Δ. Ραυτόπουλος θα διατύπωνε την τελειωτική του 

καταδίκη για τον Ρούφο, όταν θα έκρινε, σαν υστερόγραφο στο Χρονικό μιας 

Σταυροφορίας, τη Χάλκινη Εποχή (και πάλι για λογαριασμό της Επιθεώρησης Τέχνης), 

δεν θα έγραφε όμως ούτε μια αράδα για την Πορεία στο Σκοτάδι ή την Άλλη Όχθη. 

Μιλήσαμε παραπάνω για αμηχανία του Πορφύρη, γιατί δύσκολα μπορούσε κανείς 

να παραβλέψει από τη μια την αδυναμία του να υπερβεί τη (φυσική κατά τα άλλα) 

αποστροφή που ένιωθε απέναντι σε έναν συγγραφέα της άλλης πλευράς με τόσο έντονα 

ριζωμένη και έκδηλη αντικομμουνιστική στόχευση και δράση ‒πάντα σύμφωνα με την 

κατάθεση του ίδιου στον πρώτο τόμο της τριλογίας του για τις αντιλήψεις και τα 

πεπραγμένα μερίδας τουλάχιστον της μη εαμικής νεολαίας στο Πανεπιστήμιο. Από την 

άλλη, η (ακούσια) αναθεώρηση των όσων είχε υποστηρίξει τότε για τον Ρούφο, με 

αφορμή τη Ρίζα του Μύθου, προέκυπτε εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη, λόγω της 

αναπαράστασης στην Πορεία στο Σκοτάδι του κλίματος, της συμπεριφοράς, του ήθους 

και, γενικότερα, της προσφοράς των ανταρτών του ΕΔΕΣ στην Αντίσταση ‒μιας 

εξεικόνισης κάθε άλλο παρά επικής ή κολακευτικής για τον Ν. Ζέρβα και τα στελέχη 

του. Ταυτόχρονα, ο Πορφύρης δεν ήταν δυνατό να αφήσει ασχολίαστες τη γενικότερη 

μετριοπάθεια και την εξισορροπημένη αίσθηση που απέπνεε ο δεύτερος τόμος, ακόμη 

και σε επίπεδο τεχνικής (όπως, για παράδειγμα, συνέβαινε με την υιοθέτηση του 

σωστού «μέτρου» στο δίπολο σκέψης-δράσης), παρά τις ελλείψεις και πάλι στον τομέα 

44 Κ. Πορφύρης, «Κάθε Παρασκευή. Η Κριτική του Βιβλίου. Πορεία στο Σκοτάδι (Χρονικό μιας 
Σταυροφορίας) του Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. Η Αυγή, 24 Φεβρ. 1956. 
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της «σύνθεσης» ‒περιέργως εδώ, ο κριτικός θεωρούσε πιο προωθημένη σε επιτεύγματα 

την περίπτωση της Ρίζας του Μύθου.  

Η «αηδία», που θα ένιωθε αυτή τη φορά όχι ο Πορφύρης (ο οποίος αισθανόταν, 

καθ’ ομολογία του, έτσι περίπου ένα χρόνο πριν για τον συγγραφέα και το πρώτο του 

βιβλίο), αλλά ο Δίων απέναντι στη δική του παράταξη και την αντίσταση-παρωδία (ή 

«αντίσταση σορολόπ») των ΕΟΕΑ στην Ήπειρο, σχολιαζόταν θετικά από τον κριτικό 

της Αυγής ως βήμα προόδου και για τον ήρωα και για τον δημιουργό του.45 Ούτε, 

άλλωστε, μπορούσε να διαφύγει της προσοχής του το συμφιλιωτικό πνεύμα που 

διακρινόταν σε κάποιες σελίδες του δεύτερου τόμου, όπου αναγνωρίζονταν τα λάθη (ή 

και τα εγκλήματα) των εθνικοφρόνων σε βάρος των κομμουνιστών, καθώς και οι 

αρετές των δεύτερων (οι αγνές προθέσεις τους, η ανιδιοτέλεια, ο ηρωισμός). Όλα αυτά, 

όμως, ο Πορφύρης αδυνατούσε (ή ίσως δεν ήθελε κιόλας) να τα αιτιολογήσει 

διαφορετικά, παρά μόνον ως αποτέλεσμα της χρονικής απόστασης που υπέθετε ότι 

χώριζε τη σύνθεση του πρώτου από το δεύτερο μέρος της τριλογίας, όταν πια τα πάθη 

και οι εμμονές του συγγραφέα θα είχαν μοιραία και φυσιολογικά καταλαγιάσει, ενώ ο 

αυτοβιογραφικός τόνος, περισσότερο έντονος στην Πορεία στο Σκοτάδι («μόλο που 

συνεχίζεται ο λόγος από το γ΄ πρόσωπο»),46 έδινε μια άλλη χροιά στο εγχείρημα του 

Ρούφου ‒υποθέτουμε, πιο προσωπική και λιγότερο πολεμική: 

Φαίνεται πως το δεύτερο αυτό βιβλίο της τριλογίας το χωρίζει αρκετή χρονική απόσταση 
από το πρώτο, γράφτηκε ίσως σε ένα άλλο, διαφορετικό κλίμα, σε εποχή, που τα πάθη δεν 
θα ήτανε τόσο έντονα όσο την εποχή που γράφτηκε η Ρίζα. Και το γεγονός αυτό 
αποτυπώθηκε στο βιβλίο. (Κ. Πορφύρης, 1956) 

Παρά ταύτα, η αποτίμηση της συνέχειας της τριλογίας εκ μέρους του Πορφύρη 

δεν διέφερε στην ουσία της από όσα είχε καταλογίσει προηγουμένως στον συγγραφέα 

και στο έργο του και συνιστούσαν εν ολίγοις την απόρριψη και των δύο σε επίπεδο 

45 Πρβλ. «Στη Ρίζα του Μύθου, το πρώτο βιβλίο της τριλογίας Χρονικό μιας Σταυροφορίας, ο κ. 
Προβελέγγιος εξύμνησε την αντίσταση κατά της Αντίστασης. Στην Πορεία στο Σκοτάδι […] μας δίνει 
την αντίσταση… σορολόπ. […] Σκέφτεται λοιπόν [ο Δίων] να βγει στο βουνό. Μα ώσπου να πάρει την 
απόφαση και να κανονίσει τα της αναχώρησης, ο καιρός περνάει με μπάνια και με έρωτα. Ειδυλλιακή 
ζωή. Επί τέλους φτάνει στο βουνό ‒στην Ήπειρο. Κι εκεί αρχίζει η αντίσταση σορολόπ: ατσαλάκωτες 
στολές αξιωματικών, ίντριγκες, εγγλέζικες λίρες, υπηρέτες και ασκήσεις… παρελάσεις για την είσοδο 
στα Γιάννενα –μετά την αποχώρηση των Γερμανών. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αηδιάζουν το Δίωνα 
κι ο συγγραφέας ‒που όπως είπαμε στην κριτική της Ρίζας ταυτίζεται ως ένα σημείο μ’ αυτόν‒ παίρνει 
στάση αρνητική απέναντί τους. Κι αυτό είναι ένα θετικό βήμα του Δίωνα και του συγγραφέα. 
Καταλαβαίνει πως αυτό που γίνεται εκεί δεν είναι αντίσταση, αλλά παρωδία της Αντίστασης. 
Αναγνωρίζει μάλιστα καμιά φορά και στους αντιπάλους του αγνότητα προθέσεων και ηρωισμό, αν όχι 
σε όλους, τουλάχιστον όμως σε μερικούς (όπως στον Αρμένη εκείνον, που πεθαίνει με φρικτά 
βασανιστήρια από τους ταγματασφαλίτες δίχως να βγάλει λέξη)» (Κ. Πορφύρης, 1956). 
46 Πρβλ. το αντίστοιχο σχόλιο του Πορφύρη για τον Δίωνα-συγγραφέα στην κριτική του για τον πρώτο 
τόμο του Χρονικού, στο Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό,…, ό.π., σ. 269.   
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τόσο ιδεολογίας, όσο και αισθητικής. Ο ελιτισμός, ο αριστοκρατισμός, η αντιπάθεια 

του Ρούφου (και της αυτοβιογραφικής του περσόνας) για τον λαό ‒αποτέλεσμα της 

ταξικής του υπεροχής και κουλτούρας‒ δεν είχαν για τον κριτικό της Αριστεράς 

ελαττωθεί. Παρά τη μερική υποχώρηση της ιδεολογικής εμπάθειας, της μισαλλοδοξίας 

και του κυνισμού της Ρίζας του Μύθου (όπως και της άσκοπης επίδειξης «φλύαρης και 

φτηνής φιλοσοφίας»), η άποψη των «σταυροφόρων» για την κοινωνία, τα προβλήματα 

και τη δυναμική της, οι πεποιθήσεις τους, το όλο πνεύμα και η εικόνα που αναδίνονταν 

από τον «αγώνα» και τις αγωνίες τους στην Πορεία στο Σκοτάδι χαρακτηρίζονταν από 

την ίδια, αναλλοίωτη αντιδραστικότητα, την ίδια απαισιόδοξη αποδοχή της απώλειας 

του δικού τους κόσμου, ενός κόσμου που συντριβόταν πια γι’ αυτούς οριστικά από την 

επέλαση του «οδοστρωτήρα των πολλών και των χυδαίων» (Κ. Πορφύρης, 1956).47  

Σε τελική ανάλυση, η μόνη πιθανότητα να έβλεπε κανείς με άλλο μάτι τον δεύτερο 

τόμο του Χρονικού, ήταν να μην υπήρχε απλώς ο πρώτος˙ να είχε, δηλαδή, ο 

συγγραφέας εξαρχής την εντιμότητα, το κουράγιο και το θάρρος να δει «την αλήθεια 

κατάματα» και να την παραδεχθεί με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ‒και όχι τόσο 

δειλά, όπως το επιχείρησε εκ των υστέρων: 

Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας, μόλο που δεν είναι αποκρουστικό, όπως η Ρίζα και δεν 
έχει τον κυνισμό της, δεν διαφέρει και πολύ ως προς τη «διδασκαλία» της περί των ολίγων, 
εκλεκτών «ηρώων». Το γεγονός μάλιστα ότι ο συγγραφέας, παρόλο που από τη Ρίζα ώς 
την Πορεία είχε μιαν εξέλιξη, δεν δίστασε να δώσει στη δημοσιότητα τη Ρίζα, δείχνει πως 
η συγγένεια των δύο βιβλίων δεν έσπασε. (Κ. Πορφύρης, 1956) 

Κατά μια περίεργη συγκυρία, η ανακοίνωση της βράβευσης του βιβλίου από την 

«Ομάδα των Δώδεκα» θα συνέπιπτε με την εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες, 

ύστερα από την κατάρρευση των συνομιλιών του με τον κυβερνήτη του νησιού, 

στρατάρχη sir John Harding ‒μια άκρως δυσάρεστη και αρνητική εξέλιξη που θα είχε 

τις επιπτώσεις της, μεταξύ άλλων, και στην επαγγελματική ζωή και στη γενικότερη 

σταδιοδρομία του Ρούφου στη διπλωματική υπηρεσία. Όπως θα δούμε σε επόμενο 

κεφάλαιο, ο νεαρός Πρόξενος θα επωμιζόταν τότε (και μέχρι την αναχώρησή του από 

την Κύπρο τον Αύγουστο του 1956) το κύριο βάρος της επικοινωνίας και του 

συντονισμού της ελληνικής κυβέρνησης με τον στρατιωτικό αρχηγό της ΕΟΚΑ, Γ. 

Γρίβα-Διγενή. Στην Ελλάδα, τώρα, οι τριγμοί που θα προκαλούσε η είδηση της 

47 Πρβλ. «Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας και στην Πορεία στο σκοτάδι δεν έχει το κουράγιο ή την 
ικανότητα ή (κι αυτό θα ήταν το χειρότερο) την ειλικρίνεια να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα. Γι’ αυτό 
και το συμπέρασμά του είναι απαισιόδοξο και αντικοινωνικό και αριστοκρατικό: οι λίγοι εκλεχτοί, οι 
‘‘σταυροφόροι’’, όπως τους ονομάζει, συντρίβονται από τον οδοστρωτήρα των πολλών και των 
χυδαίων» (Κ. Πορφύρης, 1956). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

229

ξαφνικής εκτόπισης του Αρχιεπισκόπου θα έπλητταν καίρια τη νεοεκλεγείσα 

κυβέρνηση Κ. Καραμανλή (και προσωπικά τον Υπουργό Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκη), 

ενώ η ελληνική κοινωνία θα βρισκόταν σε αναβρασμό (και πάλι), διοχετεύοντας τα 

αισθήματα απογοήτευσης και οργής εναντίον των Βρετανών και, γενικότερα, των 

Δυτικών «συμμάχων» της χώρας σε μαζικά συλλαλητήρια και βίαιες διαδηλώσεις ‒μια 

ισχυρή και έμπρακτη αμφισβήτηση του γεωπολιτικού προσανατολισμού και της 

ιδεολογικής ηγεμονίας που είχαν επιβληθεί στην Ελλάδα από τους νικητές του 

Εμφυλίου.48 

Προφανώς, τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα δεν μπορούσαν να περάσουν στο 

περιθώριο και να μείνουν εκτός πεδίου αναφοράς και για τα μέλη της «Ομάδας των 

Δώδεκα», που θα αναλάμβαναν να συστήσουν στο αναγνωστικό κοινό τον νέο 

συγγραφέα. Εκτός του γεγονότος ότι αυτός υπηρετούσε στη Λευκωσία εκείνη την 

περίοδο αιχμής, ήταν ο δεύτερος διπλωμάτης (μετά τον Α. Βλάχο), ο οποίος και 

έπαιρνε το «Έπαθλο Κ. Ουράνη».49 Αναμενόμενα, η παρουσίαση του τιμώμενου 

συγγραφέα και του έργου του θα λειτουργούσε έμμεσα και ως μια υπενθύμιση στους 

φίλους του «άλλου πολέμου» των πρόσφατων κοινών με το ελληνικό έθνος αγώνων 

τους εναντίον των δυνάμεων του Άξονα.  

Αίφνης, ο Η. Βενέζης στο πρωτοσέλιδο «φιλολογικό σημείωμά» του στο Βήμα με 

τίτλο «Βραβείο Ουράνη, 1956»50 θα αισθανόταν την ανάγκη κατά κάποιο τρόπο να 

απολογηθεί που η στήλη του δεν έπαιρνε υπόψη της και τόσο την επικαιρότητα και τις 

έκτακτες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί λόγω του Κυπριακού, ασχολούμενη με την 

προβολή ενός θέματος από τον χώρο της λογοτεχνίας, αναμφίβολα δευτερεύουσας 

σημασίας για την πλειονότητα των αναγνωστών μιας καθημερινής εφημερίδας˙ θα 

δικαιολογούσε, εντούτοις, την φαινομενικά αυτή άκαιρη επιλογή ως εξής: 

Η απονομή του εφετινού Βραβείου Ουράνη από την Ομάδα των Δώδεκα συνέπεσε με τα 
μεγάλα και πικρά γεγονότα που συνταράζουν το Έθνος. Η σκέψη μας όλη είναι εκεί που 
χτυπά η καρδιά της Ελλάδας [= στην Κύπρο]. Αυτή εδώ η στήλη που, κατά παράδοσιν, 
σχολιάζει κάθε χρονιά την απονομή του Βραβείου των Δώδεκα ευθύς μετά την απονομή 
του, θα σταθεί και φέτος στο γεγονός, έστω και αν ό,τι μας απασχολεί όλους αυτή τη 
στιγμή είναι το άλλο. Άλλωστε ο λόγος σήμερα εδώ θα είναι για ένα βιβλίο που 

48 Πρβλ. ενδεικτικά, Η. Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία: Κόμματα και Εκλογές, 1946-1967, 
Αθήνα, Πατάκης, 2001, σ. 218-219, Ε. Χατζηβασιλείου, Η Άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην 
Εξουσία, 1954-1956, Αθήνα, Πατάκης 2001, σ. 276-278 και Σ. Ριζάς, Η Ελληνική Πολιτική μετά τον 
Εμφύλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτισμός και Δικτατορία, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008, σ. 181-191. 
49 Η Ρίζα του Μύθου είχε χάσει «πανηγυρικά» το έπαθλο την προηγούμενη, πέμπτη χρονιά της απονομής 
του βραβείου της «Ομάδας των Δώδεκα» (1955), από το μυθιστόρημα του Α. Βλάχου, Ο Κύριος μου 
Αλκιβιάδης˙ πρβλ. το προηγούμενο κεφάλαιο και Α. Αργυρίου, Ιστορία…, τόμ. Ε΄, ό.π., σ. 98. 
50 Η. Βενέζης, «Βραβείον Ουράνη, 1956», εφ. Το Βήμα, ό.π. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



230

Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

αναφέρεται πάλι σε μια κρίσιμη ελληνική ώρα –και στο πάθος της νιότης αυτού του τόπου 
να μάχεται για τις ιδέες και για το χώμα, για ό,τι νομίζει αξιοπρέπεια και αρετή. (Η. 
Βενέζης, 1956) 

Βιβλίο, λοιπόν, με υπόβαθρο τους εθνικούς (και ηρωικούς) αγώνες της ελληνικής 

«νιότης» κατά την κρίσιμη δεκαετία του 1940, η Πορεία στο Σκοτάδι αποτελούσε, για 

τον Βενέζη (όπως και για τον Α. Θρύλο, αμέσως μετά), ένα σημείο καμπής για τη 

μεταπολεμική μας πεζογραφία, «ένα από τα καλύτερα ελληνικά βιβλία που βγήκαν στα 

χρόνια τα μετά την απελευθέρωση και εδώ» (Η. Βενέζης, 1956). Αν όλες τις 

προηγούμενες χρονιές τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση της σχετικής 

παραγωγής των νεότερων συγγραφέων ήταν λίγο-πολύ «απογοητευτικά» και έκαναν 

πολύ δύσκολη έως προβληματική την προσπάθεια της επιτροπής των «αθλοθετών» να 

υποδείξει το αξιότερο για διάκριση πεζογραφικό έργο ‒«Αναζητούσαμε το ένα βιβλίο, 

το αναμφισβήτητο, το οριστικό, και δυσκολευόμαστε ώσπου να το απομονώσουμε απ’ 

τα άλλα»‒, στα τέλη του 1955 «η κατάσταση άλλαξε ριζικά» και η αναβάθμιση της 

ποιοτικής στάθμης των υπό κρίση βιβλίων συνιστούσε σαφή ένδειξη μιας 

«εξαιρετικής» αλλαγής, που έπρεπε «ενθουσιωδώς» να υπογραμμιστεί: «η νεότατη 

γενιά των πεζογράφων μας έρχεται πάνοπλη να πάρει τη θέση της στα Γράμματά μας» 

(Η. Βενέζης, 1956). 

Από τα πέντε πεζογραφήματα «πρώτης σειράς», που μπορούσαν επάξια να 

διεκδικήσουν το πρώτο βραβείο, η δεκαμελής «Ομάδα» κατέληξε ως επικρατέστερα 

(και ως αδιαμφισβήτητα τεκμήρια μιας οριστικής καθιέρωσης των συγγραφέων τους 

στον χώρο των νεοελληνικών Γραμμάτων) στα «χρονικά» των Ρούφου και Κάσδαγλη. 

Θεωρώντας πως, όντας ομόθεμα και, τηρουμένων των αναλογιών, ομόδοξα 

(«βγαλμένα μέσα απ’ το καμίνι της κατοχής και του αίματος»), τα δύο βιβλία των 

περίπου συνομήλικων συγγραφέων έδειχναν πως επιτέλους η γενιά εκείνη «που 

ανδρώθηκε πρώιμα μες στα πύρινα χρόνια του πολέμου και της Κατοχής» έβρισκε το 

ψυχικό σθένος και την κατάλληλη λογοτεχνική φόρμα (δηλαδή, την εξομολογητική 

αφήγηση-μαρτυρία), για να εκφράσει εμπειρίες και βιώματα της πρώτης της νιότης και 

να δώσει εξ ονόματος όλων των συνοδοιπόρων της «το χρονικό της τρομερής εφηβικής 

τους περιπέτειας μες στον κύκλο του αίματος και του πάθους» (Η. Βενέζης, 1956). 

Ειδικότερα, με αφορμή την Πορεία στο Σκοτάδι, ο Βενέζης θα χαιρετούσε τη 

δεύτερη εμφάνιση του Ρούφου στον χώρο της μεταπολεμικής μας πεζογραφίας: «Ιδού 

ένα βιβλίο και ένας συγγραφεύς» (Η. Βενέζης, 1956). Ένας συναρπαστικός αφηγητής 

του «γεγονότος», ο πρώην «σταυροφόρος» ήταν σε θέση να προσφέρει συγκινήσεις, 
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καθώς καταπιανόταν επιτυχώς με εύφλεκτο υλικό («ξέρει να πιάνει αυτή την ύλη που 

καίει και να της δίνει μορφή»), ένα σπάνιο προσόν που καθιστούσε ιδιαίτερα 

απολαυστική την ανάγνωση της αυτοβιογραφικής του κατάθεσης.51 Τα προτερήματα 

αυτά δεν ίσχυαν στον ίδιο βαθμό, όπως αφήνεται να εννοηθεί, στην προγενέστερη Ρίζα 

του Μύθου. Εκτός, όμως, από την εμφανή πρόοδο που σημείωνε ο συγγραφέας στον 

τομέα της τεχνικής (κυρίως, στη δράση και στην πλοκή), ο Βενέζης αισθανόταν βαθιά 

ικανοποίηση και για την αλλαγή των ανάρμοστων και παράκαιρων για ένα 

αγωνιζόμενο νέο αισθητικών (τύπου O. Wilde) αντιλήψεων ή ιδανικών του Δίωνα ‒

ένας επαναπροσδιορισμός της γενικότερης στάσης του ήρωα και του συγγραφέα) 

απέναντι στη ζωή, που απέπνεε ευγένεια και ανθρωπιά.52 

Το πιο εκτενές μέρος της επιφυλλίδας του Βενέζη, ωστόσο, δεν αφορούσε αυτό 

καθαυτό το δεύτερο μέρος της τριλογίας του συγγραφέα, όσο το ερώτημα πώς θα 

μπορούσε να εξηγηθεί η καθυστέρηση που είχε σημειωθεί στη λογοτεχνική απόδοση 

των συγκλονιστικών γεγονότων της δεκαετίας του 1940 από νέους συγγραφείς, 

παθόντες και μάρτυρες εκείνης της συνταρακτικής (και στα καθ’ ημάς) εποχής. Ο 

Βενέζης παραδεχόταν ότι δεν έβρισκε καθόλου πειστικές τις απαντήσεις όσων 

υποστήριζαν πως χρειαζόταν κάποιος χρόνος για να μετουσιωθεί το βιωμένο και 

βιωματικό υλικό των εφήβων της Κατοχής και της Αντίστασης σε έργο τέχνης. 

Αντέτεινε ως επιχείρημα το σκεπτικό ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε σχεδόν 

ταυτόχρονα με το τέλος του επιδείξει «περίφημους συγγραφείς του ‘‘γεγονότος’’»53 ‒

51 Πρβλ. «Δεν έχουμε πολλούς πεζογράφους που να μπορούν σαν αυτόν [τον Ρούφο] να αιχμαλωτίζουν 
τον αναγνώστη τους και να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του πάνω στην τύχη των προσώπων του, των 
ηρώων του» (Η. Βενέζης, 1956). 
52 Πρβλ. «Η αδυναμία του πρώτου βιβλίου του, ένας άκαιρος, σχεδόν ουαλδικός αισθητισμός, έχει δώσει 
εδώ τη θέση της σε μιαν αγάπη του ανθρώπου που πάσχει, σε μια ευγένεια που δίνει ομορφιά 
αναντίρρητη στο βιβλίο του [Ρούφου]» (Η. Βενέζης, 1956). Οι ομοιότητες ύφους, ρητορικής και 
γενικότερα των κριτικών παρατηρήσεων που αξιολογούσαν τα επιτεύγματα του Ρούφου στην Πορεία 
στο Σκοτάδι είναι περισσότερο από φανερές ανάμεσα στην επιφυλλίδα του Βενέζη και στο «χρονικό της 
απονομής», συνταγμένο το πιθανότερο από τον Μ. Στασινόπουλο. Διαβάζουμε εκεί για το βιβλίο που 
τιμήθηκε με το «Έπαθλο Κ. Ουράνη»: «η εξιστόρηση της κατοχικής εποχής και η ανάπτυξη του ψυχικού 
δράματος της ελληνικής νεολαίας φθάνει στο κορύφωμά της και τα εξαιρετικά συγγραφικά προσόντα 
του Προβελέγγιου εγγίζουν ένα βαθμό πληρότητας, που ικανοποιεί απόλυτα τον αναγνώστη. Ύφος 
βαθιά καλλιεργημένο, ομαλή και άνετη εξέλιξη του μύθου, συμμετρική ανάμιξη του ανθρώπινου και 
του αισθητικού στοιχείου, κάνουν το βιβλίο αυτό άξιο να εύρει ευρύτερη απήχηση και να συγκινήσει το 
ελληνικό αναγνωστικό κοινό», περ. Νέα Εστία, τόμ. 59ος, τχ. 689 (15 Μαρτ. 1956), 411.  
53 Πρβλ. «Πώς είναι δυνατόν, λέγαμε, τόσο συγκλονιστικά γεγονότα να ’χουν περάσει πάνω απ’ το σώμα 
της πατρίδας μας και να μην έχουν γίνει χρονικά, να μην έχουν καταγραφεί σε αφηγήματα γραμμένα 
από τους πρωταγωνιστές τους; Θυμόμαστε ότι το μεγάλο γεγονός της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας των 
χρόνων των μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η πολεμική λογοτεχνία: τα βιβλία όπου 
καταγράφηκε η ανθρώπινη μοίρα μες στην κόλαση της φωτιάς, βιβλία που ανάδειξαν μεγάλους 
συγγραφείς. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, απείρως φρικτότερος απ’ τον πρώτο, δεν έμελλε να 
επαναλάβει το προηγούμενο του πρώτου;» (Η. Βενέζης, 1956). 
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αναφορά που για τους μυημένους παρέπεμπε ευκρινώς (και πάλι) στην αντιπολεμική 

λογοτεχνία και σε έργα, όπως τη Φωτιά (1916) του Henri Barbusse, Οι Άνθρωποι στον 

Πόλεμο (1917) του Andreas Latzko ή το Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο (1929) 

του Erich Maria Remarque.54 

Επομένως, δεν τίθετο, κατά τον Βενέζη (ο οποίος επικαλούνταν και τη σύμφωνη 

γνώμη του Albert Camus),55 ζήτημα χρονικής απόστασης ή αναγκαίων εσωτερικών 

ζυμώσεων εξαιτίας του πλήθους, της συσσωρευμένης έντασης και του πρωτόγνωρου 

άχθους των πολεμικών εμπειριών, προτού η άμορφη ύλη μπει σε μια διαδικασία 

φυσικής και αυτόματης κατεργασίας, για να πάρει το σχήμα που της άρμοζε. 

Επρόκειτο, απλώς, για ανυπαρξία ενδιαφέροντος ή (ακόμη χειρότερα) δόκιμων 

συγγραφέων της νεότερης γενιάς, ικανών να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας ένα 

ανάλογο εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βενέζης θα πρότεινε και την αποενοχοποίηση 

του «χρονικού» ως κατώτερου από αισθητικής πλευράς είδους (σε σύγκριση 

τουλάχιστον με το «ορθόδοξο» μυθιστόρημα), παρακινώντας και άλλους να μιμηθούν 

το παράδειγμα των Ρούφου και Κάσδαγλη, διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν ήταν μικρή 

και ασήμαντη η «τιμή» που το συγκεκριμένο είδος μπορούσε να τους εξασφαλίσει:  

Συζητούσαμε, θυμούμαι, ένα βράδυ το ερώτημα αυτό με τον Αλμπέρ Καμύ, στο τελευταίο 
ταξίδι του στην Ελλάδα. Μήπως ίσχυε εδώ, λέγαμε, ο κανόνας που πολλοί επικαλούνται: 
πως τα σύγχρονα γεγονότα δύσκολα προσφέρονται στη λογοτεχνία, πως χρειάζεται να 
περάσει καιρός, να απογυμνωθούν από μόνα τους από πολλά πληθωρικά στοιχεία για να 
μπορέσουν έπειτα να σχηματοποιηθούν με αντικειμενικότητα; Μα τότε γιατί ο πρώτος 
πόλεμος έδωσε περίφημους συγγραφείς του «γεγονότος»; Δεν φταίγανε λοιπόν τα 
γεγονότα που ήταν ακόμη καφτή ύλη –έφταιγε το ότι δεν βρέθηκαν οι άξιοι συγγραφείς 
που να τα εκφράσουν. Τα βιβλία που θα γράφανε μπορεί να μην ήταν μυθιστορήματα 
ορθόδοξα –και τι είναι «ορθόδοξο» μυθιστόρημα; Θα ήταν, το περισσότερο, χρονικά. 
Αλλά η μοίρα της γενιάς που της προορίστηκε να ζήσει τέτοια γεγονότα είναι λίγη τιμή 
να γράψει χρονικά; (Η. Βενέζης, 1956) 

Ας ανακαλέσουμε εδώ στη μνήμη μας ότι ο Η. Βενέζης είχε εμφανιστεί και 

καθιερωθεί γρήγορα στο λογοτεχνικό στερέωμα (ακόμη και έξω από τα σύνορα της 

54 Για την αντιπολεμική λογοτεχνία στην Ελλάδα και την περίπτωση του Σ. Μυριβήλη, πρβλ. ενδεικτικά, 
την πρόσφατη επανέκδοση, Η Ζωή Εν Τάφω (Α΄ Έκδοση, Μυτιλήνη, 1924 και Β΄ Έκδοση, Αθήνα, 
1930), φιλολογική επιμέλεια, πρόλογος και επίμετρα: Ν. Λυκούργου, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της 
«Εστίας», 2016 και τη μελέτη του Γ. Φρέρη, Εισαγωγή στο Πολεμικό Μυθιστόρημα, Ελληνικό και 
Ευρωπαϊκό, Σφακιανάκης, Θεσσαλονίκη, 1993. 
55 Ο Βενέζης αναφερόταν προφανώς στην πρώτη επίσκεψη του γάλλου συγγραφέα στην Αθήνα τον 
Απρίλιο του 1955, προσκεκλημένου του Γαλλικού Ινστιτούτου και του διευθυντή του, Octave Merlier. 
Για τη διάλεξη του Α. Camus στον «Παρνασσό» με θέμα την αρχαία τραγωδία και τη συζήτηση την 
επόμενη μέρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, πρβλ. Α. Camus (Α. 
Κατακουζηνός, Ε. Παπανούτσος, Κ. Τσάτσος, Γ. Θεοτοκάς, Φ. Βεγλερής, Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας), 
Το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Μια Συζήτηση στην Αθήνα, 1955, προλεγόμ.-μτφρ. Τ. Τσαλίκη-
Μηλιώνη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2004.   
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πατρίδας μας) πρωτίστως με Το Νούμερο 31328 (πρώτη έκδοση, 1931), ένα 

αυτοβιογραφικό «χρονικό» της αιχμαλωσίας του στα τάγματα εργασίας της Ανατολίας 

στον απόηχο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το 

συγκεκριμένο έργο θα γνώριζε μια καινούρια και αναπάντεχη «επικαιρότητα» ύστερα 

από την τραγική κατάληξη που θα επεφύλασσαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε 

καταναγκαστικά έργα και σε θαλάμους αερίων οι Γερμανοί Ναζί για τους Εβραίους και 

άλλες φυλετικές ή εθνικές ομάδες/μειονότητες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου.56 Το ότι ένας συγγραφέας του Μεσοπολέμου επικροτούσε, λοιπόν, την 

ανάδυση εκ νέου του είδους αυτού που και ο ίδιος είχε «υπηρετήσει» στα πρώτα του 

λογοτεχνικά βήματα, αμφισβητώντας έμμεσα τα πρωτεία της «ορθόδοξης» 

μυθοπλασίας μπροστά στην αμεσότητα της «μαρτυρίας», δεν μπορεί να μας ξενίζει. 

Αν κάτι ο Βενέζης (συνειδητά;) αποσιωπούσε ή (επιδεικτικά;) αγνοούσε στον 

απολογισμό του ‒όπως και σύσσωμη η «Ομάδα των Δώδεκα», αρκεί κανείς να 

διαβάσει το επίσημο «χρονικό της απονομής» του έτους 1955, δηλαδή το σκεπτικό της 

βράβευσης της Πορείας στο Σκοτάδι‒, είναι η σημαντική (από άποψη ποσότητας, 

κάποτε όμως και ποιοτικά) συνεισφορά ανάλογων πεζογραφικών έργων αποτύπωσης 

της κατοχικής εμπειρίας και του «Έπους της Αντίστασης» που συγγραφείς της 

Αριστεράς ή, έστω, συμπαθούντες ή συνοδοιπορούντες (όπως ήταν η Μ. Αξιώτη, η Λ. 

Νάκου, ο Μ. Λουντέμης, ο Σ. Πατατζής, ο Ν. Βρεττάκος, ο Δ. Χατζής, ο Σ. Τσίρκας 

κ.ά.) είχαν εκδώσει την επαύριο της Απελευθέρωσης, πριν σιγήσουν υποχρεωτικά, διά 

της βίας ή και διά νόμου, μέσα στις ασφυκτικές πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές 

συνθήκες του Εμφυλίου. Όπως είδαμε συνοπτικά στο πρώτο κεφάλαιο, επρόκειτο για 

μια ευρεία γκάμα μυθιστορημάτων, «χρονικών», «μαρτυριών», διηγημάτων κ.λπ.  

56 H συγκλονιστική εμπειρία του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου είχε υπαγορεύσει και στον Η. Βενέζη μια 
επανέκδοση του Νούμερου 31328 (1945), στην οποία ο συγγραφέας πρόσθεσε ως προμετωπίδα σε κάθε 
κεφάλαιο στίχους από τους Ψαλμούς του Δαυίδ, συσχετίζοντας έμμεσα και ο ίδιος τον ξεριζωμό των 
Ελλήνων της Μ. Ασίας με τη γενοκτονία των Εβραίων: «Έτσι το βιβλίο τούτο [...] έχει το θλιβερό 
προνόμιο, όπως βγήκε για πρώτη φορά σε μια ώρα παγκόσμιου πένθους, να ξαναβγαίνει τώρα στο τέλος 
ενός άλλου πολέμου, όταν πάλι το πένθος σκεπάζει τις ρημαγμένες εστίες και τους τάφους των παιδιών, 
των γυναικών, των γερόντων και της νιότης του κόσμου. Και όπως τότε, πριν από εικοσιένα χρόνια, “Το 
Νούμερο 31328” ήταν η διαμαρτυρία ενός παιδιού εναντίον του πολέμου, μένει πάλι, τώρα, η 
διαμαρτυρία ενός ανθρώπου» (Η. Βενέζη, Το Νούμερο 31328, εισ. Δ. Δασκαλόπουλος, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 492006, σ. 23). Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι ο Η. Βενέζης, στην πρώτη 
έκδοση του Νούμερου 31328 (1931), είχε βάλει τον υπότιτλο «ρομάντσο», πριμοδοτώντας τον 
μυθοπλαστικό χαρακτήρα του έργου˙ για αυτό και σήμερα το έργο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του «μυθιστορήματος εφηβείας» (Βildungsroman). Για τα ζητήματα αυτά, πρβλ. και Φ. Αμπατζοπούλου, 
Ο Άλλος εν Διωγμώ…, ό.π. σ. 83-84, της ιδίας, «Αυτοβιογραφικός λόγος: Ιστορικοί και 
μυθιστορηματικοί βίοι στο μυθιστόρημα εφηβείας», Η Γραφή και η Βάσανος…, ό.π., σ. 57-83 και Α. Δ. 
Μπαζούκης, «Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα. Από την ιστορία στο μύθο, από την 
κυριολεξία στη μεταφορά, από την πόλωση στη συμφιλίωση», περ. Νέα Εστία, τόμ. 167, τχ. 1830, Φεβρ. 
2010, 268-286. 
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Το να υποστηρίζεται τότε στα σοβαρά ότι «η γενεά των ανθρώπων, που έζησαν 

σαν έφηβοι ή και σαν παιδιά την εποχή εκείνη, τώρα μόλις αποδίδει στην περιοχή του 

πνεύματος το πολύτιμο ψυχικό προϊόν της τραγικής εκείνης δοκιμασίας και τώρα 

φαίνεται ν’ ανακαλύπτει τον άνθρωπο διά μέσου της εναγώνιας αυτής εμπειρίας» (Η. 

Βενέζης, 1956) θα ήταν τουλάχιστον ανακριβές, αν μη τι άλλο δεδομένων των 

φιμώσεων και των γενικότερων διώξεων που υφίσταντο οι συνομήλικοι συγγραφείς 

του Ρούφου ή του Κάσδαγλη ‒κάποιοι, όπως ο Μ. Αλεξανδρόπουλος, θα προχωρούσαν 

στις δικές τους συγγραφικές «καταθέσεις» για την ίδια περίοδο, όντας στην υπερορία.57 

Να, λοιπόν, ακόμη ένα σύμπτωμα της εμφυλιοπολεμικής πόλωσης, από τον χώρο των 

Γραμμάτων αυτή τη φορά.  

Εξάλλου, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ότι ούτε ο Βενέζης (όπως είδαμε ήδη) 

ούτε η συντροφιά των πεφωτισμένων ταγών της νεότερης λογοτεχνίας μας δεν θα 

έκαναν την παραμικρή νύξη στο σκηνικό του Εμφυλίου Πολέμου που ήδη από το 

φθινόπωρο του 1943 είχε στηθεί και είχε ανάψει (με κάποιες μόνο διακοπές) στα 

ελληνικά βουνά ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και στον ΕΔΕΣ, ούτε θα έθιγαν στο ελάχιστο το 

ζήτημα της απεικόνισης του αντάρτικου από την πλευρά της Δεξιάς στην Πορεία στο 

Σκοτάδι ή, ακόμη, το ήθος και το ποιόν των αντιεαμικών/αντικομμουνιστικών 

ομάδων/συμμοριών της Αθήνας στα Δόντια της Μυλόπετρας. Μόνον κάποιες 

γενικόλογες, ουδέτερες και αόριστες (σχεδόν εκτός τόπου και χρόνου) αναφορές περί 

«συγκίνησης» για το «σπαρακτικό» δράμα των εφήβων της Κατοχής ‒με τελείως, 

ωστόσο, αδιευκρίνιστους τους λόγους ή τους υπαιτίους αυτής της «ταραχής»: 

Εκείνο που η Ομάδα εσημείωσε με μεγάλη συγκίνηση, είναι ότι επικεφαλής της εφετινής 
παραγωγής έρχονται, τα έργα που οι πικρές ρίζες τους βρίσκονται στον ψυχικό σπαραγμό 
των χρόνων της Κατοχής […]. Στο φαινόμενο αυτό δεν μπορεί παρά να αποδώσουμε τη 
σημασία που πρέπει, γιατί αποτελεί μια μετάγγιση νέων βαθιά ανθρώπινων στοιχείων, που 
δεν μπορεί παρά να επιφέρει μια σημαντική ανανέωση στην πεζογραφία μας. (Η. Βενέζης, 
1956)58 

57 Για το μυθιστόρημα Νύχτες και Αυγές του Μ. Αλεξανδρόπουλου, πρβλ. Β. Αποστολίδου, Τραύμα και 
Μνήμη…, ό.π., σ. 57, 66-69 και 141-143 και Α. Καστρινάκη, «Μιχαήλ ή Κοσμάς: Μυθιστορηματική 
νεότητα στα χρόνια της Κατοχής», στο Β. Καραμανωλάκης κ.ά. (επιμ.), Η Ελληνική Νεολαία στον 20ό 
Αιώνα…, ό.π., σ. 203-215 (ιδ. 209-215). 
58 Πρβλ. ακόμη το «επαινετικό» σχόλιο της «Ομάδας των Δώδεκα» για  Τα Δόντια της Μυλόπετρας ‒και 
πάλι από το «χρονικό της απονομής»: «Η ομάδα εξετίμησε ανεπιφύλακτα το πηγαίο και γνήσιο ταλέντο 
του κ. Κάσδαγλη, που έχει την αδιαφιλονίκητη δύναμη να ζωντανεύει με τραγικούς και σπαραχτικούς 
τόνους το δράμα των νέων της Κατοχής». Ο Α. Αργυρίου πάλι («Εισαγωγή» στο Η Μεταπολεμική 
Πεζογραφία…, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 166), ο οποίος και παραθέτει επίσης τα εν λόγω αποσπάσματα του 
σκεπτικού της βράβευσης, ομολογεί ότι δεν τον ενοχλεί «τόσο η ανακρίβεια των στοιχείων, όσο το 
προστατευτικό ύφος» της «Ομάδας»-κηδεμόνα των νεότερων συγγραφέων. Το ύφος αυτό θα ήταν 
διάχυτο και στην επιφυλλίδα του Η. Βενέζη˙ αρκεί ως δείγμα ένα απόσπασμα από την καταληκτική της 
παράγραφο: «Έβλεπα προχτές την αγαπητή μας κυρία Ουράνη, καθώς, συγκινημένη, προλόγιζε την 
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Τηρουμένων, βέβαια, των αναλογιών, και με βάση τις δυνατότητες (ή και τις 

συνήθειες) των λογίων που αναλάμβαναν την ευθύνη της παρουσίασης των νέων 

βιβλίων, την πιο εκτενή συγκριτική παρουσίαση των τριών «χρονικών» της Κατοχής 

(των Ρούφου, Κάσδαγλη και Φραγκόπουλου), που ήταν υποψήφια για βράβευση το 

1956 με το «Έπαθλο Κ. Ουράνη», θα μας την πρόσφερε ο Α. Θρύλος ‒φυσικά, όταν 

κανείς επιχειρεί ανάλογες αξιολογήσεις, στη ζυγαριά της κρίσης του πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και οι διάφοροι περιορισμοί που επιβάλλονταν από τα έντυπα 

(εφημερίδες ή περιοδικά) όπου δημοσιεύονταν τα αντίστοιχα σημειώματα, όπως και οι 

γενικότερες απαιτήσεις της εποχής σε σχέση με τη στάθμη και το επίπεδο του κριτικού 

λόγου. Πάντως, στη σχετική της βιβλιοπαρουσίαση στην εφημερίδα Τόλμη, η ηγέτιδα 

προσωπικότητα της θρυλικής «Ομάδας των Δώδεκα» (όπως και ο Βενέζης 

προηγουμένως), ομολογούσε την έκπληξή της από την ξαφνική και ταυτόχρονη 

εμφάνιση στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1955, 

πεζογραφημάτων που ανέτρεπαν άρδην το σκηνικό στον χώρο της μεταπολεμικής 

λογοτεχνικής παραγωγής.59 

Με ανακούφιση, η παλαίμαχος κριτικός έβλεπε να διαψεύδονται τα «απαισιόδοξα 

συμπεράσματα» για την «πενιχρή συγκομιδή» της χρονιάς και την αποθαρρυντική 

εικόνα της πεζογραφικής κατάθεσης των νεότερων συγγραφέων. Στα πορίσματα αυτά 

είχε ήδη καταλήξει η ίδια (βιαστικά, όπως παραδεχόταν εκ των υστέρων) στην 

επισκόπηση που είχε αποστείλει σε κάποιο άλλο έντυπο ‒το πιθανότερο, στη 

Φιλολογική Πρωτοχρονιά. Μετά, όμως, την έκδοση των βιβλίων των Ρούφου, 

Κάσδαγλη και Φραγκόπουλου, ο Θρύλος χωρίς φόβο και χωρίς πάθος μπορούσε να 

απολογηθεί για τις σφαλερές εκτιμήσεις (στις οποίες είχε οδηγηθεί από σπουδή) και να 

διαβεβαιώσει τους αναγνώστες του ότι το έτος 1955 είχε αναμφίβολα αποτελέσει «ένα 

σταθμό στην ιστορία των Γραμμάτων μας». Η «γενιά του 50», βγαλμένη μέσα από τις 

«ταραχές, τις συμφορές και τα αίματα της Κατοχής» (Α. Θρύλος, 1956), ερχόταν 

πάνοπλη στο προσκήνιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, θέτοντας στο περιθώριο την 

ξεπερασμένη πλέον «Γενιά του Τριάντα» (που είχε ανδρωθεί κατά τη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου), αλλά και την ήσσονος σημασίας «Γενιά του Σαράντα», η 

αναγγελία της εφετινής απονομής του Βραβείου με το οποίο τιμά τη μνήμη του αξέχαστου φίλου μας. 
‘‘Θα ευχαριστούσε τον Κώστα ‒είπε μια στιγμή‒ να έβλεπε την πορεία του Βραβείου…’’ Ω, σίγουρα, 
θα ευχαριστούσε τον Κώστα. Η Ομάδα και το Βραβείο του γινήκανε πια θεσμός και χρέος. Και είμαστε 
ευτυχείς που μπορούμε να υπηρετούμε […] αυτό το χρέος προς τα Ελληνικά Γράμματα». 
59 Α. Θρύλος, «Ο κόσμος των Γραμμάτων. Η Ζωή στα Βιβλία. Ρ. Προβελέγγιου, Πορεία στο Σκοτάδι, 
Ν. Κάσδαγλη, Τα Δόντια της Μυλόπετρας, Θ. Φραγκόπουλου, Τειχομαχία», εφ. Τόλμη, 7 Απρ. 1956. 
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οποία, παρά τα κάποια «αξιόλογα δείγματα της παρουσίας της» (Α. Θρύλος, 1956), δεν 

είχε ουσιαστικά ανανεώσει σε κανένα επίπεδο την πεζογραφία ‒και, κυρίως, το 

μυθιστόρημα.60 

Δύο παρατηρήσεις της μεσοπολεμικής κριτικού ‒όχι, φυσικά, η μανιερίστικη, 

αδόκιμη και αναιτιολόγητη κατάταξη των συγγραφέων σε ηλικιακές γενιές ανά 

δεκαετία‒ έχουν στο συγκείμενο αυτό τη σημασία τους, με το σκεπτικό ότι προδίδουν 

τη γενικότερη στάση της (όπως και άλλων μελών της εν λόγω λογοτεχνικής 

συντροφιάς) απέναντι στις ανανεωτικές προσπάθειες των νεότερων πεζογράφων: 

πρώτον, η αντίφαση ότι υπάρχει μια τόσο αισθητή αλλαγή που να δικαιολογεί μεν τη 

διάκριση της «Γενιάς του Πενήντα» από τις προηγούμενες «γιατί παρουσίασε στο είδος 

του πεζογραφήματος κάτι το καινούριο» (Α. Θρύλος, 1956), χωρίς από την άλλη να 

εντοπίζεται ή να κατονομάζεται κάποια ρήξη «από τα γνώριμα» ‒θα επρόκειτο, 

δηλαδή, περισσότερο, κατά την εκτίμηση της κριτικού, για ομαλή συνέχεια˙ δεύτερον, 

η (έμμεση) σύσταση που απηύθυνε στους μεταπολεμικούς συγγραφείς να αποφύγουν 

60 Πιο κατηγορηματικός (και, προφανώς, άδικος) θα ήταν ως προς τούτο ο Π. Χάρης σε ένα κείμενο του 
1982, που σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, αναπαρήγε την κοινή κριτική του για τη Ρίζα του Μύθου και την 
Πορεία στο Σκοτάδι του 1956. Ο διευθυντής της Νέας Εστίας και μέλος πλέον της Ακαδημίας Αθηνών, 
μηδενίζοντας σχεδόν πλήρως τις ανανεωτικές προσπάθειες και τα επιτεύγματα της «Γενιάς του Τριάντα» 
στον χώρο τουλάχιστον της πεζογραφίας (για να μη μιλήσουμε για τη «Γενιά του Σαράντα», που θα ήταν 
απλώς… ανύπαρκτη), θα μιλούσε μόνο για δυο-τρεις συγγραφείς με αξιόλογα έργα σε ολόκληρο το 
διάστημα του Μεσοπολέμου (1925-1940) αλλά και της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου (1945-1955). 
Ειδικά τώρα για τις εμπειρίες της κατοχικής γενιάς, ο Χάρης θα τόνιζε με έμφαση ότι έπρεπε να 
περάσουν δέκα και πλέον χρόνια από την Απελευθέρωση, για να βρουν μια πρώτη αξιοσημείωτη 
χρονογραφική-μυθιστορηματική απόδοση και ανάπλαση: «Τέλος του 1955, χρόνος αξιομνημόνευτος για 
τη νεότερη πεζογραφία μας. Τυπώνονται αρκετά λογοτεχνικά βιβλία κι αμέσως ξεχωρίζουν τέσσερα: Η 
Ρίζα του Μύθου και η Πορεία στο Σκοτάδι του Ρόδη Προβελέγγιου, η Τειχομαχία του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου και Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη. Και θυμάμαι πόσο συζητήθηκαν και 
τα τέσσερα αυτά βιβλία, κι ακόμα πόσο τα πρόσεξε κι η Ομάδα των Δώδεκα, όταν ήρθε η ώρα της 
απονομής του Βραβείου Κώστα Ουράνη. […]. Ανανεωνόταν η πεζογραφία μας. Κάθε πόσα χρόνια 
λέγεται αυτό; Κι έπειτ’ από πόσες περιπέτειες, έπειτ’ από πόσες δοκιμασίες; Μήπως έπειτ’ από το 1922; 
Αλλά κι αν ισχυρίστηκαν μερικοί ότι άρχισε τότε να διαμορφώνεται μια νέα λογοτεχνική γενεά γύρω 
από την ιστορική εκείνη ώρα του Ελληνισμού, δεν έπεισαν, δεν κατόρθωσαν να πείσουν, γιατί δεν είχαν 
να επιδείξουν κείμενα σπουδαία. Δε θέλω, βέβαια, να πω ότι από τη γενεά του 1925 ή του 1930, που 
έδωσε ό,τι είναι σήμερα η ώριμη λογοτεχνία μας, ως την ομάδα των πεζογράφων που γύρω στα 1955-
56 εμφανίστηκαν με αληθινά αξιοσημείωτη εργασία, δε θέλω να υποστηρίξω ότι ανάμεσα, ότι στα δέκα 
χρόνια πριν και στ’ άλλα δέκα χρόνια έπειτ’ από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είχαμε νέους 
πεζογράφους αξιόλογους, έστω λίγους, έστω δυο-τρεις. Όχι. Ασφαλώς όμως δεν είχαμε το ομαδικό 
φαινόμενο, την εμφάνιση νέων πεζογράφων, που ετόλμησαν να ανασυνθέσουν τη χτεσινή 
πραγματικότητα, αυτή την καυτή κι επικίνδυνη ύλη, και να την υποτάξουν στους νόμους της 
λογοτεχνικής πεζογραφίας. Και για το τελευταίο τούτο μπορεί, νομίζω, να ’χει γνώμη εκείνος που 
έγραψε τις Ημέρες οργής, ένα βιβλίο με ύλη που κι αυτή, καθώς έγραψαν όλοι οι κριτικοί, μπορούσε να 
κάψει τα χέρια όποιου θα την πλησίαζε» (Π. Χάρης, Έλληνες Πεζογράφοι, τόμ. Η΄, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1993, σ. 369-370). Στο ίδιο αυτό κείμενο, ο Χάρης θα επαινούσε το σκεπτικό 
της βράβευσης της Πορείας στο Σκοτάδι, συνταγμένο όπως λέει από τον Μ. Στασινόπουλο («Όποιος 
προσέξει το σύντομο αυτό κείμενο, που μέσα σε λίγες γραμμές κλείνει την κύρια ουσία ολόκληρου 
μελετήματος, θα δει ένα μήνυμα, που πρέπει να χαροποιήσει τους φίλους της λογοτεχνίας μας», ό.π., σ. 
370), τα αποσπάσματα που θα παρέθετε όμως ήταν από τη σχετική επιφυλλίδα του Βενέζη στο Βήμα. 
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έτσι κι αλλιώς τους νεοτερισμούς στο μυθιστόρημα, καθώς το συγκεκριμένο είδος δεν 

είχε περαιτέρω δυνατότητες «εξάρθρωσης» (Α. Θρύλος, 1956) ‒με άλλα λόγια, η 

εισαγωγή καινοτόμων αφηγηματικών τεχνικών και άλλων ρηξικέλευθων υφολογικών 

επιλογών ενείχαν τον κίνδυνο της αύξησης της ήδη προβληματικής του ρευστότητας ή 

της ελαστικότητάς του, σε σημείο διάλυσης της μορφής ή και του περιεχομένου του: 

Η γενιά του 30, όπως αποκαλείται ‒ας χρησιμοποιήσω και εγώ μια κατάταξη κάπως 
αυθαίρετη αλλά καθιερωμένη‒ μόλις παρουσιάσθηκε μας είχε μιλήσει για τις δοκιμασίες 
της τον καιρό του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Είχε σφυρηλατηθεί μέσα στον πόλεμο. 
Ύστερα η γενιά του 40, αν και έδωσε μερικά αξιόλογα δείγματα της παρουσίας της, δεν 
είχε καθόλου ούτε μορφικά, ούτε ουσιαστικά, ανανεώσει το είδος. Συνέχιζε με μερικές 
επιτεύξεις, πολύ περισσότερο παρά προχωρούσε. Η γενιά του 50 που εμφανίζεται τώρα, 
μας φανερώνει πως ανδρώθηκε μέσα στις ταραχές, τις συμφορές και τα αίματα της 
Κατοχής. Τούτο είναι το νέο στοιχείο που προσκομίζει μέσα σε μια μορφή που δεν 
απομακρύνεται αισθητά από τα γνώριμα. Ίσως, άλλωστε, να μην είναι δυνατή, κι ούτε και 
σκόπιμη μια ριζική αλλαγή του σχήματος του πεζογραφήματος. Το μυθιστόρημα έχει πια 
αποχτήσει όση ρευστότητα και ελαστικότητα επιδέχεται˙ κάθε ανέλιξη στην κατεύθυνση 
της αποτίναξης των περιορισμών υπάρχει κίνδυνος να το εξαρθρώσει. (Α. Θρύλος, 1956) 

Περνώντας στη συνέχεια στα υπό εξέταση «χρονικά» της Κατοχής, ως μεγαλύτερο 

προσόν τους θα αναδείκνυε (και σε αντίθεση με τον Γ. Χατζίνη) τη χρονική απόσταση 

από τα «καυστικά» βιώματα που τα είχαν γεννήσει, μια μακρά διαδικασία επώασης 

που είχε δώσει τη δυνατότητα στους συγγραφείς να «πνευματοποιήσουν» (Α. Θρύλος, 

1956) το υλικό τους, να το μετουσιώσουν και να το αναγάγουν στην περιοχή της 

Τέχνης. Θυμόμαστε εδώ ότι ο Χατζίνης θεωρούσε ότι ο Ρούφος υστερούσε ακριβώς 

στο σημείο αυτό, συγκρινόμενος με την αμεσότητα της γραφής του Μπεράτη. Ο 

Θρύλος, από τη μεριά του, αν και θα συμφωνούσε με τον ομόλογό του κριτικό της Νέας 

Εστίας (και μέλος της ίδιας ομάδας) ότι ο Ρούφος έρρεπε επικίνδυνα προς τη 

δοκιμιογραφία και αδυνατούσε να δώσει αληθινή πνοή στα μυθιστορηματικά του 

πρόσωπα, έκρινε ότι είχε κατορθώσει περισσότερο από τους άλλους να ελέγξει το θέμα 

του και να μην παρασυρθεί από το συναισθηματικό/ψυχικό φορτίο, το πάθος και την 

οδύνη της εμπειρίας του.61 

61 Πρβλ. «Τρία από τα σημαντικά βιβλία που εκδόθηκαν το 1955 είναι χρονικά της Κατοχής, των αγώνων 
της νεολαίας με τον καταχτητή, και με άλλες πολιτικές παρατάξεις. Ενώ όμως είναι χρονικά, ενώ 
διατηρούν στο υλικό τους όλη την καυστικότητά τους, σύγχρονα, ακριβώς επειδή άργησαν να γραφούν 
και οι συγγραφείς έδωσαν στον εαυτό τους τον καιρό να θυμηθεί από απόσταση μετουσιώνουν το θέμα 
τους, το μεταφέρουν στην περιοχή της Τέχνης, το απαλλάσσουν απ’ όλα τα περιττά μικρά καθέκαστα, 
το πνευματοποιούν. Αυτή την πνευματοποίηση την επιτυγχάνει κατηγορηματικότερα απ’ όλους ο κ. 
Προβελέγγιος. […]. Δεν ξέρω αν ο κ. Προβελέγγιος είναι προορισμένος να διαπρέψει προπάντων σαν 
μυθιστοριογράφος. Κάποια αδυναμία στην διάπλαση και στο ζωντάνεμα των προσώπων του που 
παραμένουν κάπως σκιερά, μου δίνει γι’ αυτό βάσιμες, νομίζω, αμφιβολίες. Είμαι παράλληλα βέβαιη, 
ότι θ’ αναδειχθεί σαν δοκιμιογράφος πρώτης σειράς» (Α. Θρύλος, 1956). 
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Διαβάζοντας ωστόσο μέσα (ή κάτω) από τις γραμμές, γινόταν φανερό ότι αν όχι 

(και) οι ιδεολογικές συνιστώσες του προβληματισμού και της δράσης των 

«σταυροφόρων», οι αισθητικές τους αναζητήσεις και η εκλεπτυσμένη φύση τους ήταν 

σίγουρα περισσότερο της αρεσκείας του Θρύλου. Κάτω από το πρίσμα αυτό, η δράση 

τους αναγνωριζόταν ως κατώτερη της «αφιλόκερδης σκέψης», της «απόλαυσης της 

Τέχνης» ή της «ενατένισης από κάποια περιωπή» (Α. Θρύλος, 1956): ο Δίων και η 

παρέα του είχαν αναγκαστεί από τις συνθήκες να εγκαταλείψουν τον πύργο τους, για 

να φέρουν σε πέρας μια αποστολή που ανέλαβαν μεν οικειοθελώς, αλλά μάλλον δεν 

ήταν προορισμένη για αυτούς.62 

Το μόνο όφελος της ανάμιξής τους με το ιστορικό γίγνεσθαι προερχόταν, εν 

ολίγοις, από τη συνειδητοποίηση της αξίας της ανθρωπιστικής καλλιέργειας, απότοκης 

μιας εξαιρετικής παιδείας, που τους είχε εξασφαλίσει η κοινωνική τους υπεροχή. Η όλη 

«φιλοσοφική κι αισθητική κατάρτιση» (Α. Θρύλος, 1956) των «σταυροφόρων» θα 

εξέβαλλε τελικά στην αποδοχή του άλλου και στην αναγνώριση των ημαρτημένων της 

δικής τους πλευράς. Ο Θρύλος επαναλάμβανε, έτσι, με δικά του λόγια την 

εντυπωσιακή, διατυπωμένη ρητά και από τα υπόλοιπα μέλη της «Ομάδας των 

Δώδεκα», πρόοδο του συγγραφέα στην κατανόηση του δικαίου που βρίσκεται και στην 

αντίπερα όχθη, μια εξέλιξη που δίχως αμφιβολία έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην τελική 

απόφαση της επιτροπής των «αθλοθετών» να βραβεύσουν τον δεύτερο τόμο του 

Χρονικού μιας Σταυροφορίας.63 

62 Πρβλ. «Είναι θαυμαστός ο τρόπος με τον οποίο [ο Ρούφος] φωτίζει τον εσωτερικό σπαραγμό των 
κύριων προσώπων του που ενώ αισθάνονται τον εαυτό τους προορισμένο για την αφιλόκερδη σκέψη, 
για την απόλαυση της Τέχνης, για την ενατένιση από κάποια περιωπή, υποχρεώνονται να αναμιχθούν 
στη δράση κι από συναίσθηση καθήκοντος εκτελούν όσο μπορούν καλά την αποστολή που ανέλαβαν. 
Η φιλοσοφική κι αισθητική τους κατάρτιση θα τους φέρει όμως στον ανθρωπισμό˙ χωρίς αυτό καθόλου 
να μειώσει την αγωνιστική τους διάθεση θα κατανοήσουν, και έτσι εν μέρει θα συγχωρήσουν, τον 
αντίπαλο, όλους τους αντιπάλους, θα αντιληφθούν τα τρωτά και της δικής τους παράταξης» (Α. Θρύλος, 
1956). 
63 Η συμφιλιωτική διάθεση που διατρέχει την Πορεία στο Σκοτάδι πρέπει να έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο 
στη βράβευση του βιβλίου από την «Ομάδα των Δώδεκα». Από την άποψη αυτή, η σχετική κρίση του 
Θεοτοκά τα Χριστούγεννα του 1955 είναι εξόχως διαφωτιστική: «Σας διάβασα με το ίδιο ενδιαφέρον, 
όπως και την πρώτη φορά. Το βιβλίο διαβάζεται ευχάριστα, γεννά σκέψεις και ζωντανεύει, με τρόπο 
αποκαλυπτικό, ορισμένες πλευρές της φοβερής πραγματικότητας του 1944, που είχαν μείνει, στη 
συνείδησή μας, συγκεχυμένες. Ορισμένες σκηνές ‒όπως του Αρμένη‒ είναι δοσμένες με δραματική 
λιτότητα. Το διακριτικό χιούμορ, επίσης, μ’ ευχαριστεί πολύ. Αλλά γιατί χάσατε την ευκαιρία να δώσετε 
ένα λαμπρό χιουμοριστικό σκίτσο του μεγάλου Ναπολέοντος Ζέρβα; Νομίζω πως θα το πετυχαίνατε. 
Γενικά, επαναλαμβάνω τα όσα είπα στη βιβλιοκρισία μου για τον πρώτο τόμο της τριλογίας, αλλά με 
μια ουσιαστική προσθήκη: ότι, στο δεύτερο τόμο, σαν ένδειξη ίσως ψυχολογικού ωριμάσματος 
διαφαίνεται μια ανθρωπιστική συνείδηση που αυξάνει την αξία του συνόλου. Ο συγγραφέας 
ανακαλύπτει ότι και ο εχθρός (τόσον ο εθνικός εχθρός όσο και ο ιδεολογικός) είναι κι αυτός άνθρωπος. 
Πότε θα βγει ο τρίτος τόμος; Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το πώς θα κλείσει ο κύκλος. Πολλά πράματα 
θα κερδίσουν ή θα χάσουν από τον τρόπο που θα δεθεί τελικά η σύνθεση» (από επιστολή του προς τον 
Ρούφο, Αθήνα, 26 Δεκ. 1955, δημοσιευμένη στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
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Ο Κάσδαγλης πάλι, συγκριτικά με τον Ρούφο, φανέρωνε «εξαιρετικά προσόντα 

μυθιστοριογράφου, δημιουργού μύθων και προσώπων», κάτι που γινόταν εύκολα 

αντιληπτό σε διάφορα επεισόδια του μυθιστορήματος. Ο «προικισμένος» συγγραφέας 

κατόρθωνε να δημιουργεί «δραματικές καταστάσεις και να μεταδίδει την τραγικότητά 

τους», φροντίζοντας «το νόημα του έργου του (στα Δόντια της Μυλόπετρας η 

απορρόφηση της νεανικής ικμάδας από την τριβή σε σκληρές διαμάχες) να μην το 

εκθέτει και να μην το εξηγεί με λόγια, αλλά να το προβάλει μέσ’ από τις πράξεις και 

τη δράση των προσώπων του» (Α. Θρύλος, 1956). Αν κάτι είχε στερήσει το πρώτο 

βραβείο από τον Κάσδαγλη ‒μολονότι από τα συμφραζόμενα εξαγόταν ότι ο Θρύλος 

πρέπει μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας να είχε μείνει σταθερός στην προτίμησή του για 

το βιβλίο του‒, θα ήταν η «λιτότητα» (που ξέπεφτε κάποτε σε «ξηρότητα») της 

αφήγησης και οι «μη επιμελημένοι» πάντοτε εκφραστικοί τρόποι, όπως θα άρμοζαν 

κανονικά σε ένα μυθιστόρημα αυτού του είδους και τέτοιας ποιότητας. 

Ο Θρύλος παρατηρούσε επιπλέον ότι σε κάποια σημεία το ύφος του Κάσδαγλη 

φαινόταν «κάπως στεγνό», ίσως γιατί ο συγγραφέας «θέλησε υπέρμετρα να το 

απογυμνώσει από κάθε στολίδι˙ η λιτότητα είναι βέβαια προτέρημα αλλ’ όταν 

προωθηθεί στα άκρα, φθάνει στην ξηρότητα» (Α. Θρύλος, 1956). Ο σκληρός 

ρεαλισμός, η προφορικότητα και η αδιάφορη για την όποια ποιητικότητα γραφή του 

Κάσδαγλη απείχαν, αναμφίβολα, πολύ από τις ορίζουσες και τις προσλαμβάνουσες της 

«Ομάδας των Δώδεκα» περί «καλλιέπειας» και «λογοτεχνικότητας», κάτι που είχε 

διαφανεί, άλλωστε, και πέντε χρόνια πριν με την περίπτωση της Πυραμίδας 67 ‒όσο 

και αν σε ιδεολογικούς κυρίως λόγους (και όχι τόσο σε αισθητικούς) θα πρέπει να 

αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 278). Στην απάντησή του από 
τη Λευκωσία (30 Δεκ. 1955), ο Ρούφος θα τον ευχαριστούσε «για τις κρίσεις για την Πορεία στο 
Σκοτάδι», ενώ για την Άλλη Όχθη θα του ομολογούσε: «Ο τρίτος τόμος, για τον οποίο ρωτάτε, μάλλον 
θ’ αργήσει. Κι εγώ δεν πολυξέρω πώς θα είναι» (ό.π., 278). Πάντως, όπως συνάγεται από προηγούμενες 
επιστολές της αλληλογραφίας τους, ο Ρούφος είχε εκφράσει ανυπομονησία για την αποτίμηση του 
Θεοτοκά (πρβλ. επιστολή 15, ό.π., 277), στον οποίο και είχε στείλει το βιβλίο μάλλον αρχές Δεκέμβρη 
1955 (πρβλ. επιστολή 16, 277). Μάλιστα, το διαρκές ενδιαφέρον του Θεοτοκά για τη συνέχεια του 
Χρονικού μιας Σταυροφορίας θα παρακινούσε τον Ρούφο να τον ενημερώνει συνεχώς για την πορεία 
ολοκλήρωσης του έργου ‒ιδιαίτερα για τον δεύτερο τόμο, την Πορεία στο Σκοτάδι (πρβλ. επιστολή 7, 
13, 15, ό.π., 271, 275, 277). Από τη μεριά του, ο Θεοτοκάς τον είχε προτρέψει (πρβλ. επιστολή 14, ό.π., 
276) να καταθέσει εγκαίρως, πριν το τέλος του 1955, το βιβλίο του στην Εθνική Βιβλιοθήκη, για να 
μπορέσει να συμπεριληφθεί στα υποψήφια για βράβευση έργα από την «Ομάδα των Δώδεκα». Επιπλέον, 
θα έστελνε στον Ρούφο, κατόπιν σχετικού δικού του αιτήματος (πρβλ. επιστολή 18, ό.π., 278), τις 
διευθύνσεις των άλλων μελών, για να τους αποστείλει την Πορεία στο Σκοτάδι (πρβλ. επιστολή 19, ό.π., 
280). Ύστερα από την ανακοίνωση της βράβευσης, ο Θεοτοκάς θα συνέχαιρε τον νεότερο συνάδελφό 
του: «Χάρηκα πολύ για την απονομή του βραβείου και εύχομαι να συμπληρώσετε γρήγορα το έργο» 
(από επιστολή του προς τον Ρούφο, Αθήνα, 3 Απρ. 1956, ό.π., 282). 
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αποδώσουμε την απόρριψη τότε της «αναρχικής», από ποικίλες απόψεις, μαρτυρίας 

του Ρ. Αποστολίδη.64 

Τέλος, ο Θρύλος (μόνος αυτός από τους υπολοίπους της παρέας) σχολίαζε αρκετά 

θετικά και την Τειχομαχία του Φραγκόπουλου, συγγραφέα επίσης «προικισμένου», 

αλλά με «μια φύση εκρηκτική, μ’ ένα πυρετικό πάθος […] αχαλιναγώγητο κι 

απειθάρχητο», το οποίο μοιραία προσέδιδε και στο βιβλίο του μια κάποια «ανισότητα» 

(Α. Θρύλος, 1956). Θα ξεχώριζε, εντούτοις, ολόκληρα μέρη ή κεφάλαια, που τα 

χαρακτήριζε ως «εντελώς εξαιρετικής ποιότητας», τόσο αξιόλογα ώστε να μπορεί 

κανείς να τα κατατάξει «ανάμεσα στις άριστες σελίδες της Λογοτεχνίας μας» (Α. 

Θρύλος, 1956). Κλείνοντας, έτσι, το σημείωμά της και επιστρέφοντας έμμεσα στις 

αρχικές της εκτιμήσεις για τη θετική στροφή και τη συνολική αναβάθμιση της 

μεταπολεμικής πεζογραφίας που σημειώθηκε το 1955, η πολυγραφότατη κριτικός θα 

εμφανιζόταν παραπάνω από βέβαιη ότι οι τρεις νέοι πεζογράφοι (Ρούφος, Κάσδαγλης 

και Φραγκόπουλος) παρείχαν για το μέλλον «πολύ περισσότερα από υποσχέσεις: 

εγγυήσεις» (Α. Θρύλος, 1956).65 

Ομολογουμένως, ο Θρύλος (όπως και ο Γ. Χατζίνης, πριν από αυτόν) δεν ήταν 

πολύ πειστικός στην υπεράσπιση της απόφασης της «Ομάδας των Δώδεκα» να 

απονείμει το πρώτο βραβείο στην Πορεία στο Σκοτάδι. O Βενέζης μπορεί να υπήρξε 

πιο θετικός  και πιο θερμός απέναντι στον συγγραφέα και στο βιβλίο του, αλλά πάλι η 

επιφυλλίδα του στόχευε περισσότερο στην απολογία ενός «ανορθόδοξου» (και 

υποδεέστερου για κάποιους) πεζογραφικού είδους, του «χρονικού». Κάποιος έπρεπε, 

λοιπόν, να τοποθετηθεί επί του προκειμένου πιο ξεκάθαρα, να αιτιολογήσει με 

μεγαλύτερη ευγλωττία το σκεπτικό της πριμοδότησης του δεύτερου τόμου του 

64 Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι κατά το πρώτο έτος σύστασης της «Ομάδας των Δώδεκα», το 1951, είχαν 
συζητηθεί, όπως ήταν αναμενόμενο, πεζογραφικά έργα της προηγούμενης χρονιάς, ανάμεσά τους και η 
πρωτοποριακή Πυραμίδα 67 του Ρένου [Αποστολίδη], η οποία «χαρακτηρίστηκε ως πηγαίο μεν κείμενο, 
αλλά το υλικό του θεωρήθηκε ακατέργαστο. Η σπουδή της απόρριψης δεν άφηνε ερωτηματικά για τους 
πραγματικούς λόγους που απέκρυπτε, δεδομένου ότι το βιβλίο του Ρένου […] έθετε σε ίση μοίρα και τα 
δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα του Εμφυλίου, η βράβευσή του θα ισοδυναμούσε και με υιοθέτηση μιας 
τέτοιας θέσεως ‒αδιανόητης υπό τις κρατούσες συνθήκες αλλά και απαράδεκτης από τους ‘εθνικά 
σκεπτόμενους’ συγγραφείς. […]. Με την επιβράβευση τέτοιας ‘‘αναρχικής’’ θέσεως ‒ή αλλιώς 
‘‘αντεθνικής’’‒ θα έρχονταν σε σύγκρουση και με την πεποίθησή τους», Α. Αργυρίου, Ιστορία…, τόμ. 
Ε΄, ό.π., σ. 97. 
65 Θετικά, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις, είχε εκφραστεί για Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη 
και ο Τ. Παπατζώνης σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Ρούφο για τη Ρίζα του Μύθου (2 Δεκ. 
1955): «Είναι αλήθεια, πως διάβασα κι άλλο ένα [βιβλίο], της αντίθετης παράταξης, του Κάσδαγλη, 
δυνατό, ζωντανό και θάλεγα ωραίο, αν δεν ήταν τόσο βίαιο και συχνά χονδρογραμμένο. Νομίζω πως τα 
δύο αυτά χρονικά της κατοχής, σε μια fusion, δίνουν τις δύο πλευρές της μεγάλης εποχής, 
αλληλοσυμπληρούμενα σ’ ένα μοιραίο δίπτυχο –δηλωτικό κι αυτό της αιώνιας διαίρεσης των Ελλήνων» 
(από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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Χρονικού, σε σχέση τόσο με την προγενέστερη (επίσης υποψήφια για βράβευση, αλλά 

ανεπιτυχώς) Ρίζα του Μύθου, όσο και με τα λίγο-πολύ ισότιμα, συνυποψήφια έργα του 

έτους-ορόσημου (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τότε επαϊόντων) για τη μεταπολεμική 

λογοτεχνική μας ιστορία. 

Η ευθύνη αυτή μάλλον έπεφτε στους ώμους του Π. Χάρη, του μόνου τόσο 

επιφανούς (για τα μέτρα της εποχής) λογοτεχνικού κριτικού και μέλους της ίδιας 

συντροφιάς (πολύ σύντομα και της επιτροπής των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων), 

ο οποίος δεν είχε προλάβει (ίσως, μάλιστα, και να μην το είχε θελήσει και συνειδητά 

να το είχε αποφύγει) να πάρει μέρος στη συζήτηση για το πρώτο μέρος της τριλογίας 

του Ρούφου την προηγούμενη χρονιά. Καθόλου τυχαία, η βιβλιοκριτική του στην 

αθηναϊκή Ελευθερία (όπως και, αργότερα, των Α. Σαχίνη και Χ. Μηλιώνη) δεν θα 

εστιαζόταν μόνο στην Πορεία στο Σκοτάδι, αλλά θα αναφερόταν και στον πρώτο 

τόμο˙66 ακροθιγώς, θα αφορούσε και Τα Δόντια της Μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη, 

ενός βιβλίου με «τον ίδιο πίνακα ελληνικής ζωής (τη φοβερή μάχη νέων εθνικιστών 

και νέων κομμουνιστών)», πιο «άγριου» ωστόσο και πιο «σκληρού», με σελίδες που 

περιείχαν «περισσότερες κραυγές, περισσότερο αίμα, περισσότερο σκοτάδι» σε 

σύγκριση με την ομόθεμη Ρίζα του Μύθου, όπου και ήταν δυνατό να βρει κανείς 

τουλάχιστον κάποιες στιγμές «να πάρει ανάσα, να σταθεί και να σκεφθεί» (Π. Χάρης, 

1993, 371). 

Ο Χάρης ζητούσε με τον τρόπο του περισσότερο σεβασμό απέναντι στο εγχείρημα 

του συγγραφέα, το οποίο με τον επίτιτλό του έθετε με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς 

περιθώρια αμφισβήτησης τους όρους της πρόσληψης και της αποτίμησής του, όπως 

και τα όρια των επιδιώξεων ή των φιλοδοξιών του Ρούφου: ούτε ως «διηγήματα» ούτε 

ως «μυθιστόρημα» μας συστήνονταν τα δύο του βιβλία. Aπό το εξώφυλλό τους 

δηλωνόταν ξεκάθαρα ότι αποτελούσαν τις συνέχειες ενός «χρονικού», πράγμα που, για 

τον διευθυντή της Νέας Εστίας, συνεπαγόταν αυτόματα ότι η μυθοπλασία και οι 

συναφείς αξιώσεις από ανάλογα κείμενα έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα, καθώς τα 

περιθώρια αλλοίωσης ή ανασύνθεσης της «πραγματικότητας» ήταν εκ προοιμίου 

περιορισμένα. Ο συγγραφέας έπρεπε, ως εκ τούτου, να κριθεί αποκλειστικά ως 

«χρονικογράφος» και το πεζογράφημά του ως μαρτυρία μιας εποχής. Kαι αν κανείς 

66 Π. Χάρης, «Η Τέχνη και η Εποχή μας. Τα Νέα Βιβλία. Ρόδη Προβελέγγιου, Η Ρίζα του Μύθου ‒ 
Πορεία στο Σκοτάδι», εφ. Ελευθερία (Αθήνας), 7 Μαΐου 1956 [= Π. Χάρης, Έλληνες Πεζογράφοι, ό.π., 
σ. 369-374]. 
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έβλεπε τα πράγματα με αυτή τη λογική, δεν θα μπορούσε παρά να συμφωνήσει με τον 

Χάρη ότι: 

Το χρονικό του κ. Προβελέγγιου είναι το σημαντικότερο λογοτέχνημα που παρουσίασε η 
γενεά του, δηλαδή η γενεά που έκαμε την Αντίσταση στις πόλεις και στα βουνά. Κι ακόμα 
είναι μια μαρτυρία που λέει πολλά, που απλώνεται σε ποικίλα γεγονότα, που δίνει 
πληροφορίες όχι μόνο για ό,τι έζησαν όλοι μαζί οι Έλληνες στα σκοτεινά χρόνια της 
Κατοχής, αλλά και για ό,τι διαμορφωνόταν μέσα στη συνείδηση του καθενός. (Π. Χάρης, 
1993, 372-373) 

Εντούτοις, με την Ιστορία σταθερά παρούσα (συχνά και σε πρώτο πλάνο), αυτό 

που ξεχώριζε το Χρονικό μιας Σταυροφορίας από όλα τα υπόλοιπα, συγγενικά του έργα 

ήταν το εσωτερικό δράμα της γενιάς του συγγραφέα, που αποδιδόταν αναμφίβολα 

επαρκέστερα και πειστικότερα. Φυσικά, το σκηνικό (και εδώ) το αποτελούσαν τα 

«σκοτεινά χρόνια της Κατοχής», όμως η κατάθεση του Ρούφου υπερτερούσε στον 

βαθμό που από τα εξωτερικά γεγονότα περνούσε στους κραδασμούς που αυτά 

προκαλούσαν στον ψυχισμό των νέων και στην συγκρότηση της ατομικότητάς τους, 

φέρνοντας τον αναγνώστη «πολύ κοντά στην αγωνία της νεολαίας της εποχής εκείνης 

που απάνω στη λυτρωτική σταυροφορία της πολύ δοκιμάστηκε και πολύ ματώθηκε» 

(Π. Χάρης, 1993, 371). Στα δικαιολογημένα τώρα ερωτήματα (ενός αδαούς ή λιγότερο 

υποψιασμένου αναγνώστη, χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση με όσα διαπράχθηκαν ένθεν κι 

ένθεν την εν λόγω εποχή) για ποια ακριβώς «σταυροφορία» επρόκειτο (και εναντίον 

ποιων) ή γιατί, για ποιους και κατά πόσο αυτή ήταν, αγκαλά επίπονη και επώδυνη, 

συνάμα και «λυτρωτική», και πάλι ο Χάρης (όπως ο Βενέζης, προηγουμένως) θα ήταν 

σκόπιμα ασαφής. Aρκούνταν στο να κάνει μόνο κάποιες θολές και διφορούμενες νύξεις 

στο κλίμα της εμφυλιοπολεμικής πόλωσης που είχε ανοίξει μέγα χάσμα στο εσωτερικό 

μέτωπο, αποκαλύπτοντας «μερικές έστω από τις μακρινές αιτίες της σημερινής φθοράς 

που είναι το μόνιμο και το πιο επικίνδυνο νόσημα της κοινωνίας μας» (Π. Χάρης, 1993, 

371). 

Είναι φανερό ότι ο Χάρης δεν ήθελε να ξύσει πληγές ‒πολύ περισσότερο, βέβαια, 

να πάρει θέση απροκάλυπτα για όσα είχαν διαδραματιστεί στην Αθήνα και στο βουνό 

την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης. Δεν επιθυμούσε, επίσης, να δώσει 

συνέχεια σε μια «αντιδικία» με συγγραφείς και λόγιους (της ίδιας ή της αντίπαλης 

πλευράς), οι οποίοι είχαν άλλοι μιλήσει για την ιδεολογική σύγχυση και τη 

δυσφημιστική για την «εθνική» νεολαία, «εστετίστικη» και ναρκισσιστική στάση του 

Δίωνα και των συντρόφων του σε επικούς καιρούς δοκιμασίας και αγώνων, άλλοι για 

τον εμπαθή αντικομμουνισμό τους και την έμμεση ή άμεση συμπόρευσή τους με τον 
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κατακτητή (ή και τους δωσίλογους συνεργάτες του) στην κοινή «σταυροφορία» της 

«αντίδρασης» ενάντια στις δυνάμεις της «προόδου». Αντίθετα, στόχος του ήταν να 

παρακάμψει τα ζητήματα αυτά και να δικαιολογήσει ακόμη και τις όποιες αδυναμίες 

της αυτοβιογραφικής περσόνας του συγγραφέα στον πρώτο τόμο (τη «νωχέλεια», την 

απουσία υψηλού φρονήματος και αγωνιστικότητας, τον «ερασιτεχνισμό» στη ζωή και 

στη δράση), προβάλλοντας κατεξοχήν την ευθύτητα, την ειλικρίνεια των αισθημάτων 

και την «ήμερη», συμφιλιωτική διάθεση του Ρούφου, όπως αυτές διαφαίνονταν ήδη 

από τη γνωστή αφιέρωση της Πορείας στο Σκοτάδι.67 

Ο Χάρης, λοιπόν, έκανε λόγο περισσότερο για τις σκηνές εκείνες (όπως, για 

παράδειγμα, το επεισόδιο με τον Αρμένη κομμουνιστή ή την τυχαία συνάντηση του 

Δίωνα στον δρόμο για την Πρέβεζα με έναν αξιωματικό του ΕΛΑΣ, την εγκάρδια 

συνομιλία τους, την απόλυτη σχεδόν ταύτιση των απόψεων και του ήθους τους, πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 470-474) που ήταν δηλωτικές του πνεύματος αυτού της καταλλαγής των 

παθών και της αναγνώρισης, μέσα από «μερικές εξομολογήσεις, μερικούς ρεμβασμούς 

και κάποιες σκόρπιες και αυστηρές κρίσεις για τους ανθρώπους που ανήκουν στο ίδιο 

στρατόπεδο, στον ίδιο κόσμο με τον συγγραφέα» (Π. Χάρης, 1993, 371), της ομορφιάς 

και της «λεβεντιάς» όσων είχαν βρεθεί και πολεμήσει από την άλλη όχθη. Η κατάληξη 

της πορείας του Δίωνα στο λιμάνι της Πρέβεζας δικαίωνε απολύτως τις προηγούμενες 

επιλογές του, τον ώριμο σκεπτικισμό του, την πνευματική και ψυχική του καλλιέργεια, 

όπως αυτά είχαν σκιαγραφηθεί ήδη στον πρώτο τόμο. Η αφοσίωσή του στα υψηλά 

ιδανικά του ανθρώπου και της πατρίδας και η αυταπάρνησή του τοποθετούσαν τελικά 

και «τα δυο βιβλία του κ. Προβελεγγίου πέρα από τον ιδεολογικό φανατισμό» (Π. 

Χάρης, 1993, 371-372), συντελώντας παράλληλα στη συνολική θεώρηση, ανασύνθεση 

και αποτίμηση των γεγονότων και των εμπειριών της γενιάς της Αντίστασης: 

67 Πρβλ. «Απωθεί ίσως στην αρχή ο τόνος του χρονικού. Ενώ ο αφηγητής είναι νέος και κινείται μέσα 
σε μια δραματική αναταραχή, διηγείται συχνά με μια νωχέλεια που φαίνεται πόζα. Πολύ σκέπτεται, πολύ 
ερευνά, χάνεται σε λεπτομέρειες όταν γύρω του η ελληνική νεότητα φλέγεται, δρα, αντιστέκεται και 
σκοτώνεται. Μοιάζει με ερασιτέχνη, –ερασιτέχνη και στη ζωή και στον αγώνα. Και όμως δεν είναι 
τίποτα απ’ όλ’ αυτά. Και τούτο ξεκαθαρίζει καλύτερα στον β΄ τόμο, στις σελίδες που αφηγούνται την 
άνοδο του ίδιου ανθρώπου στα βουνά, την κατάταξή του στο στρατό των εθνικιστών και τη συμμετοχή 
του σε συγκρούσεις με τους Γερμανούς και σε ταλαιπωρίες που απαιτούσαν μεγάλη αντοχή. Ο αφηγητής 
είναι ειλικρινής. Προσέρχεται στον αγώνα με την ψυχική και την πνευματική του καλλιέργεια, που, 
φυσικά, δεν μπορεί να την αρνηθεί, και με μιαν ωριμότητα, που τον κάνει απροσδόκητα σκεπτικιστή. 
Κάπου-κάπου νομίζεις πως ο αγώνας του οφείλεται στην ανάγκη της φυγής. Γρήγορα όμως βλέπεις ότι 
μια σταθερή και δυνατή πίστη τον έκαμε μαχητή και στην Αθήνα και στο βουνό, μαχητή πεισματάρη, 
αδιάλλακτο, έτοιμο για κάθε θυσία. Και η πίστη του αποστρέφεται τη ρητορεία, είναι αθόρυβη […]. (Π. 
Χάρης, 1993, 371, πρβλ. και 373). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



244

Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

Τα δυο αυτά βιβλία […] μας έδωσαν έναν πολύ αξιόλογο πεζογράφο. Ας ελπίσουμε ότι 
το τρίτο βιβλίο του θα παρουσιάσει την προσπάθειά του σε άνοδο. (Π. Χάρης, 1956)68 

Τη βράβευση της Πορείας στο Σκοτάδι από την «Ομάδα των Δώδεκα» θα 

ανακοίνωνε στην Κύπρο ο Ν. Κρανιδιώτης από τις στήλες των Κυπριακών Γραμμάτων, 

στο τελευταίο πανηγυρικό τους τεύχος (Ιανουαρίου-Ιουνίου 1956), αφιερωμένο στην 

«Ελληνικότητα της Κύπρου»69 ‒όπου και ο ίδιος ο Ρούφος θα συμμετείχε με το 

«στρατευμένο» και αφιερωμένο στον L. Durrell ποίημά του «Ίωνες αιχμάλωτοι στην 

Κύπρο, 498 π.Χ.» (για το οποίο και θα μιλήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο). Ο 

Κρανιδιώτης, όπως θυμόμαστε, είχε επίσης τοποθετηθεί (εκτενώς και ευμενώς) για τη 

Ρίζα του Μύθου ήδη από τον Δεκέμβριο του 1954. Το πιθανότερο, υπό την πίεση 

αντικειμενικών (και υποκειμενικών) συνθηκών ύστερα από την εξορία του 

Αρχιεπισκόπου στις Σεϋχέλλες, και μετά τις πρώτες θανατικές καταδίκες και 

εκτελέσεις αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ο Κρανιδιώτης, μολονότι στενός συνεργάτης του 

διπλωμάτη-συγγραφέα καθόλη την περίοδο των διαπραγματεύσεων Μακαρίου-

Harding, δεν διέθετε πλέον την πολυτέλεια να ασχοληθεί και με τις λογοτεχνικές 

επιδόσεις του φίλου του ‒πολύ σύντομα, εξάλλου, οι βρετανικές αποικιακές δυνάμεις 

θα προχωρούσαν στη σύλληψή του και θα τον κρατούσαν έγκλειστο στις φυλακές της 

Ομορφίτας και, ακολούθως, στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς.70 

Έτσι, στο σύντομο σημείωμά του για τον δεύτερο τόμο του Χρονικού μιας  

Σταυροφορίας, ενός έργου που εντασσόταν πλέον άνετα και αβίαστα «στα καθαρά 

πλαίσια του μυθιστορήματος», ο διευθυντής του λευκωσιάτικου περιοδικού (το οποίο 

θα περνούσε στο εξής οριστικά στην Ιστορία), χωρίς αξιώσεις πρωτοτυπίας ή άλλες 

παρατηρήσεις επί της ουσίας του βιβλίου και του «εύφλεκτου» θέματος του Εμφυλίου, 

χαιρέτιζε (και αυτός) την πρόοδο του συγγραφέα (αλλά και του αυτοβιογραφικού του 

ειδώλου) σε κάθε τομέα (αξιακό και αισθητικό, θεωρητικό και πρακτικό, ιδεολογικό 

68 Το συγκεκριμένο απόσπασμα από την κριτική στην Ελευθερία του 1956 θα είχε αντικατασταθεί στο 
κείμενο του 1982 με την ακόλουθη καταληκτική αποτίμηση της συνολικής συνεισφοράς του Ρούφου 
στη νεοελληνική λογοτεχνία: «Ο Ρόδης Ρούφος (Προβελέγγιος) πρόφτασε κι έγραψε κι άλλα βιβλία, ‒
έφυγε τόσο νέος, 48 χρόνους έζησε,‒ δε μας άφησε μόνο αυτά τα χρονικά. Έδωσε και τη Χάλκινη Εποχή, 
χρονικό του Κυπριακού αγώνα, δοκίμασε και στο θέατρο τις δυνάμεις του, έγραψε και δοκίμια. Μα την 
πιο τολμηρή, την αναμφισβήτητη προσφορά του την αποτελούν τα τρία χρονικά του, ‒η φωνή μιας 
λογοτεχνικής γενεάς, της γενεάς του» (Π. Χάρης, 1993, 374). 
69 Ν. Κρανιδιώτης, «Ρόδη Προβελέγγιου: Πορεία στο Σκοτάδι, Αθήνα, 1955 (Βραβείο των «Δώδεκα»)», 
περ. Κυπριακά Γράμματα, Ιαν.-Ιούν. 1956, 254. 
70 Ν. Κρανιδιώτης, Δύσκολα Xρόνια. Κύπρος 1950-1960, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1981, σ. 
158-159 και 216-228. 
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και εκφραστικό) και σε κάθε επίπεδο (σύνθεσης και αρχιτεκτονικής, μύθου και πλοκής, 

χαρακτήρων και προσώπων).71 

Η εξισορρόπηση της ενδοσκόπησης και της (εσωτερικής) ανάλυσης από την 

(εξωτερική) δράση, όπως και η διεισδυτικότητα του Ρούφου πέρα από την επιφάνεια 

των πραγμάτων στην αποκάλυψη της βαθύτερης, «πνευματικής» τους διάστασης ήταν 

απόρροια και επιστέγασμα των «εκλεπτυσμένων», «αριστοκρατικών» ιδεών του 

συγγραφέα και της «πολύ καλλιεργημένης» προσωπικότητάς του. Χωρίς αμφιβολία, 

τα σχόλια και η συνολική αξιολόγηση του Κρανιδιώτη έδειχναν να στρέφονται 

περισσότερο (και να απαντούν έμμεσα) στους πολλούς και σφοδρούς επικριτές 

ακριβώς των χαρακτηριστικών αυτών του Δίωνα (και του δημιουργού του) στη Ρίζα 

του Μύθου:  

Ο Ρόδης Προβελέγγιος ξέρει να διεισδύει κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων και να 
βλέπει όχι μόνο αισθητικά αλλά –κυρίως αυτό– πνευματικά το θέμα του. Όταν διαβάζεις 
τις σελίδες του βιβλίου του έχεις την εντύπωση ότι τα πράγματα αναλύονται κάτω από το 
πλούσιο πνευματικό φως με το οποίον τα φωτίζει, και, χωρίς να χάνουν τη μορφή τους, 
αποκαλύπτουν ολόκληρο τον εσωτερικό κόσμο τους. Ο κόσμος αυτός, παρά την 
συμβατική πεζότητα που συχνά τον περιστοιχίζει, είναι ένας κόσμος οργανωμένος με 
ιδέες πολύ εκλεπτυσμένες, θα έλεγα αριστοκρατικές. Ίσως αυτό να οφείλεται στην πολύ 
καλλιεργημένη προσωπικότητα του συγγραφέα, η οποία είναι φυσικό να αντανακλά 
απάνω στους ήρωές του, προπάντων στο πρόσωπο του Δίωνα, που είναι, χωρίς αμφιβολία, 
ο ίδιος ο συγγραφέας. 
Στο Πορεία στο Σκοτάδι ο Ρόδης Προβελέγγιος έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο εν 
σχέσει προς το πρώτο βιβλίο του. Εδώ η ανέλιξη του μύθου είναι ομαλή και άνετη, η 
αρχιτεκτονική σφικτοδεμένη και η μορφή γενικά μέσα στα καθαρά πλαίσια του 
μυθιστορήματος. (Ν. Κρανιδιώτης, 1956, 254) 

Η γνωστοποίηση της βράβευσης του δεύτερου μέρους της τριλογίας του Χρονικού 

μιας Σταυροφορίας με το «Έπαθλο Κ. Ουράνη» αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για την 

αναμέτρηση του συγγραφέα και του έργου του με τον κριτικό λόγο της εποχής.72 

71 Πρβλ. «Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας συνεχίζει το μύθο του πρώτου τόμου με επίκεντρο και πάλι το 
ψυχικό δράμα της Ελληνικής νεολαίας στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής. Η θεωρητική αναζήτηση 
παίρνει τώρα πιο συγκεκριμένη μορφή και βρίσκει στην αντίσταση την πλήρη αγωνιστική της έκφραση. 
Οι ήρωες είναι πιο ώριμοι και ψυχικά και σωματικά. Οι ιδέες, παρά τον απέραντο κύκλο τον οποίον 
καλύπτουν, είναι πιο καθαρές και οι επιδιώξεις πιο συγκεκριμένες. Εκείνο που είχεν ακόμη στον πρώτο 
τόμο το χαρακτήρα του ονείρου και της ροής παίρνει τώρα υπόσταση, μια υπόσταση που ξεπερνάει 
ωστόσο τα στενά όρια της συμβατικής πραγματικότητος και διαμορφώνει έναν υψηλό πνευματικό 
κόσμο, σφριγηλό και ρωμαλέο, πρωτότυπο στη σκέψη και στην έκφραση. Κι αυτό ακριβώς είναι το 
κύριον προσόν του συγγραφέα: Να δημιουργεί ‒με την πραγματική έννοια της λέξης» (Ν. Κρανιδιώτης, 
1956, 254). 
72 Ο Ρούφος είχε αποστείλει την Πορεία στο Σκοτάδι και στον συνυποψήφιό του, Ν. Κάσδαγλη, ο οποίος 
με επιστολή του από τη Ρόδο (14 Μαρτ. 1956) θα τον ευχαριστούσε για τη χειρονομία και θα τον 
συνέχαιρε για τη βράβευσή του με το «Έπαθλο Κ. Ουράνη»: «Αγαπητέ κύριε Ρούφο, θέλω να σας 
ευχαριστήσω για το τελευταίο βιβλίο σας που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε, και που το διάβασα 
με μεγάλο ενδιαφέρον –μου ξεσκέπασε μια μεριά του αγώνα στην κατοχή που πολύ λίγο την ήξερα. 
[…]. Με την ευκαιρία σάς συγχαίρω για την πρόσφατη απονομή του βραβείου των δώδεκα, μια διάκριση 
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Ύστερα από τον σάλο της Ρίζας του Μύθου και την «ομοβροντία» των μελών της 

«Ομάδας των Δώδεκα» για την Πορεία στο Σκοτάδι, ο Ρούφος (και ο καταληκτικός 

τόμος της τριλογίας του, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια) θα περνούσαν, για να 

είμαστε ειλικρινείς, στην αφάνεια. Το «σκάνδαλο» (με το πραγματικό ονοματεπώνυμο 

του συγγραφέα αυτή τη φορά) θα εμφανιζόταν και πάλι στο προσκήνιο, όταν θα 

κυκλοφορούσε, πριν ακόμη καλά-καλά στεγνώσουν οι υπογραφές των ιδρυτικών 

Συμφωνιών της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, Η Χάλκινη Εποχή, «Το 

μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα».  

Αξιοπρόσεκτος ο ειδολογικός χαρακτηρισμός της Χάλκινης Εποχής, αν και 

κανονικά θα έπρεπε τα πράγματα να ήταν μάλλον αντίστροφα: η χρονική απόσταση 

από τα γεγονότα, τις εμπειρίες και τα βιώματα με τα οποία καταπιανόταν ο Ρούφος στα 

βιβλία του (τόσο απαραίτητη για κάποιους ως προϋπόθεση συμπύκνωσης του υλικού 

και καλλιτεχνικής του μετάπλασης σε ένα έργο μυθοπλασίας) υπήρξε αναμφίβολα 

πολύ μεγαλύτερη στην τριλογία του (αυτοσυστηνόμενη, εντούτοις, ως «χρονικό» στην 

πρώτη της έκδοση) από ό,τι στο κυπριακό του «μυθιστόρημα», ένα άλλο «χρονικό» 

(κατά τη γνώμη πολλών κριτικών) που γράφτηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τις εξελίξεις 

και τις περιπλοκές του Κυπριακού και είδε το φως της δημοσιότητας κυριολεκτικά την 

επαύριο της «διευθέτησης» του προβλήματος. Ίσως, η όλη συζήτηση που 

παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς στις προηγούμενες σελίδες να έπαιξε και αυτή τον 

ρόλο της τόσο στη διασαφητική επισήμανση της Χάλκινης Εποχής, όσο και στην 

αντίστοιχη προσθήκη της διευκρίνισης ότι πρόκειται για «μυθιστόρημα» στη δεύτερη, 

αναθεωρημένη, συγκεντρωτική και οριστική έκδοση του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, 

λίγους μήνες πριν τον θάνατο του συγγραφέα, το 1972. 

 
ΙΙ.1.4. Οι νεότεροι κριτικοί και συγγραφείς παίρνουν θέση: ο Α. Σαχίνης και 

ο Χ. Μηλιώνης για τη Ρίζα του Μύθου και την Πορεία στο Σκοτάδι  
 

Αν κάτι τώρα μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαιο, είναι ότι ο διάλογος που διεξήχθη από 

τις στήλες του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου της εποχής είχε επίσης τραβήξει την 

προσοχή δύο νεότερων κριτικών, του Απόστολου Σαχίνη και του Χριστόφορου 

Μηλιώνη, οι οποίοι και θα τοποθετούνταν αργότερα (και συνολικά) για τους δύο 

τόμους του Χρονικού ‒στα τέλη του 1956 ο πρώτος και μόλις το φθινόπωρο του 1957 

που σας άξιζε» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). Από άλλη, μεταγενέστερη επιστολή, 
τεκμαίρεται ότι οι δυο συγγραφείς θα πρέπει να γνωρίστηκαν από κοντά κάποια στιγμή και να ανέπτυξαν 
μια φιλική σχέση. 
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ο δεύτερος. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε από τις αναφορές που θα έκαναν ‒με 

τρόπο άμεσο και αναλυτικό ο Σαχίνης, πιο υπαινικτικά ο Μηλιώνης‒ στις 

προηγούμενες κρίσεις για τα βιβλία του Ρούφου, όπως και για τα υπόλοιπα, ομοειδή 

και ομόστοιχα «χρονικά» της Κατοχής (των Α. Κοτζιά, Θ. Δ. Φραγκόπουλου και Ν. 

Κάσδαγλη). Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρήσεις τους θα συγκεφαλαίωναν (με 

κάποιες, ωστόσο, ενδιαφέρουσες αποκλίσεις, προσθήκες και προτάσεις ενδεχόμενων 

διακειμενικών προσεγγίσεων) τις απόψεις που είχαν διατυπωθεί γύρω από ποικίλα 

ζητήματα ειδολογικής κατάταξης και αξιολόγησης των επιτευγμάτων του συγγραφέα 

από πλευράς αισθητικής, διαχείρισης της ιστορικής «πραγματικότητας» και 

ιδεολογικής/κοσμοθεωρητικής του θέσης απέναντι στα μέγιστα διλήμματα της 

αναπαριστώμενης εποχής ‒μη εξαιρουμένων, βέβαια, και των απολήξεών τους στη 

μεταπολεμική περίοδο. 

Έτσι, ο Α. Σαχίνης από τη μεριά του διατεινόταν εξαρχής ότι το ιδεολογικό στίγμα 

του Ρούφου, σε σύγκριση με τους άλλους ομοτέχνους του (οι οποίοι και επιχείρησαν 

να αντικρίσουν «τα γεγονότα της Κατοχής από την πλευρά των νέων που πίστευαν 

στην ιδέα του έθνους» και να αποδώσουν τους αγώνες τους «όχι τόσο εναντίον των 

κατακτητών, όσο εναντίον των κομμουνιστών, που ζητούσαν να μονοπωλήσουν την 

Αντίσταση»),73 ήταν χωρίς αμφιβολία το πιο ξεκάθαρα αντικομμουνιστικό ‒πράγμα 

που ίσχυε πολύ λιγότερο για τα βιβλία των Κοτζιά, Φραγκόπουλου και Κάσδαγλη, 

όπου το «αντικομμουνιστικό στοιχείο» δεν ήταν «έντονο» (Α. Σαχίνης, 1983, 159-

160). Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε εμείς, η συμπερίληψη από κάποιους 

κριτικούς της Αριστεράς (από τον Δ. Ραυτόπουλο ή και τον Κ. Πορφύρη) των 

υπόλοιπων συγγραφέων στο ίδιο «σακί» με τον Ρούφο, αδικούσε και αυτούς και τα 

έργα τους. Με άλλα λόγια, μόνον ο δημιουργός της Ρίζας του Μύθου έπασχε (σε 

επίπεδο περιεχομένου τουλάχιστον) από μια τόσο κατάδηλη έλλειψη ανεκτικότητας ή 

αμεροληψίας.74 

Η απουσία αυτή της «αντικειμενικότητας», η «υποκειμενική» παρουσίαση 

προσώπων και πραγμάτων (όσο κι αν αυτά διαγράφονταν με «ζωντάνια» και 

«χιούμορ»), όπως και το γεγονός ότι ο συγγραφέας επέλεξε ως πρωταγωνιστές του 

73 Α. Σαχίνης, «Τα Γράμματα. Χρονικά της Κατοχής», εφ. Έθνος (Αθήνας), 6 και 20 Δεκ. 1956 [= Α. 
Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι. Είκοσι Χρόνια Νεοελληνικής Πεζογραφίας: 1945-1965, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 31984, σ. 159-165˙ η παραπομπή στη σ. 159]. 
74 Πρβλ. «Αν στην έκφραση, τη διατύπωση και το ύφος, αν δηλαδή στην μορφή του έργου του, ο Ρόδης 
Ρούφος παρουσιάζεται αντικειμενικός, δεν είναι καθόλου αντικειμενικός στο περιεχόμενό του˙ η άποψη 
που μας δίνει από τους αγώνες των νέων στην Κατοχή, είναι η άποψη την οποία υποστηρίζει το δικό του 
στρατόπεδο» (Α. Σαχίνης, 1983, 160). 
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βιβλίου του φίλους, συμφοιτητές, συναγωνιστές ή και αντιπάλους του «με 

παραλλαγμένα ονόματα», μπορούσε να δικαιολογήσει (αλλά μόνον εν μέρει) τον 

χαρακτηρισμό του έργου ως «χρονικού». Με δεδομένο, όμως, ότι έτσι κι αλλιώς το 

σύγχρονο μυθιστόρημα αποτελούσε γενικά, για τον Σαχίνη, την «αντικειμενοποίηση 

μιας υποκειμενικής εμπειρίας» (Α. Σαχίνης, 1983, 160), όσοι θα αρκούνταν μόνο στον 

«επίτιτλο» του έργου (όπως ο Η. Βενέζης ή ο Π. Χάρης, για παράδειγμα) δεν θα 

αντιλαμβάνονταν πόσο κοντά στις απαιτήσεις και τις εξελίξεις του είδους ήταν το 

μυθιστόρημα που υπηρετούσε ο συγγραφέας, μια ιδιότυπη δηλαδή μίξη «χρονικού», 

«αυτοβιογραφίας» και «μυθιστορήματος ιδεών»: 

Γενικά ο Ρόδης Ρούφος συνδυάζει μέσα στην τριλογία του τα τρία «είδη», τα οποία κυρίως 
καλλιεργεί το σύγχρονο μυθιστόρημα: το «επικαιρικό» (documentary) μυθιστόρημα, που 
αποτελεί το χρονικό της σημερινής εποχής, το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, που εκθέτει, 
άμεσα ή έμμεσα, περιστατικά πραγματικά βιωμένα από τον συγγραφέα, και το ιδεολογικό 
μυθιστόρημα, που ανακινεί και συζητεί ιδέες. (Α. Σαχίνης, 1983, 161) 

Αν για την αυτοβιογραφικότητα του Χρονικού δεν μπορούσε να υπάρξει 

αμφιβολία ‒«ο Δίων, ο κεντρικός ήρωας που παρακολουθείται στο τρίτο πρόσωπο, έχει 

όλα τα χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις, τις σκέψεις και τις αντιλήψεις του συγγραφέα, 

ο οποίος δεν καταβάλλει καμιά προσπάθεια για να το κρύψει» (Α. Σαχίνης, 1983, 160)‒ 

η ιδεολογική διάσταση του έργου έχρηζε περαιτέρω επεξήγησης˙ ο Σαχίνης, δηλαδή, 

έχοντας ενδεχομένως υπόψη του (χωρίς, βέβαια, να παραπέμπει σε αυτές) σχετικές 

θεωρητικές μελέτες για τις αρχές, τις προϋποθέσεις και τα διακριτικά γνωρίσματα του 

«μυθιστορήματος ιδεών», θα διαφοροποιούσε ευκρινώς το «ιδεολογικό μυθιστόρημα» 

από το συγγενικό, αλλά περισσότερο «στρατευμένο» (συνήθως, μάλιστα, της 

προτίμησης αριστερών συγγραφέων), «μυθιστόρημα με θέση».75 Με το σκεπτικό αυτό, 

ο Ρούφος δεν είχε σκοπό να αποδείξει την ορθότητα «μιας θεωρίας ή μιας στάσης 

ζωής» (Α. Σαχίνης, 1983, 161) ‒όπως συνέβαινε κατά κανόνα με δημιουργούς που 

έθεταν την τέχνη τους συνειδητά στην υπηρεσία κάποιας ιδεολογίας. Το Χρονικό του 

φιλοδοξούσε να αναπαραστήσει απλώς τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τις 

αναζητήσεις του ιδίου και της εποχής του, μέσα από τη συζήτηση, την εξέταση, την 

ανάλυση ιδεών, του πολιτικού ή του καλλιτεχνικού «πιστεύω» του Δίωνα ή «και άλλων 

προσώπων της ιστορίας» με θέσεις «αντίθετες ή ανάλογες» προς τις αντίστοιχες του 

συγγραφέα (πρβλ. Α. Σαχίνης, 1983, 161). 

75 Τα ζητήματα αυτά της ορολογίας εξετάζει, αντίθετα, στην εισαγωγή της θεμελιώδους μελέτης της για 
το ιδεολογικό μυθιστόρημα η S. R. Suleiman, Authoritarian Fictions…, ό.π., σ. 1-23 (πρβλ. και για τα 
κριτήρια του είδους, σ. 54-62 και στα συμπεράσματα, σ. 239-244). 
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Και εδώ, εντοπιζόταν η γόνιμη συνέχεια του παραδείγματος του Γ. Θεοτοκά, ο 

οποίος είχε πρώτος αυτός αναπαραστήσει το ιδεολογικό δράμα της νέας γενιάς, τους 

προβληματισμούς της, την αφύπνιση της πρώιμης πολιτικής της συνειδητοποίησης και 

την ανακίνηση των κοινωνικών της αγώνων στη διάσημη Αργώ, με τις ίδιες «ενδείξεις 

εθνικής υπερηφάνειας», με την ίδια διάθεση «ανάλαφρου χιούμορ», το ίδιο «πνεύμα 

της ανιδιοτέλειας και του fair-play», την ίδια ευγένεια, μεσότητα και σωστή 

θερμοκρασία στη μορφή και στο περιεχόμενο, την ίδια ακόμη αίσθηση «ισορροπίας 

και μέτρου», «αυτοέλεγχου και αυτοπεριορισμού» στη δομή, στην τεχνική και στην 

έκφραση (Α. Σαχίνης, 1983, 161).76 Αν, όμως, όλα τα προηγούμενα στοιχεία έπειθαν 

πως επρόκειτο για «δύο συγγραφικές ιδιοσυγκρασίες συγγενικές», η σύγκριση αυτή τη 

φορά (σε αντίθεση με τον Γ. Χατζίνη) απόβαινε προς όφελος του νεότερου επιγόνου: 

Ωστόσο ο Ρόδης Ρούφος, που ωρίμασε στα πικρά χρόνια της Κατοχής και στους αγώνες 
της Αντίστασης εμφανίζεται πιο προσγειωμένος στην τριλογία του, χωρίς την ρομαντική 
εξιδανίκευση που ζημιώνει καμιά φορά τα έργα του Γιώργου Θεοτοκά. (Α. Σαχίνης, 1983, 
161) 

Ο Σαχίνης δεν συμφωνούσε, επίσης, με την κυρίαρχη τάση των περισσότερων 

κριτικών του πρώτου τόμου να το διαβάσουν ως ένα τυπικό «μυθιστόρημα εφηβείας ή 

διάπλασης». Είδαμε ήδη ότι θεωρούσε τον Ρούφο πρωτοπόρο και εισηγητή στα καθ’ 

ημάς ενός κατά τα άλλα συγχρονισμένου με τα ευρωπαϊκά μεταπολεμικά δεδομένα 

«μικτού» είδους ‒του «επικαιρικού», «αυτοβιογραφικού» και «ιδεολογικού» 

μυθιστορήματος˙ ούτε, εξάλλου, τοποθετούσε την Πορεία στο Σκοτάδι στην παράδοση 

του (αντι)πολεμικού μυθιστορήματος, όπως αυτή καλλιεργήθηκε μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι, ακόμη, βέβαιο ότι είχε παρακολουθήσει τη θυελλώδη 

κριτική αντιμαχία για τη Ρίζα του Μύθου και ήθελε να αντικρούσει την ιδεολογική 

ανάγνωση και αξιολόγηση του βιβλίου που είχαν προτείνει δεξιοί, κεντρώοι ή 

αριστεροί συγγραφείς και λόγιοι, επιμένοντας, αντίθετα, σε μια αμιγώς «αισθητική» 

προσέγγιση του έργου: 

Στην Ρίζα του Μύθου περιγράφονται τα πολιτικά σχέδια και οι καλλιτεχνικές εφέσεις των 
νέων στην Κατοχή μέσα σ’ ένα κλίμα άνεσης, ευμάρειας, αισθητικής απασχόλησης με τα 
ωραία πράγματα της ζωής. Στο βιβλίο υπάρχει περισσότερη ανάλυση και λιγότερη δράση, 

76 Πρβλ. «Αν Η Ρίζα του Μύθου απεικονίζει τους ιδεολογικούς αγώνες και τις συγκρούσεις των νέων 
στο Πανεπιστήμιο, η Πορεία στο Σκοτάδι περιγράφει τον ανταρτοπόλεμο της εθνικιστικής παράταξης. 
Στο δεύτερο αυτό μυθιστόρημα θα συναντήσουμε περισσότερη δράση, περισσότερη ζέστα, περισσότερη 
ανθρωπιά. Υπάρχει βέβαια και στα συνταρακτικά γεγονότα του δεύτερου τόμου η ανάλυση, η 
στοχαστική διάθεση, η ονειροπόληση, η γενικευτική σκέψη, ωστόσο εδώ ο Ρόδης Ρούφος παρουσιάζεται 
και προικισμένος αφηγητής κι επιδέξιος χειριστής του διαλόγου, ικανός να αναπαραστήσει μια έντονη 
σκηνή ή μια ανθρώπινη σχέση με γνήσια συγκίνηση και με χιούμορ» (Α. Σαχίνης, 1983, 163-164). 
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και ο αγώνας στις εθνικές οργανώσεις της Αντίστασης αποδίδεται ανάμεσα από φιλικές 
συγκεντρώσεις και συζητήσεις γύρω στην τέχνη και την μουσική. Από την άποψη αυτή 
μπορεί να υπάρξουν –και υπήρξαν πραγματικά σε ορισμένους κριτικούς– αντιρρήσεις για 
τον τρόπο της εξεικόνισης του αγώνα των νέων στην Κατοχή˙ ωστόσο οι αντιρρήσεις 
αυτές δεν αφορούν στην λογοτεχνία και στην λογοτεχνική έκφραση. Στην Ρίζα του Μύθου 
μπορεί να θέλαμε να υπάρχουν άλλα πράγματα, όμως αυτά που υπάρχουν είναι αισθητικά 
δικαιωμένα. Ας μην ξεχνούμε πως το βιβλίο είναι το πρώτο μυθιστόρημα ενός νέου 
συγγραφέα ‒άσχετο αν ο συγγραφέας αυτός παρουσιάζει απότομη ωριμότητα‒ και πως η 
ιδεολογική κριτική δεν έχει σχέση με την λογοτεχνία, αλλά με την κοινωνιολογία. (Α. 
Σαχίνης, 1983, 162-163) 

Αν, για να το πούμε αλλιώς, οι βασικότερες ενστάσεις των επικριτών της Ρίζας του 

Μύθου αφορούσαν τον διανοουμενισμό του κεντρικού ήρωα και των λιγοστών 

συνδαιτημόνων του, την προκλητική πολυτέλεια και κοσμικότητα του περιβάλλοντός 

τους, την έφεση των περισσότερων όχι στη δράση, αλλά στην ενασχόληση με τα 

«ωραία πράγματα της ζωής» (την τέχνη, την ποίηση, τη μουσική, τη φιλοσοφία, την 

γυναίκα και τον έρωτα), όλα αυτά ο Σαχίνης δεν τα καταδίκαζε ούτε τα ένιωθε 

παράταιρα με το κλίμα της κατοχικής περιόδου. Για αυτόν, άσχετα με τις ιδεολογικές 

θέσεις και προτιμήσεις των κριτικών (αντικείμενο μελέτης αποκλειστικά της 

κοινωνιολογικής επιστήμης), ο Ρούφος παρουσίαζε έναν κόσμο (απωθητικό 

ενδεχομένως για κάποιους, πλην όμως) «αισθητικά δικαιωμένο». 

Αλλά και σε επίπεδο ουσίας, ο τύπος του διανοουμένου που πρόβαλλε ο 

συγγραφέας δεν συνιστούσε παρά μια ιδεατή ενσάρκωση του ανθρώπου της σύγχρονης 

εποχής. Έναν, με άλλα λόγια, «μοντέρνο» ήρωα συνιστούσε ο Δίων, με τις πολλές, 

ποικίλες και ετερόκλιτες ανησυχίες του και τις ακόμη περισσότερες αμφιβολίες ή 

αντιφάσεις του, με το παράλληλο και ταυτόχρονο ενδιαφέρον του για τις ηδονές του 

σώματος και του πνεύματος, την αγάπη του για τον αθλητισμό, τη φυσική 

δραστηριότητα αλλά και για τη μελέτη και τα βιβλία, τη λατρεία του για τη φύση, τη 

θάλασσα αλλά και για την πόλη και την κοινωνική ζωή, για τα πάρτι και τις 

διασκεδάσεις αλλά και για την αυτοαπομόνωση και τη στοχαστική ενατένιση, για τις 

μυστικιστικές αναζητήσεις χωρίς αποχή από αισθησιακές απολαύσεις.77 

77 Πρβλ. «Υπάρχει στοχασμός και διανόηση στις σελίδες του Ρόδη Ρούφου. […] θα συναντήσουμε έναν 
άνθρωπο της εποχής μας, έναν συγχρονισμένο διανοούμενο, όχι τόσο στην ουσία των ιδεών του, όσο 
στην κατεύθυνση των ανησυχιών του. Ο διανοούμενος στην τριλογία του Ρόδη Ρούφου δεν καλλιεργεί 
αποκλειστικά το πνεύμα, αλλά αναγνωρίζει και υπολογίζει και το σώμα. Η αγάπη του κεντρικού ήρωα, 
του Δίωνα, για την θάλασσα και τον αθλητισμό, η δραστηριότητά του, που μοιράζεται ανάμεσα στην 
πράξη και την σκέψη, και η έφεσή του να συνδυάσει στη ζωή την πολιτική, την τέχνη και τον έρωτα, 
διαμορφώνουν ακριβώς έναν ιδεατό τύπο νέου διανοουμένου, όπως τον φαντάζομαι να κυριαρχεί στους 
ταραγμένους καιρούς μας: η ματιά του να είναι καθαρή, το σώμα και το πνεύμα του γεμάτο υγεία. Πολύ 
μου αρέσει ο τύπος αυτός του ανήσυχου νέου διανοούμενου, όπως πλάθεται από τους ήρωες του Ρόδη 
Ρούφου, από τα νέα παιδιά που ωρίμασαν και ανδρώθηκαν μέσα στην Κατοχή και στους αγώνες της˙ 
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Ο «διανοούμενος» ήρωας του Ρούφου ήταν, λοιπόν, και αυτός «αισθητικά 

δικαιωμένος». Βέβαια, από τα γραφόμενα του Σαχίνη, συναγόταν εύκολα το 

συμπέρασμα ότι το μοίρασμα ανάμεσα σε σκέψη και πράξη, η βιοτική άνεση και η 

απουσία των πιεστικών προβλημάτων της καθημερινότητας, καθώς και η ευρεία γκάμα 

ενασχολήσεων του Δίωνα με επίκεντρο περισσότερο τις επιθυμίες και τις ανάγκες της 

ατομικότητάς του ‒τυπικά γνωρίσματα ενός χαρακτήρα με διακριτές τις καταβολές της 

«αστικότητας» και της τάξης του, όπως θα διαπίστωνε στη συνέχεια και ο Χ. 

Μηλιώνης‒ είχαν, ως συμπεριφορές και στάσεις που έβρισκαν την (υπερ)θετική 

ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κριτικού, και πάλι μια ιδεολογική ή και ηθική 

χροιά. Ο κριτικός του Έθνους θα επικροτούσε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

(αγκαλά σύμφυτα με το κλασικό ιδανικό της αρχαιοελληνικής αρρενωπότητας και 

ψυχοσωματικής ισορροπίας) ως δομικά και συστατικά στοιχεία μιας σύγχρονης, 

νεανικής ιδιοσυγκρασίας «γεμάτης υγεία», που έβλεπε τα πράγματα με βλέμμα 

«καθαρό».78 

Την ίδια στιγμή, ο Σαχίνης προσδιόριζε και τους προδρόμους της «αισθητικής» 

πραγμάτωσης αυτού του «ιδεατού τύπου» του νέου διανοουμένου: εκτός από τον Γ. 

Θεοτοκά, αναγνώριζε ίχνη της «δημιουργικής επίδρασης» του Marcel Proust τόσο στον 

ίδιο τον συγγραφέα, όσο και στο έργο του. Ο Ρούφος αναπαριστούσε, έτσι, στο 

αυτοβιογραφικό του Χρονικό τον δικό του περίγυρο, όπου επικρατούσαν ένας διάχυτος 

ερωτισμός, εκείνο το σπάνιο και εκλεπτυσμένο γούστο των ψυχικά και πνευματικά 

καλλιεργημένων υπάρξεων, οι καλλιτεχνικές ευαισθησίες και συγκινήσεις που 

προσιδιάζουν στους εκλεκτούς ‒έναν κόσμο ανάλογο με αυτόν του γάλλου 

μυθιστοριογράφου σε ατμόσφαιρα, συνήθειες και αξίες, σε κοινωνικό status, σε ύφος 

και σε ήθος. Μάλιστα, ο έλληνας συγγραφέας ακολουθούσε το πρότυπό του και στο 

επίπεδο της «μορφικής και τεχνικής επεξεργασίας» του έργου του, υιοθετώντας 

και μου αρέσει όχι μόνο ως θεωρητική σύλληψη, αλλά και ως αισθητική πραγμάτωση, ως αποτέλεσμα 
δηλαδή της ανάλυσης και του πλάγιου σχολιασμού του συγγραφέα» (Α. Σαχίνης, 1983, 161-162). 
78 Ο Σαχίνης θα επαναλάμβανε την ένθερμη συγκατάνευσή του προς το διαχρονικό ιδανικό της 
ισορροπημένης ανάπτυξης σώματος και πνεύματος, όπως αυτό ενσαρκωνόταν από τον αθλητικό Δίωνα 
και τους συντρόφους του, και στην κριτική του για την Άλλη Όχθη, θεωρώντας επιπλέον ότι η προβολή 
ενός κλασικού προτύπου στη σύγχρονη εποχή ήταν ενδεικτική γενικά της τάσης του συγγραφέα να 
αντλεί θέματα, καταστάσεις και σύμβολα από την παράδοση, αξιοποιώντας τα όμως με τρόπο 
δημιουργικό και σύμφωνο προς τις επιταγές, τις ανάγκες και τις κλίσεις μιας μοντέρνας «νοοτροπίας» 
και «ευαισθησίας»: «Ο ιδεώδης τύπος του νέου ανθρώπου κατά τον Ρόδη Ρούφο είναι ο αθλητικός και 
ισορροπημένος διανοούμενος: το γυμνασμένο κορμί και το ασκημένο πνεύμα. Αυτό είναι ιδεώδες του 
αρχαίου κλασικού κόσμου, που ταιριάζει στην σημερινή εποχή και στην σημερινή νοοτροπία. Έτσι ο 
Ρόδης Ρούφος, με τα τρία βιβλία του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, εμφανίζεται ως σύγχρονος 
μυθιστοριογράφος: αντικρίζει καταστάσεις, που μπορεί να είναι όμοιες ή αμετάβλητες σε όλες τις 
εποχές, με νέο μάτι και νέα ευαισθησία» (Α. Σαχίνης, 1983, 167). 
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αντίστοιχες στιλιστικές επιλογές, κυρίως στην εκφραστική εκζήτηση, στην 

εξαντλητική βυθοσκόπηση του εσωτερικού κόσμου του αυτοβιογραφικού του ειδώλου, 

στην αναλυτική απόδοση των πιο λεπτών ψυχολογικών και άλλων αντιδράσεων του 

ιδίου στα ερεθίσματα της εξωτερικής πραγματικότητας.79  

Η μοναδική αντίρρηση του Σαχίνη θα είχε να κάνει (και πάλι) με τη 

«μυθιστορηματικά αχνή» μορφή του Μιχαήλ, η οποία, «κάπως σιβυλλική και 

απροσδιόριστη», δεν κατάφερνε να πείσει (παρά το γεγονός ότι υπήρχε και εδώ ένα 

πραγματολογικό υπόστρωμα, η περίπτωση «ενός νέου που αγωνίσθηκε στην Κατοχή 

και δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές») ούτε να προωθήσει τους ευρύτερους 

στόχους του πρώτου μέρους της τριλογίας˙ «η προσπάθεια του Ρόδη Ρούφου να τον 

ηρωοποιήσει ή να τον προβάλει ως πρότυπο δεν νομίζω πως ωφελεί το μυθιστόρημα», 

τόνιζε ο Σαχίνης, και, πιο κατηγορηματικός στη συνέχεια, συμπλήρωνε πως «τίποτα το 

συγκεκριμένο στην Ρίζα του μύθου δεν δικαιολογεί για τους τρίτους, για τους 

αναγνώστες, την ανωτερότητα του Μιχαήλ» (Α. Σαχίνης, 1983, 163).80  

Μόνον ίσως στις τελευταίες σελίδες της Πορείας στο Σκοτάδι, κατά την εκτίμηση 

του κριτικού, μπορούσε να πει κανείς ότι ο Μιχαήλ έβρισκε επιτέλους τη δικαίωση ως 

πρόσωπο-σύμβολο όλων των ιδανικών των «σταυροφόρων» ‒και, παρόλο που δεν θα 

αποκτούσε ποτέ μια πιο συγκεκριμένη, πειστική και ολοκληρωμένη υπόσταση στο 

έργο, τα οράματά του, το υπόδειγμα-δίδαγμα της ζωής του και το νόημα της θυσίας 

79 Πρβλ. «Εδώ θα πρέπει να σημειώσω μια ακόμα πλευρά του έργου αυτού, η οποία αναφέρεται στον 
αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του και ειδικότερα στην ερωτική ή την κοσμική ζωή του έμμεσα 
αυτοβιογραφούμενου συγγραφέα˙ είναι η πλευρά που θυμίζει Marcel Proust. Η ανάλυση, η μεγάλη 
φράση, η επιμελημένη διατύπωση, η λεπτή απόδοση των ερωτικών συναισθημάτων και η επιμονή στην 
λεπτομερειακή ψυχολογική εξονύχιση, μαρτυρούν την δημιουργική επίδραση του μεγάλου 
μυθιστοριογράφου του εικοστού αιώνα˙ το ίδιο και η μορφική και η τεχνική επεξεργασία της τριλογίας, 
όλο αυτό το υποκειμενικό ή το προσωπικό υλικό, που πήρε αντικειμενική και μυθιστορηματικά νόμιμη 
μορφή. Γιατί η τριλογία του Ρόδη Ρούφου έχει συγκροτηθεί από ατομικές εμπειρίες, οι οποίες 
αξιοποιήθηκαν πεζογραφικά κι έγιναν αντικειμενικό μυθιστόρημα» (Α. Σαχίνης, 1983, 162). 
80 Αντίθετα, το πρόσωπο του Κ. Μαλτέζου-Μακρυγιάννη (του ανώνυμου «Εκείνου») αποδιδόταν με 
μεγαλύτερη επιτυχία, κατά τον Σαχίνη, στην Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου: «Το πρόσωπο αυτού 
του φοιτητή […] διαγράφεται εδώ πιο ολοκληρωμένο, γιατί ο αφηγητής-συγγραφέας ασχολείται 
συνεχώς μαζί του, το παρακολουθεί από τα κοινά σχολικά τους χρόνια, το αναλύει, το σχολιάζει και 
προσπαθεί να ερμηνεύσει την προσωπικότητά του, που ενσαρκώνει, θα έλεγε κανείς, την αστάθεια και 
την μεταβατικότητα εκείνης της εποχής» (Α. Σαχίνης, 1983, 172). Η παρατήρηση αυτή έχει τη σημασία 
της, με δεδομένο ότι, κατά τα άλλα, η σύγκριση της Τειχομαχίας με τη «δίδυμη» Ρίζα του Μύθου δεν θα 
ευνοούσε καθόλου την πρώτη, εφόσον εδώ δεν θα υπήρχε «η ισορρόπηση και η αντικειμενική τέχνη» 
της δεύτερης (Α. Σαχίνης, 1983, 171). Εξάλλου, ο Σαχίνης, δίνοντας τον αισθητικό κανόνα του «άρτιου 
λογοτεχνικού έργου», με αφορμή τη μη συμμόρφωση του Φραγκόπουλου προς τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις του μυθιστορηματικού είδους, λίγο-πολύ θα αναδείκνυε έμμεσα ως πρότυπο γραφής, 
τεχνικής και ύφους το παράδειγμα του Θεοτοκά και, βέβαια, του Ρούφου: «Το άρτιο λογοτεχνικό έργο 
προϋποθέτει πνευματική ισορρόπηση, συναισθηματικό καταστάλαγμα, ωρίμανση της εμπειρίας. Αυτή 
είναι η δική μου αντίληψη για την αφηγηματική πεζογραφία και την λογοτεχνία γενικά» (Α. Σαχίνης, 
1983, 172). 
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του έπαιρναν πλέον σάρκα και οστά, αποδίδοντας τους αναμενόμενους καρπούς στην 

ψυχική και πνευματική ωρίμανση όπου θα έφταναν ο Δίων και, δευτερευόντως, κάποια 

από τα μέλη της εκλεκτής συντροφιάς των «Ιερολοχιτών» στον δεύτερο και στον τρίτο 

τόμο του Χρονικού. 

Φυσικά, δεν ήταν η πρώτη φορά που διατυπώνονταν ανάλογες επιφυλάξεις είτε 

για την πειστικότητα της απόδοσης του Κ. Μαλτέζου-Μακρυγιάννη ως ηγετικής 

προσωπικότητας του φοιτητικού κινήματος (αρχικά της ΟΚΝΕ και του ΕΑΜΝ, 

αργότερα της μη εαμικής παράταξης συνολικά) και ως ήρωα-ινδάλματος ή και ιδαλγού 

των νέων της ΑΡΗ/ΡΑΝ και του ΕΣΑΣ είτε, ακόμη, για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας 

υπερβολικής για κάποιους προβολής μιας περίπτωσης ήσσονος μάλλον σημασίας για 

όσα άλλα κεφαλαιώδη είχαν διαδραματιστεί στην Κατοχή ‒και αποσιωπούνταν κατά 

κανόνα, και με τρόπο σκανδαλώδη, από τον Ρούφο. Φτάνει να θυμηθούμε τον Αιμ. 

Χουρμούζιο και τις σχετικές, φαρμακερές αιχμές του, για να μην αναφερθούμε στους 

αριστερούς κριτικούς σε Ελλάδα και Κύπρο ή, αίφνης, στον Ρ. Αποστολίδη, ο οποίος, 

κρίνοντας αργότερα τη Χάλκινη Εποχή, θα έστρεφε τα βέλη του και εναντίον του 

Μαλτέζου, θεωρώντας τον ως μια γραφική σχεδόν φιγούρα της εποχής, παντελώς 

ακατάλληλη για την όποια «μυθοποίηση».81  

Η διαφορά στη βιβλιοκρισία του Σαχίνη έγκειτο στο ότι, με την εξαίρεση του 

Μιχαήλ, όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που διαγράφονταν «περισσότερο από τις 

συζητήσεις τους και από την αφήγηση, την ανάλυση ή τα σχόλια του Δίωνα» (Α. 

Σαχίνης, 1983, 166) δεν παρουσιάζονταν, σύμφωνα με τον κριτικό του Έθνους, 

αναιμικά, σκιώδη ή «χάρτινα», όπως είχαν διαπιστώσει μέχρι τότε οι περισσότεροι 

συνάδελφοί του (απολογητές ή κατήγοροι του έργου και του συγγραφέα). Αντίθετα, 

είχαν μεταμορφωθεί σε «αυτόνομα και αυθύπαρκτα μυθιστορηματικά πρόσωπα» (Α. 

Σαχίνης, 1983, 167), ικανά να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια του 

αναγνώστη. Στην κατεύθυνση αυτή είχε συμβάλει τα μέγιστα, κατά τον Σαχίνη, η 

εξέλιξη τόσο της αυτοβιογραφικής περσόνας του Ρούφου σε κάθε επίπεδο (ιδεολογικό, 

συναισθηματικό, ηθικό), όσο και της αφηγηματικής τέχνης του συγγραφέα στην 

Πορεία στο Σκοτάδι ‒επίτευγμα κατά πολύ ανώτερο σε δράση και ένταση, σε εμβέλεια 

και δραστικότητα μηνυμάτων, σε μορφική επιμέλεια και τεχνική επεξεργασία, σε 

ποιότητα και διαύγεια εκφραστικών μέσων, από τη Ρίζα του Μύθου, για όλους τους 

81 Για την (υβριστική) κριτική-καταπέλτη του Ρ. Αποστολίδη στη Χάλκινη Εποχή, πρβλ. το επόμενο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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λόγους που ήδη είχαν εντοπίσει και εξηγήσει προηγουμένως άλλοι (και, κυρίως, οι 

αθλοθέτες, συγγραφείς και κριτικοί, της «Ομάδας των Δώδεκα»).82 

Προκαλεί πράγματι ερωτηματικά το γεγονός ότι ο Σαχίνης, ενώ επαναλάμβανε 

σχεδόν αυτολεξεί τις εύλογες παρατηρήσεις και τα γενικώς εύστοχα σχόλια των 

ομοτέχνων του, που είχαν ήδη τοποθετηθεί για την Πορεία στο Σκοτάδι πολύ πριν από 

αυτόν, δεν θα συμμεριζόταν (τουλάχιστον ρητώς) τις εκτιμήσεις τους περί ενός 

παραδειγματικού (προκειμένου για το Χρονικό μιας Σταυροφορίας στο σύνολό του) 

«μυθιστορήματος εφηβείας ή διάπλασης» (Βildungsroman). Και αυτό, παρά το γεγονός 

ότι στεκόταν στα ίδια ενδεικτικά αποσπάσματα της «ωρίμανσης», της 

«μεταμόρφωσης», της πνευματικής και ψυχικής «αλλοίωσης» του Δίωνα ‒για να 

θυμηθούμε έναν πετυχημένο όρο του Χατζίνη, με χριστιανικές συνδηλώσεις, άκρως 

προσήκουσες στη σταυρική πορεία του πρωταγωνιστή στα τελευταία κεφάλαια του 

δεύτερου τόμου, στο «μαρτύριο» και στην πρόγευση της πολυπόθητης Ιερουσαλήμ της 

συμφιλίωσης, της αγάπης και της συναδέλφωσης όλων. Αυτή η παράλειψη (;), η 

παρασιώπηση (;) ή και η αντίφαση (;) θα γίνονταν ακόμη πιο έκδηλες στην κριτική του 

για την Άλλη Όχθη˙ εκεί ο Σαχίνης θα έβλεπε το αποκορύφωμα των διαδοχικών και 

διαφορετικών «μυήσεων» του Δίωνα, πριν αυτός αισθανθεί επιτέλους άνδρας, ενώ 

ακόμη και η «απροσδιόριστη απογοήτευσή» του στο τέλος της τριλογίας και η 

καταφυγή του «στην πρόσκαιρη λησμονιά του έρωτα», θα υποδήλωναν «την κρίσιμη 

στιγμή της μετάβασης από τη νεανική στην ανδρική ηλικία» (Α. Σαχίνης, 1983, 167). 

Ούτε, εξάλλου, οι ταλαιπωρίες, οι διαψεύσεις και οι ματαιώσεις των οραμάτων (ή 

των ψευδαισθήσεων) του κεντρικού πρωταγωνιστή, η πολυδιάστατη βάσανός του από 

τη σύγκρουσή του με τη «στυγνή πραγματικότητα» της στρατιωτικής ζωής στο 

αντάρτικο συνιστούσαν για τον Σαχίνη (όπως για τόσους άλλους πριν από αυτόν) μια 

ξεκάθαρη τουλάχιστον καταγγελία του πολέμου και της βίας σε κάθε της μορφή, μια 

82 Πρβλ. «Η Πορεία στο Σκοτάδι ως μυθιστόρημα είναι ανώτερη από την Ρίζα του Μύθου, όχι μόνο γιατί 
εξισορροπεί την αναλυτική και την στοχαστική πλευρά με την αφηγηματική και την διαλογική, αλλά 
και γιατί φανερώνει απτά και πεζογραφικά την εσωτερική μεταβολή, την ψυχική ωρίμανση του Δίωνα. 
Ο Δίων στον δεύτερο τόμο δεν είναι πια ο αριστοκρατικός νέος που άκουγε μουσική, συζητούσε 
φιλοσοφία και πολιτική κι έπαιζε καμιά φορά ξύλο με τους κομμουνιστές στο προαύλιο του 
Πανεπιστημίου, αλλά ο αγωνιστής που απέκτησε την πείρα της ζωής και την ωριμότητα που την 
παρακολουθεί, έπειτα από την άμεση επαφή με την στυγνή πραγματικότητα. […]. Αλλά προτού φθάσει 
σ’ αυτή την ψυχική κατάσταση, ο Δίων πέρασε διαδοχικά από πολλές και πικρές εμπειρίες˙ έζησε έντονα 
τα δραματικά γεγονότα της ίδρυσης του ιερού λόχου των φοιτητών στην εθνική ανταρτική οργάνωση 
και της συμμετοχής του στις μάχες˙ ταλαιπωρήθηκε, πολέμησε, αιχμαλωτίσθηκε, αντίκρισε από πολύ 
κοντά τον θάνατο. Και όλες αυτές οι περιπέτειες, που διαμόρφωσαν τον νέον άνδρα και τον πλούτισαν 
με κατανόηση και ανθρωπιά, μας δίνονται στην Πορεία στο σκοτάδι χωρίς υπερβολές και 
μεγαλοποιήσεις, χωρίς εξογκωμένα συναισθήματα και μεγάλα λόγια, με την ηρεμία και την νηφαλιότητα 
ενός γνήσιου και αφιλόκερδου αφηγητή» (Α. Σαχίνης, 1983, 164-165). 
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κραυγή ενάντια στην αδικαιολόγητη (ή και αδικαίωτη) φθορά, που με τα δεινά τους 

επιφέρουν αδιακρίτως σε φίλους και εχθρούς, σε συντρόφους και αντιπάλους, σε 

λαμπερούς «ήρωες» και σε ασήμαντους «κομπάρσους» της Ιστορίας. Το αντιπολεμικό 

μήνυμα της Πορείας στο Σκοτάδι δεν τονιζόταν ευκρινώς από τον κριτικό του Έθνους, 

όπως επίσης, στο όνομα (υποτίθεται) μιας «καθαρής», με αποκλειστικά αισθητικούς 

όρους αποτίμησης του έργου, δεν γινόταν οποιαδήποτε αναφορά στα πραγματολογικά 

συμφραζόμενα της τριλογίας˙ δεν θιγόταν,  δηλαδή, καθόλου το πώς ο συγγραφέας είχε 

σταθεί ως «μάρτυρας» (ή και «πρωταγωνιστής») κάποιων γεγονότων απέναντι σε 

πρόσωπα και πράγματα υπαρκτά ‒για παράδειγμα, πώς είχε αναπαραστήσει τον 

αρχηγό και τα στελέχη του «Μαχόμενου Στρατού», τον Ν. Ζέρβα και τους επιτελείς 

του ΕΔΕΣ, ή πώς είχε αντιμετωπίσει τους Βρετανούς της Συμμαχικής Στρατιωτικής 

Αποστολής. 

Για να το πούμε και λίγο διαφορετικά, ο Σαχίνης, μολονότι (ορθώς) είχε 

διαφοροποιηθεί (ώς ένα βαθμό) από τους υπόλοιπους κριτικούς στην ειδολογική 

κατάταξη του Χρονικού, θεωρώντας ότι αποτελούσε μια πρωτότυπη και πρωτοποριακή 

για τα ελληνικά δεδομένα «μίξη» «επικαιρικού» (documentary), «αυτοβιογραφικού» 

και «ιδεολογικού» μυθιστορήματος, δεν άγγιζε καθόλου το καίριο και εύφλεκτο πρώτο 

σκέλος: τι είδους «ντοκουμέντο» συνεισέφερε ο Ρούφος για την περίοδο της Κατοχής 

και της Αντίστασης; Ποια θέση έπαιρνε για όσα συνέβησαν τότε; Πόσο αξιόπιστη ήταν 

τελικά η «μαρτυρία» του; Τα ζητήματα αυτά παρακάμπτονταν με εύσχημο τρόπο (και) 

από τον Σαχίνη και, κατά συνέπεια, δεν έμενε άλλη επιλογή από την ανακύκλωση όσων 

είχαν ήδη ειπωθεί σχετικά με τον δεύτερο τόμο, έστω και αν αυτά απέρρεαν 

περισσότερο από ένα άλλο ερμηνευτικό πλαίσιο, αυτό του «μυθιστορήματος εφηβείας 

ή διάπλασης», καθώς και του «αντιπολεμικού μυθιστορήματος». 

Αλλά στον Σαχίνη θα επιστρέψουμε, όταν θα παρουσιάσουμε τις λιγοστές κριτικές 

για την Άλλη Όχθη. Προς το παρόν, μένει να δούμε την τελευταία (και σίγουρα όψιμη), 

κοινή παρουσίαση των δύο πρώτων τόμων του Χρονικού μιας Σταυροφορίας από τον 

Χ. Μηλιώνη στο περιοδικό Ηπειρωτική Εστία των Ιωαννίνων, αρχές φθινοπώρου του 

1957.83 Ο νεαρός (τότε) φιλόλογος με τα δικά του βιώματα από τον ελληνοϊταλικό 

πόλεμο, την Αντίσταση και τα αντίποινα των Γερμανών στην Ήπειρο, τον (κατοχικό 

και μεταπελευθερωτικό) Εμφύλιο σε μια περιοχή που ελεγχόταν γενικά από τις 

83 Χ. Μηλιώνης, «Ρόδη Κανακάρη-Ρούφου (Προβελέγγιου), Η Ρίζα του Μύθου, Αθήνα 1954˙ Πορεία 
στο Σκοτάδι, Αθήνα 1955», περ. Ηπειρωτική Εστία (Ιωαννίνων), τόμ. ΣΤ΄, τχ. 64-65 (Αύγ.-Σεπτ. 1957), 
718. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



256

Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

δυνάμεις του ΕΔΕΣ και τον Ζέρβα προσωπικά, ήταν αναμενόμενο να ενδιαφερθεί για 

ένα έργο ανάλογης θεματολογίας. Αναφερόμενος, λοιπόν, με συντομία στο κατοχικό 

δράμα των νέων και των εφήβων της γενιάς του προσδιόριζε ως εξής ‒και με 

υποδειγματική λιτότητα και σαφήνεια‒ τόσο τις συντεταγμένες της «θύελλας» που 

σημάδεψε τα καθοριστικά αυτά χρόνια της διαμόρφωσής τους ως προσωπικοτήτων, 

όσο και το μερίδιο της εμπλοκής και της συμμετοχής των «σταυροφόρων» του Ρούφου 

στα εκβιαστικά διλήμματα και τα πρωτόγνωρα για αυτούς διακυβεύματα της 

συγκλονιστικής εκείνης περιόδου: 

Ό,τι χαρακτηρίζει την εποχή της Κατοχής, […], είναι: Απ’ το ένα μέρος το άγχος, βιοτικό 
ή ηθικό, που δημιουργεί η παρουσία του ξένου στρατού, του καταχτητή. Από το άλλο 
μέρος η πάλη –είτε είναι αυτή εσωτερική πάλη ιδεολογικής τοποθετήσεως, είτε μια 
εμπαθής σύγκρουσις ιδεολογιών που κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο με το περίστροφο της 
δολοφονίας ή το στεν της οδομαχίας. 
Μέσα σ’ αυτή τη θύελλα ζουν την εφηβεία τους οι ήρωες του Χρονικού μιας 
Σταυροφορίας. Καθώς ανήκουν όλοι τους σε μιαν εύπορη τάξη, το βιοτικό πρόβλημα δεν 
παρουσιάζεται τουλάχιστον οξύ. Πιότερο τους κεντρίζει το ηθικό πρόβλημα, η έλλειψη 
της ελευθερίας, το πληγωμένο εθνικό φιλότιμο. 
Η τάξη, στην οποία ανήκουν, τους προσδιορίζει και την ιδεολογική τους τοποθέτηση –κι 
έτσι αυτή δεν παρουσιάζεται με την οξύτητα της εσωτερικής κρίσεως. 
Με κίνητρο τη νεανική ανησυχία και κατεύθυνση τον διπλό αγώνα κατά των Γερμανών 
και των Κομμουνιστών ξεκινά η δράση. (Χ. Μηλιώνης, 1957, 718) 

Ωστόσο, και επειδή έτσι θα είχαν τα πράγματα για τον Δίωνα και την παρέα του 

από άποψη οικονομικής και κοινωνικής επιφάνειας, ταξικής συνειδητοποίησης και 

αντίστοιχης ιδεολογικής τοποθέτησης, το έργο αναπόδραστα έπασχε σε μεγάλο βαθμό, 

για τον Μηλιώνη, από μια χαρακτηριστική «έλλειψη της εντάσεως, του πάθους (σε 

μιαν εποχή εμπαθή)» και από μια επίσης απουσία «βυθομετρήσεως», οι οποίες 

γίνονταν αισθητές κυρίως στα πρόσωπα της τριλογίας (Χ. Μηλιώνης, 1957, 718). Οι 

ήρωες του Ρούφου, με την εξαίρεση του Μιχαήλ (για τον οποίο θα έκανε λόγο 

ξεχωριστά, όπως θα δούμε), εμφανίζονταν όλοι «αναιμικοί», ως θηρευτές και 

συλλέκτες εμπειριών που τους πρόσφερε η εποχή τους, χωρίς να φέρουν έκτυπα τα 

σημάδια της «βαθιάς εσωτερικής περιπέτειας» (η υπογράμμιση του Μηλιώνη). Η 

ψυχική αυτή βάσανος κανονικά έπρεπε να παρουσιαζόταν σύμφυτη με τα τραυματικά 

γεγονότα στα οποία ήταν μεν παρόντες οι «σταυροφόροι», αλλά δεν βίωναν 

ουσιαστικά το βάρος και το κόστος τους. 

Η εκτίμηση αυτή αφορούσε και τον ίδιο τον αυτοβιογραφικό πρωταγωνιστή, του 

οποίου οι συλλογισμοί αποδίδονταν με «διεξοδικές αναλύσεις» ύστερα από κάθε 

επεισόδιο και με εμφανή επιδεξιότητα εκ μέρους του συγγραφέα «κατά τον τρόπο του 
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Proust», χωρίς και πάλι να πείθουν για την αλήθεια τους ‒«βαθυφανείς ενίοτε, συχνά 

κουράζουν» (Χ. Μηλιώνης, 1957, 718). Η επιφανειακότητα αυτή ζημίωνε, μάλιστα, 

περισσότερο την Πορεία στο Σκοτάδι, όπου περιγραφόταν «ο εκφυλισμός του αγώνα –

όσο κι αν σ’ αυτόν η κόπωση του αναγνώστη» θα συνέπιπτε επίσης «με την 

απογοήτευση των ηρώων» (Χ. Μηλιώνης, 1957, 718). Από την άλλη, το ενδιαφέρον 

του Μηλιώνη εστιαζόταν περισσότερο στην περίπτωση του Μιχαήλ, η σκιαγράφηση 

του οποίου ως προσώπου-συμβόλου και ενοποιητικού μύθου της τριλογίας γινόταν 

έμμεσα (και με επιτυχία), σε αντίθεση με την αντίστοιχη απεικόνισή του (με άμεσο 

τρόπο) στην Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου (μια προσπάθεια που έμενε 

ανολοκλήρωτη). 

Εντούτοις, παρά τη συνεχή παρουσία του Μιχαήλ ως προτύπου ζωής, 

συμπεριφοράς και ήθους στη σκέψη και στη δράση του Δίωνα και των συντρόφων του 

καθόλη τη διάρκεια του αγώνα τους (ιδίως στις κρισιμότερές του στιγμές), την 

αναπόφευκτη υποβλητικότητα και τη σχεδόν μυστικιστική αίγλη που περιέβαλλαν τη 

μορφή και τον άδικο θάνατό του, ο Μηλιώνης θα ήθελε ο συγγραφέας να πρόσφερε 

περισσότερα κλειδιά για την προσέγγιση της αινιγματικής αυτής ιδιοσυγκρασίας και 

ψυχοσύνθεσης ‒κυρίως να έδινε τον λόγο στον ίδιο τον ήρωα, να αναπαριστούσε με 

μεγαλύτερη ένταση τον εσωτερικό του κόσμο ή τις αντιφάσεις του και να μην 

περιοριζόταν μόνο στον αντίκτυπο που είχε το παράδειγμά του στους λοιπούς 

«σταυροφόρους».84 Και για να καταστήσει πιο εύληπτες τις αδυναμίες του Ρούφου 

στον τομέα αυτό (όπως και γενικότερα στη σύνθεση και στη δομή της τριλογίας), ο 

νεοσσός τότε κριτικός και συγγραφέας αποτολμούσε μια σύγκριση με τους 

Δαιμονισμένους του Dostoevsky, προκειμένου να υποδείξει έμμεσα στον λίγο 

μεγαλύτερο συνάδελφό του το πώς θα μπορούσε να θεραπεύσει τις αδυναμίες και τις 

ανεπάρκειές αυτές: 

Ο νους μου πάει στον άλλον ήρωα ενός χρονικού μιας εποχής παράλληλης, στο Νικολάι 
Νικολάγιεβιτς Σταυρόγκιν, των Δαιμονισμένων του Ντοστογιέφσκι. Εκεί, σ’ όλον τον 
πρώτο τόμο, γίνεται λόγος γι’ αυτόν, οι άνθρωποι τον περιμένουν, η φαντασία τον υψώνει. 

84 Πρβλ. «Κεντρικό του πρόσωπο είναι ο Μιχαήλ, νέος που ασκούσε μιαν ακτινοβολία στους 
φοιτητικούς κύκλους. Η προβολή του ανάμεσα από τα άλλα πρόσωπα θα μπορούσε να γίνει κατά δυο 
τρόπους: α) άμεσο: Όπως συμβαίνει για το ίδιο πρόσωπο […] σ’ ένα άλλο μυθιστόρημα, την Τειχομαχία 
του Φραγκόπουλου, κατά τρόπον μάλλον αποτυχημένον˙ β) έμμεσο: Δηλαδή προβάλλοντας τις 
αντιδράσεις που προκαλούσε η παρουσία του, είτε στους φίλους (και στην περίπτωση αυτή ήταν ένας 
θαυμασμός μυστικιστικός) είτε στους εχθρούς (που τελικά τον δολοφονούν). Η παρουσία του παραμένει 
ζωντανή ανάμεσα στους συντρόφους του, και μάλιστα σε στιγμές κρίσιμες, ακόμη και πολύ μετά το 
θάνατό του. Επομένως η προβολή του επιτυγχάνεται μέσα στο χρονικό. Μονάχα που ο Μιχάλης (sic) 
προβάλλεται, δεν ερμηνεύεται. Κι είναι κατά τη γνώμη μου αυτό αδυναμία, όσο κι αν δημιουργείται γύρω 
του μια ατμόσφαιρα υποβλητική» (Χ. Μηλιώνης, 1957, 718˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
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Στο υπόλοιπο έργο ο Σταυρόγκιν ερευνάται με βάση τις αντιδράσεις του, τις ενέργειές 
του. Το ίδιο γίνεται εκεί και με τους άλλους ήρωες (τι θύελλα στον Σάτοβ!). Κι ας 
σημειωθεί πάλι: είναι μια εποχή ανάλογη. 
[…] 
Τέλος, όσον αφορά την έλλειψη δομής, αυτή σ’ ένα μεγάλο έργο (όπως π.χ. οι 
Δαιμονισμένοι) δεν ενδιαφέρει, σ’ ένα άλλο όμως έργο (απλώς «αξιόλογο») γίνεται 
αισθητή. (Χ. Μηλιώνης, 1957, 718) 

Το σημείωμα του Μηλιώνη χωρίς να είναι εκτενές ή αναλυτικό, άφηνε κάποιες 

προσεκτικές νύξεις για τα διαδραματισθέντα επί Κατοχής στην πρωτεύουσα (τις 

διαδηλώσεις αντίπαλων αντιστασιακών οργανώσεων εναντίον του κατακτητή, τις 

συγκρούσεις μαζί του ή και αναμεταξύ τους, τις δολοφονίες «στο πεζοδρόμιο» και 

στους δρόμους της Αθήνας με τα βρετανικά «στεν» στο χέρι), όπως και για τον 

«εκφυλισμό» του αντάρτικου αγώνα, από την πλευρά τουλάχιστον που είχε επιλέξει να 

τον δώσει ο  συγγραφέας και οι φίλοι του στα βουνά της Ηπείρου. Είναι αλήθεια ότι τη 

διάσταση αυτή της Πορείας στο Σκοτάδι, ως μαρτυρίας δηλαδή για τη θλιβερή έκβαση 

και συντριβή της «σταυροφορίας» νέων των μη εαμικών οργανώσεων που είχαν 

στρατευθεί στις ΕΟΕΑ, προκειμένου να πολεμήσουν τους Γερμανούς και να 

αποφύγουν ταυτόχρονα το πικρό ποτήρι του εμφύλιου σπαραγμού στο κέντρο της 

χώρας (μια πραγματικότητα που τους έφερνε εξ ανάγκης, και συχνά παρά τη θέλησή 

τους, ολοένα και πιο κοντά στο αντιεαμικό στρατόπεδο των δωσίλογων συνεργατών 

του Άξονα και του μηχανισμού εσωτερικής «ασφάλειας», συγκροτημένου από κοινού 

με τους κατακτητές ενάντια στην «κόκκινη» απειλή), δεν την είχαν τονίσει πολύ οι 

κριτικοί που ασχολήθηκαν μαζί της ‒και σίγουρα όχι η «Ομάδα των Δώδεκα» που 

βράβευσε το βιβλίο με το «Έπαθλο Κ. Ουράνη». Στο σημείο αυτό, οι εξαιρέσεις ήταν 

όντως ευάριθμες: με πολύ ήπιο και έμμεσο τρόπο ο ψευδώνυμος «Βιβλιόφιλος» από 

την Κύπρο, πιο ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές ο Β. Βαρίκας και, για ευνόητους 

λόγους, ο Κ. Πορφύρης από την Ελλάδα. 

Η διαπίστωση αυτή έχει μια αυτονόητη αξία για μας, όχι μόνο γιατί αναδεικνύει 

πόσο δύσκολο ήταν να θιγούν, λίγα χρόνια μετά το τέλος του Εμφυλίου, πρόσωπα και 

πράγματα που απολάμβαναν τη δημόσια και επίσημη αναγνώριση του ελληνικού 

κράτους μεταπολεμικά, αλλά και γιατί καθιστά ακόμη πιο αισθητή την ανακολουθία 

κάποιων κριτικών του συντηρητικού ή και του φιλελεύθερου χώρου (όπως, για 

παράδειγμα, ο Γ. Χατζίνης)˙ οι τελευταίοι, ενώ μέχρι τότε είχαν συστηματικά αποφύγει 

να πάρουν θέση απέναντι στην εμφυλιοπολεμική πραγματικότητα του 1943-1944 (που 

περιέγραφε, από τη σκοπιά του βέβαια, ο συγγραφέας στις δύο συνέχειες του 

Χρονικού), αίφνης θα ζητούσαν από τον Ρούφο μια πιο πειστική απόδοση της ιστορικής 
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εμπειρίας στην Άλλη Όχθη ‒πρωτίστως, μια πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση «του 

πολυσήμαντου, του τρομακτικού Δεκεμβριανού θέματος της Αθήνας».85  

Μια σημαντική μερίδα των κριτικών ανέμενε, με άλλα λόγια, ότι ο Ρούφος, ως 

απολογητής της αντικομμουνιστικής «σταυροφορίας», θα παρουσίαζε την αντίσταση 

στην «κόκκινη» εξέγερση του Δεκέμβρη του 1944 σαν το αποκορύφωμα, το 

επιστέγασμα και τη δικαίωση του διμέτωπου αγώνα της δικής του παράταξης όλη την 

προηγούμενη περίοδο ‒κάτι, όμως, που ο συγγραφέας απέφυγε συνειδητά να κάνει, με 

την πρόφαση της αναγκαστικής και ξέγνοιαστης αργίας των «Ιερολοχιτών» στο νησί 

της Κέρκυρας, μια πρώιμη «αποστράτευση» με ευεργετικές συνέπειες για τον Δίωνα 

και τους φίλους του, οι οποίοι θα περνούσαν πλέον οριστικά στην «άλλη όχθη» της 

ειρηνικής ζωής, της πλήρωσης του έρωτα και της ώριμης αποδοχής του μισητού 

ιδεολογικού άλλου, όπως και εν γένει της σχετικότητας της όποιας «αλήθειας». 

Έτσι κι αλλιώς, όμως, η απόσταση του τρίτου τόμου από τους δύο πρώτους και, 

κυρίως, η έκδηλη ήδη στην Πορεία στο Σκοτάδι μείωση της μαχητικής διάθεσης του 

Ρούφου, η εν γένει υποχώρηση του φανατισμού του Δίωνα και του δημιουργού του από 

τον προκλητικό και αδιάλλακτο αντικομμουνισμό της Ρίζας του Μύθου, θα 

προδιέγραφαν τη μοίρα της Άλλης Όχθης σε σχέση με τη χλιαρή και υποτονική υποδοχή 

της από την κριτική της εποχής. Η Αριστερά θα απαξιούσε να ασχοληθεί περαιτέρω με 

το Χρονικό μιας Σταυροφορίας (ίσως και γιατί έπρεπε να αναιρέσει, εν μέρει 

τουλάχιστον, τον εαυτό της και όσα είχε υποστηρίξει για τον συγγραφέα και το έργο 

του εξαρχής)˙ η «εθνικόφρων» πάλι πλευρά δεν θα πρέπει να έμεινε και πολύ 

ικανοποιημένη από την εξέλιξη της όλης πορείας των «σταυροφόρων» ‒κάθε άλλο 

παρά επική και δοξασμένη ήταν η κατάληξη της εκστρατείας τους, για να μην 

αναφέρουμε όλα όσα είχαν στο μεταξύ αποκαλυφθεί για το ήθος και το ποιόν επιφανών 

εκπροσώπων της Δεξιάς κατά τη διάρκεια της τετράχρονης κατοχικής δοκιμασίας.  

 
 
ΙΙ.2. Η κριτική για την Άλλη Όχθη: από την επιφύλαξη ή και την απόρριψη 
στην αδιαφορία 
 
Ελάχιστες, και κατά κανόνα ευσύνοπτες, θα ήταν, λοιπόν, οι τοποθετήσεις των 

κριτικών για τον ύστατο τόμο της τριλογίας: μόνοι (και πιο συνεπείς) από όλους όσοι 

85 Γ. Χατζίνης, «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Άλλη Όχθη», περ. Νέα Εστία, τόμ. 66ος, τχ. 768 (1 Ιουλ. 1959), 
895-896 [= Γ. Χατζίνης, Προτιμήσεις. Ελληνικά Κείμενα, Αθήνα, Φέξης, 1963, σ. 129-132 ‒το παράθεμα 
στις σ. 131-132]. 
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είχαν καταπιαστεί πριν με το Χρονικό, θα σχολίαζαν την Άλλη Όχθη ο Β. Βαρίκας, ο Γ. 

Χατζίνης και ο Α. Σαχίνης από τις τακτικές τους στήλες στο Βήμα, στη Νέα Εστία και 

στο αθηναϊκό Έθνος αντίστοιχα. Παράλληλα, δύο συγγραφείς ‒στα πρώτα του βήματα 

ο ένας (ο Ν. Μπακόλας με ένα πολύ σύντομο σημείωμά του στην εφημερίδα 

Μακεδονία), καταξιωμένος ήδη από τον Μεσοπόλεμο, πολυγραφότατος και 

δημοφιλέστατος στο αναγνωστικό κοινό ο άλλος (ο Μ. Καραγάτσης με ένα ιδιότυπο 

κείμενο-χείμαρρο άτακτων εντυπώσεων στο περιοδικό Καινούρια Εποχή)‒ θα έκαναν 

κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις πάνω σε διάφορες πτυχές του βιβλίου. Ηχηρή θα 

καταγραφόταν, τέλος, και η σιωπή της πνευματικής κοινότητας της Κύπρου, που είχε 

μάλλον άλλες προτεραιότητες τότε (παραμονές της «επίλυσης» του Κυπριακού μέσω 

των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου) ή, ενδεχομένως, πρόσμενε με ανυπομονησία το 

επόμενο βιβλίο του Ρούφου, για το οποίο είχαν ήδη κυκλοφορήσει οι φήμες (όπως θα 

διαπιστώσουμε και από ένα σχετικό σχόλιο του Καραγάτση) ότι θα αφορούσε τον 

Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ.  

Καιρός, όμως, να περάσουμε στην παρουσίαση των βιβλιοκριτικών του 

αδικημένου τελευταίου τόμου της τριλογίας, παρακολουθώντας και πάλι από κοντά τη 

συλλογιστική τους. 

Όπως συνέβη με τα προηγούμενα δύο μέρη του Χρονικού, και η Άλλη Όχθη θα 

κυκλοφορούσε κοντά στα Χριστούγεννα, αυτή τη φορά του 1958. Πιστός στο ραντεβού 

του με κάθε εμφάνιση του «εκλεκτού συμπολίτη συγγραφέα», ο Νεολόγος Πατρών 

πρώτος θα καλωσόριζε και πάλι το νέο βιβλίο του Ρούφου (δεν θα είχε, άλλωστε, 

παραλείψει να εγκωμιάσει ακόμη και τον «περίφημο σκηνικό μύθο» της Μέρας της 

Κρίσης «που προκάλεσε πολλά καλά σχόλια και ενθουσιώδεις κριτικές») με ένα 

ενυπόγραφο σημείωμα του Κ. Σακκογιάννη, το οποίο δεν θα περιείχε πολλές 

παρατηρήσεις επί της ουσίας ούτε θα διεκδικούσε, βέβαια, δάφνες πρωτοτυπίας.86 

Επρόκειτο μάλλον για μια περιγραφική παρουσίαση της υπόθεσης της τριλογίας, 

υπενθυμίζοντας στους αναγνώστες τα βασικά σημεία της διαδρομής της «μικρής 

συντροφιάς» των σπουδαστών από την Αθήνα της Κατοχής, της Αντίστασης αλλά και 

του «εμφυλίου πολέμου» μέχρι τις «δεξιές ομάδες της Ηπείρου» και, για κάποιους από 

αυτούς (με σημαντικότερη την περίπτωση του κεντρικού ήρωα του οποίου τη 

86 Κ.Σ.[ακκογιάννης], «Η κριτική του βιβλίου. Η Άλλη Όχθη του κ. Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. Νεολόγος 
Πατρών, 21 Δεκ. 1958.  
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«συγκρότηση», τη ζωή και τον «αγώνα» παρακολουθούμε σε πρώτο πλάνο) έως την 

Απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά.  

Η ρητή αναφορά σε «εμφύλιο πόλεμο», έστω και αν η πλάστιγγα θα έγερνε 

ελαφρώς υπέρ των οργανώσεων των «αντιμαχομένων» συγχρόνως «τον κομμουνισμό 

και τους Γερμανούς», έδειχνε ότι ο κριτικός ήθελε προφανώς να συντονιστεί με τη 

συμφιλιωτική διάθεση του συγγραφέα και να αποφύγει τους τόνους της «πόλωσης» 

που ήταν κυρίαρχοι στις δύο ανώνυμες παρουσιάσεις, οι οποίες και είχαν προηγηθεί 

για τους αντίστοιχους τόμους του Χρονικού στην ίδια εφημερίδα. Εξάλλου, πλέον ο 

συγγραφέας δεν θα εκπροσωπούσε επάξια και «δικαιωματικά», κατά τον Σακκογιάννη, 

μια μερίδα μόνον της κατοχικής νεολαίας, αλλά ολόκληρη τη γενιά του, αυτή «που 

βαφτίστηκε στη φωτιά του πολέμου, που ονειρεύτηκε μέσα από τη φωτιά την ειρήνη 

και που δυσκολεύτηκε να γνωρίσει, όταν έσβησε η φωτιά, την ειρήνη» (Κ. 

Σακκογιάννης, 1958). Η μη επιδεικτική «προοδευτικότητα» του Ρούφου συμβάδιζε, 

έτσι, με μια άλλοτε «υποβόσκουσα» και άλλοτε «φλογώδη» «ωριμότητα σκέψεως», 

μια βαθυστόχαστη αναλυτική ικανότητα και μια διεισδυτικότητα σε πρόσωπα και 

πράγματα, μια θαυμαστή οικονομία επίσης στην όλη μυθιστορηματική σύνθεση και 

στα εκφραστικά μέσα ‒αρετές που διακρίνονταν κυρίως στα αφηγηματικά μέρη του 

βιβλίου, όπου και αποτυπώνονταν ανάγλυφα το πνεύμα, τα διλήμματα και οι 

καταστάσεις εκείνης της δύσκολης εποχής.87 

Ακόμη συνοπτικότερο, αλλά με σαφώς πιο καίριες επισημάνσεις θα ήταν το 

σχόλιο του Ν. Μπακόλα στην εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.88 Το βιβλίο 

του Ρούφου είχε ενδιαφέρον, πρωτίστως επειδή θεματοποιούσε «την καυτή 

πραγματικότητα του πολέμου, της εθνικής αντιστάσεως και των πρώτων 

μεταπολεμικών χρόνων», τολμούσε δηλαδή να θίξει «ζητήματα τα οποία δεν άγγιξε 

ακόμη συστηματικά η λογοτεχνία μας» (Ν. Μπακόλας, 1959). Επιπλέον, η εγγύτητα 

της αναπαριστώμενης εποχής με την (τότε) σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και με 

τα αντίστοιχα βιώματα πολλών συνομήλικων του συγγραφέα αναγνωστών 

87 Πρβλ. «Ο συγγραφεύς με το λιτό ύφος του και την γεροδεμένη φράση, που αποπνέει τη δύναμη ενός 
θαυμάσιου πεζού λόγου, ποικιλμένου όμως με στικτές εδώ κι εκεί λεπτές νότες, αφήνει παντού μια 
υποβόσκουσα ωριμότητα σκέψεως, που ξεπηδάει φλογώδης στα αφηγηματικά κομμάτια και την 
ανάλυση των καταστάσεων της εποχής που πραγματεύεται. Η απόδοσίς του στην ανάλυση των 
χαρακτήρων και στην σύνθεσή τους φθάνει σ’ ένα προνομιούχο σημείο, πράγμα που διαπιστώθηκε 
αμέσως και από τα πρώτα του βιβλία. Είναι βαθυστόχαστος χωρίς να πέφτει στους λαβύρινθους της 
σκέψεως και δείχνει προοδευτικότητα χωρίς να πέφτει εκεί που πολλοί το νομίζουν απαραίτητο στοιχείο 
της» (Κ. Σακκογιάννης, 1958). 
88 Ν. Μ.[πακόλας], «Η Άλλη Όχθη. (Χρονικό μιας Σταυροφορίας) Αθήνα 1958», εφ. Μακεδονία, 1 Ιαν. 
1959. 
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εξασφάλιζαν μια μοναδική επικαιρότητα στην Άλλη Όχθη, αλλά και την αίσθηση ότι 

«τα γεγονότα που εκθέτει ο συγγραφεύς και τα πρόσωπα που μας παρουσιάζει, μας 

είναι εντελώς γνωστά», με αποτέλεσμα, «διαβάζοντας το βιβλίο», να σχηματίζει κανείς 

την εντύπωση ότι «μας δίδονται κάποια αποσπάσματα μιας ζωής στην οποία 

συμμετέχουμε κι εμείς» (Ν. Μπακόλας, 1959). 

Αναμφίβολα, η χρήση του πρώτου πληθυντικού από τον νεότερο συνάδελφο του 

Ρούφου ήταν ενδεικτική της σύμπτωσης αν όχι (και) των εμπειριών, τουλάχιστον των 

ενδιαφερόντων τους, κάτι που θα γινόταν περαιτέρω ευκρινές στον προβληματισμό 

που κατέθετε ο Μπακόλας για την καταλληλότητα ή την αρμοδιότητα να περιγράψουν 

μια εποχή πάθους όσοι υπήρξαν δρώντες, πρωταγωνιστές και μάρτυρες (ή, ακόμη, 

θύματα) ανάλογων γεγονότων. Ο Μπακόλας δεν αμφισβητούσε την τόλμη, την 

ειλικρίνεια, τις αγαθές προθέσεις, τη συνειδητή προσπάθεια του συγγραφέα να τηρήσει 

ίσες αποστάσεις και να φανεί (στο μέτρο των δυνατοτήτων του) «αμερόληπτος». Το 

μυθιστόρημά του, εξάλλου, διέθετε αρκετά προτερήματα («ύφος καθαρό και αρκετά 

προσωπικό», «γλώσσα πλούσια», «διαγραφή των χαρακτήρων σωστή»), ώστε από 

τεχνικής πλευράς να μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως «άρτιο» (Ν. Μπακόλας, 

1959). Το ερώτημα που θα έμενε προσώρας (;) αναπάντητο από τον ίδιο τον Μπακόλα 

(και ενδεχομένως σε εκκρεμότητα στο διηνεκές) ήταν το ακόλουθο ‒και, φυσικά, δεν 

αφορούσε μόνον τον Ρούφο ή το κρινόμενο έργο: 

Απομένει η ουσία του βιβλίου: ο συγγραφέας ασχολείται με τόλμη και αρκετή 
αμεροληψία με ζητήματα, πρόσωπα και καταστάσεις που παρουσιάζουν αρκετές 
δυσκολίες, κυριότερα γιατί η μία ή άλλη τοποθέτηση του γράφοντος πιθανόν να επηρεάσει 
το αποτέλεσμα, δηλ. το έργο. Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να ξαναγυρίσουμε στο αιώνιο 
πρόβλημα: αν δηλ. για την περιγραφή μιας καταστάσεως είναι καταλληλότερος ο 
άνθρωπος που έζησε, που ζυμώθηκε, που παθιάστηκε από τα γεγονότα ή θα πρέπει να 
θεωρείται προτιμότερος εκείνος που έχει κάποια χρονική απόσταση από αυτά και που 
είναι, συνεπώς, εφοδιασμένος εκ των πραγμάτων με κάποια αμεροληψία και ψυχραιμία. 
Ο χώρος, βέβαια, δεν επιτρέπει μια τέτοια συζήτηση, όπου τα εκατέρωθεν επιχειρήματα  
είναι πολλά και σοβαρά. (Ν. Μπακόλας, 1959) 

Για τον Β. Βαρίκα πάλι, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν θα είχε τόσες 

δυσκολίες, αν το πεδίο αναφοράς περιοριζόταν στα έργα που είχαν έως τη στιγμή 

εκείνη αποπειραθεί να αποδώσουν την τόσο πλούσια σε συγκινήσεις, εξάρσεις και 

απογοητεύσεις περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης.89 Ίσως, άλλα βιβλία να είχαν 

τη θέρμη μιας βιωματικής προσέγγισης στα πράγματα, την αποκαλυπτικότητα μιας 

89 Β. Βαρίκας, «Το Χρονικόν του Βιβλίου. Συγγραφείς και Κείμενα. Ρόδης Προβελέγγιος, Χρονικό μιας 
Σταυροφορίας. Η Άλλη Όχθη», εφ. Το Βήμα, 25 Απρ. 1959 [= Συγγραφείς και Κείμενα: 1955-1959, ό.π., 
σ. 183-184]. 
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μαρτυρίας (οσοδήποτε αξιόπιστης) και τη γοητεία μιας ακατέργαστης, αυτοσχέδιας 

γραφής˙ ίσως ακόμη, να έπειθαν περισσότερο με την αμεσότητα του ψυχικού και 

συναισθηματικού αντίκτυπου του όλου πλέγματος των γεγονότων και των προσώπων, 

των συνθηκών και των καταστάσεων όπου εκουσίως ή ακουσίως είχε εμπλακεί ο 

εκάστοτε αυτοβιογραφούμενος συγγραφέας-μάρτυρας (ή και παθών). Όμως, η 

τριλογία του Ρούφου ξεχώριζε ως έργο «καθαρής λογοτεχνίας», ως απόσταγμα και 

επίτευγμα μιας αποστασιοποιημένης και συμπυκνωμένης επεξεργασίας του βιωμένου 

υλικού με αισθητικούς όρους και με προθέσεις συνολικότερης θέασης ή και απόδοσης 

των σύνθετων προβλημάτων που είχαν τεθεί σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο 

ενώπιον του συγγραφέα: 

Συμπληρωμένη με το νέο του μυθιστόρημα, η «τριλογία» του Προβελέγγιου προσφέρεται 
για μια συνολική κρίση. Είναι, νομίζω, το αρτιότερο βιβλίο «καθαρής λογοτεχνίας» που 
μας έδωσε η νεότερη γενιά για τον πόλεμο και την Κατοχή. Πιθανόν άλλα να μας 
επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε αμεσότερα με τη ζωή, και να είναι πιο αποκαλυπτικά. 
Σου δίνουν όμως την αίσθηση του αυτοσχεδιασμού. Η καυτή ύλη μιας πλούσιας 
εμπειρίας, που δεν βρήκε τη μορφική της τελείωση. Ενώ εδώ βρισκόμαστε μπροστά σ’ 
έναν συγγραφέα που σου επιβάλλεται, βέβαια, κυρίως με την καλλιέργεια, το ύφος του, 
την πνευματικότητα και τη διαλεκτική του δεινότητα. Αλλά, πάντως, συγγραφέα. (Β. 
Βαρίκας, 2003, 184) 

Ο Βαρίκας, θυμόμαστε, είχε σταθεί ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην πρόθεση 

του Ρούφου (όπως τουλάχιστον αυτή είχε εκληφθεί από τον κριτικό των Νέων και του 

Βήματος κυρίως στη Ρίζα του Μύθου) να «μνημειώσει» και να δικαιώσει την 

αντίσταση-παρωδία της «Δεξιάς», όπου και ιδεολογικά τοποθετούσε τον συγγραφέα. 

Εδώ, δεν θα αρνιόταν ότι και η νεανική παρέα των «σταυροφόρων» του Χρονικού, 

αντιπροσωπευτικό τμήμα της νεολαίας εκείνης που δεν εντάχθηκε στο ΕΑΜ αλλά 

φιλοδόξησε να διεξάγει τον δικό της αντιστασιακό αγώνα με τον τρόπο που τον 

αντιλαμβανόταν η ίδια, εμφορούνταν και αυτή από κάποια ιδανικά, διακρινόταν από 

έναν ρομαντισμό, από τα ευγενή οράματα ή και τις αυταπάτες των «ιδαλγών», τα οποία 

όμως συνετρίβησαν όταν ήρθαν σε επαφή με την αποκαρδιωτική πραγματικότητα της 

ζωής και του «πολέμου» του «Μαχόμενου Στρατού» στα βουνά της Ηπείρου, μια 

ανώμαλη προσγείωση που προκάλεσε στους «Ιερολοχίτες» την πρώτη «κρίση 

συνείδησης» (Β. Βαρίκας, 2003, 183).  

Για αυτό, και πλέον δεν θα ήταν τόσο δηκτικός ή και σαρκαστικός απέναντί τους 

και, έμμεσα, θα αναγνώριζε την ανεπάρκεια κάποιων σχηματικών κατηγοριοποιήσεων, 

όπως αυτές είχαν επιβληθεί στα πολιτικά πράγματα από το δίπολο «Αριστερά-Δεξιά», 

χωρίς ενδιάμεσες αποχρώσεις ή αποκλίσεις, ήδη από τον καιρό της Κατοχής, οπότε και 
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διαμορφώθηκαν τα δύο αντίπαλα και αλληλοσπαρασσόμενα στρατόπεδα, αποδυόμενα 

σταδιακά σε έναν εξοντωτικό «εμφύλιο πόλεμο» ερήμην του κατακτητή. Ο Βαρίκας 

δεν θα μασούσε τα λόγια του, ούτε θα είχε, όπως φαίνεται από την ορολογία που 

χρησιμοποιούσε, αναστολές να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Επιπρόσθετα, θα 

εκτιμούσε την αφηγηματική επιλογή του Ρούφου να μη δώσει έμφαση στα «εξωτερικά 

καθέκαστα», αλλά να ενδιαφερθεί περισσότερο για το «εσωτερικό δράμα των 

πρωταγωνιστών», για την περιγραφή της «εσωτερικής πορείας» τους από την εφηβεία 

και τα μαθητικά θρανία στις αρχές της Κατοχής έως την Κέρκυρα την επαύριο της 

απελευθέρωσης και της κορύφωσης του εμφύλιου δράματος, μια διαδρομή που κάθε 

άλλο παρά «ευθύγραμμη» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.90  

Σε αντίθεση με όσα είχε καταμαρτυρήσει στον συγγραφέα προηγουμένως, τώρα 

δεν θα μιλούσε για δικαίωση εκ μέρους του της στάσης και της δράσης των νέων που 

είχαν αντιταχθεί στον κομμουνισμό με κάθε μέσο. Στο σημείωμά του για την Άλλη 

Όχθη, έβλεπε με πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και συμπάθεια την πρόωρη ωρίμανση 

όσων «σταυροφόρων» είχαν (από αγαθή τύχη κυρίως) καταφέρει να επιζήσουν της 

τετράχρονης δοκιμασίας. Ωστόσο, η επιβίωση αυτή και η πολυπόθητη ωριμότητα της 

ενηλικίωσης θα είχαν κερδηθεί με μεγάλο ψυχικό και σωματικό κόστος, καθώς η όλη 

περιπέτεια θα άφηνε στους νέους άντρες του Χρονικού την πικρή γεύση μιας άσκοπης 

φθοράς και μιας γνώσης «ακριβά πληρωμένης» με πολλαπλές συνέπειες για τη 

μελλοντική τους ζωή και την εν γένει ψυχοπνευματική τους συγκρότηση. 

Εξάλλου, η στάση του Ρούφου απέναντι στο καυτό και άκρως επίμαχο ζήτημα των 

Δεκεμβριανών, η απόφασή του να περιοριστεί μόνο στον απόηχό τους και να μη δώσει 

την αναμενόμενη έκταση (ή να μην αποδώσει με την ανάλογη εμπάθεια, σύμφωνα και 

90 Πρβλ. «Και φτάνουμε στην Άλλη Όχθη, που μας απασχολεί σήμερα. Εδώ η δράση, εσωτερική και 
εξωτερική, δεν προωθείται ουσιαστικά. Πλησιάζουμε στο τέλος της ‘‘σταυροφορίας’’. Και τέλος 
σημαίνει συμπέρασμα. Κάτι τέτοιο επιχειρεί και ο συγγραφέας. Συναντάμε τον ‘‘κεντρικό’’ ήρωα, που 
είναι και ο ‘‘αφηγητής’’, με άδεια στην Πρέβεζα, για να επιστρέψει αργότερα κοντά στους 
‘‘μαχόμενους’’ συντρόφους του, και όλοι μαζί να μετασταθμεύσουν στην Κέρκυρα. Ένα ειδύλλιο στο 
νησί των Φαιάκων, θα δώσει στον Προβελέγγιο την ευκαιρία να γράψει τις ωραιότερες σελίδες του 
βιβλίου του. Που προετοιμάζουν όμως ταυτόχρονα και το πέρασμα στην ‘‘άλλη όχθη’’: την ειρηνική 
ζωή. Προηγουμένως όμως πρέπει να ζήσουμε και την ‘‘κορυφαία’’ στιγμή του δράματος: τον εμφύλιο 
πόλεμο. Σαν μακρινή όμως απήχηση. Όχι τόσο γιατί ο συγγραφέας έτυχε να βρίσκεται μακριά από το 
επίκεντρό του, όσο γιατί τώρα πια βλέπει ιδέες και ανθρώπους με διαφορετικό μάτι. Δεν παραιτήθηκε 
από το ιδανικό του. Έπαψε όμως πια να είναι ο ‘‘αδιάλλακτος’’, ο ‘‘φανατικός’’. Στα λίγα τούτα 
περιορίζεται η εξωτερική δράση, που, αναιμική καθώς είναι, αφήνει μεγάλα περιθώρια για τη 
διαλεκτική, την τόσο οικεία στο συγγραφέα, η οποία και πλεονάζει στην Άλλη Όχθη. Με τη βοήθειά της 
θα ζητήσει να δικαιολογήσει την ιδεολογική του τοποθέτηση, αλλά και να προβάλει τις απόψεις του 
αντιπάλου χωρίς να τον ‘‘αδικήσει’’. Αυτή τουλάχιστον είναι η πρόθεσή του. Και όλα αυτά μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα ψυχικής και σωματικής κούρασης, που την υπογραμμίζει η έντονη επιθυμία η περιπέτεια 
να πάρει ένα τέλος. Προς τι άλλωστε;» (Β. Βαρίκας, 2003, 183-184). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

265

με τις ιδεολογικές ορίζουσες της δικής του παράταξης) την κορυφαία αυτή στιγμή των 

εμφύλιων συγκρούσεων που είχαν τις ρίζες τους στον κατοχικό ανταγωνισμό των 

αντιμαχόμενων αντιστασιακών οργανώσεων δεν ήταν, κατά τον Βαρίκα, τυχαία, ούτε 

είχε υπαγορευτεί απλώς από αντικειμενικούς λόγους (την απουσία του Δίωνα και των 

περισσότερων συντρόφων του από το επίκεντρο της σύρραξης). Ο Ρούφος (όπως και η 

αυτοβιογραφική του προβολή στο μυθιστόρημα) θα είχαν περάσει ήδη συνειδητά (και 

οριστικά) στην «άλλη όχθη» της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού: στην ειρηνική 

ζωή της συμφιλίωσης και της συναδέλφωσης όλων. Η διάψευση των αρχικών τους 

οραμάτων, όσο και αν δεν σήμαινε αυτόματα την παραίτηση από τα δικά τους ιδανικά 

ή, πολύ περισσότερο, τον ενστερνισμό αυτών της αντίπαλης πλευράς, θα συνοδευόταν 

από ένα αίσθημα έντονης και ολοκληρωτικής κόπωσης, αντίδοτο στην οποία θα 

αποτελούσε τελικά μόνον η λυτρωτική εμπειρία του έρωτα. 

Ο Βαρίκας δεν έμενε μόνο στην ιδεολογική διάσταση του τελευταίου τόμου της 

τριλογίας, αλλά είχε, με τη γνωστή λιτότητα και ευστοχία του, επισημάνει τα 

βασικότερα γνωρίσματα, τις «σταθερές» κατά κάποιο τρόπο, της «ποιητικής» του 

συγγραφέα: την «αναιμική» (εξωτερική) δράση και, στον αντίποδα, την πλεονάζουσα 

ενδοσκόπηση και περισυλλογή˙ την εκτεταμένη χρήση της διαλεκτικής μεθόδου στην 

παρουσίαση των αντιτιθέμενων απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών˙ την εμμονή 

στις περιγραφικές λεπτομέρειες, την εκφραστική εκζήτηση (κάποτε ίσως και 

επιτήδευση) και την επιμελημένη μορφική επεξεργασία (απότοκες της ξεχωριστής 

«καλλιέργειας» και «πνευματικότητας» του Ρούφου)˙ τη λυρική του προδιάθεση και 

τη δεινότητά του, τέλος, στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας, ώστε να 

αποδοθεί με ζωντάνια το εσωτερικό «δράμα» των ηρώων και, με ιδιαίτερη ευαισθησία, 

ευγένεια και ποιητικότητα, το ερωτικό συναίσθημα, όπου, κατά γενική ομολογία όπως 

θα διαπιστώσουμε σύντομα (ας μην ξεχνάμε, όμως, και τον Χ. Μηλιώνη που πρώτος 

το είχε διακρίνει σωστά), ο Ρούφος θα απέδιδε τα καλύτερα αποτελέσματα, γράφοντας 

τις «ωραιότερες σελίδες του βιβλίου του» (Β. Βαρίκας, 2003, 183).91 

Λίγο-πολύ, τα χαρακτηριστικά αυτά του ύφους και της τεχνικής της Άλλης Όχθης 

θα εντοπίζονταν και από τους υπόλοιπους, τόσο λιγοστούς πιστούς ακολούθους του 

91 Πρβλ. την εκτίμηση του Μηλιώνη για τις ερωτικές σελίδες της Πορείας στο Σκοτάδι: «Πολύ καλά 
δίνεται η ερωτική εμπειρία, αλλά σε όλες τις εποχές. Επομένως εδώ δεν μπορεί να ζυγίζει πολύ» (Χ. 
Μηλιώνης, 1957, 718). Ανάλογα, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, θα είναι τα σχόλια και για την 
απόδοση του ειδυλλίου Αλέξη και Σύλβιας στη Χάλκινη Εποχή. 
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συγγραφέα μέχρι το τέλος της «σταυροφορίας» του.92 Έτσι, ο Γ. Χατζίνης περίγραφε 

ως εξής τον (πιθανολογούμενο εκ μέρους του) τρόπο εργασίας του Ρούφου, ο οποίος 

και εγγυόταν τη γοητεία που ασκούσε στον αναγνώστη η ιδιότυπη γραφή του, προϊόν 

της αδιάσπαστης, σχεδόν οργανικής, ενότητας δημιουργού και έργου:  

Θα ’θελα να πω αμέσως πόσο με κατάκτησε, και, σε στιγμές, πόσο βαθιά με συγκλόνισε 
η Άλλη Όχθη. Μέσα σε αδέξια χέρια και το πιο ζωντανό θέμα μπορεί να γίνει ανιαρό, 
ανούσιο. Ο κ. Προβελέγγιος, σαν χρονικογράφος, αναδείχνεται, όχι μόνο κύριος των 
μέσων του, ένας αληθινός αριστοτέχνης των τοποθετήσεων, αλλά και οπλισμένος σε 
μεγάλες ποσότητες με πείρα και στοχασμό, ώστε εύκολα να πνευματοποιεί καταστάσεις 
που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται πνευματοποιήσιμες. Αν καλά μαντεύουμε, δούλεψε 
το έργο του σε μικρές ενότητες, κεφάλαιο με κεφάλαιο. Και είναι η καλύτερη μέθοδος για 
να βάλει κανείς μέσα, με μεγαλύτερη ασφάλεια, τον εαυτό του, που την χρησιμοποίησαν 
και πολύ μεγάλοι πεζογράφοι. Εκ των υστέρων, το έργο, στο σύνολό του, παρουσιάζει 
μιαν απροσδόκητη ενότητα, απλούστατα γιατί ο άνθρωπος τον οποίον εκφράζει αποτελεί 
ένα μέγεθος αδιάσπαστο και σαν τέτοιο προβλήθηκε μέσα στο έργο. (Γ. Χατζίνης, 1963, 
130) 

Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι τη φορά αυτή οι ιδιομορφίες της τέχνης του συγγραφέα 

δεν εκλαμβάνονταν ως αδυναμίες, παρά το γεγονός ότι έδιναν γενικά την αίσθηση πως 

ο Ρούφος, ύστερα από την παρέκκλιση της Πορείας στο Σκοτάδι, επέστρεφε ουσιαστικά 

στους εκφραστικούς τρόπους και «τόπους» της Ρίζας του Μύθου, με όλους τους 

κινδύνους που ελλόχευαν και για τους οποίους τότε τον είχαν (καλόπιστα ή κακόπιστα) 

προειδοποιήσει οι πολυπληθείς και πρόθυμοι κριτικοί αναγνώστες του πρωτόλειου 

έργου του.93 Εδώ, τα πράγματα θα είχαν πλέον αντιστραφεί και ο συγγραφέας θα 

θεωρούνταν, αν όχι (όπως περίπου τον ήθελε ο Α. Κοββατζής) γεφυροποιός δύο γενιών 

(του «Τριάντα» και του «Σαράντα»), συγκεραστής τουλάχιστον δύο διαφορετικών 

τρόπων γραφής, αυτού που προσιδίαζε στο «κλασικό και ορθόδοξο» (βλέπε 

ρεαλιστικό) μυθιστόρημα και αυτού που έφερνε περισσότερο στη μουσικότητα και 

92 Από τις προσωπικές, συγχαρητήριες επιστολές-κάρτες συναδέλφων του συγγραφέων και άλλων 
λογίων για την Άλλη Όχθη (όπως του Γ. Σεφέρη, του φιλόλογου Κ. Τρυπάνη, της γερμανίδας 
νεοελληνίστριας Ι. Rosenthal-Καμαρινέα κ.ά.) αξίζει να μνημονεύσουμε τα σχόλια του πρόωρα χαμένου 
ποιητή Ανδρέα Καμπά από το Παρίσι (10 Μαρτ. 1959): «Αγαπητέ μου Ρόδη, […]. Το ρούφηξα 
κυριολεκτικά [το βιβλίο σου] και απήλαυσα την κάθε σελίδα του. Δε ξεύρεις πόσο χάρηκα τα τρία 
σημαντικότερα προτερήματά του: Την απόλυτη τιμιότητα κι ειλικρίνεια, το απλό και χαριτωμένο ύφος, 
την καλά χωνεμένη γνώση που μαζί με τη σκληρή πείρα τόσο ομαλά έχουν μετουσιωθεί σε χλωρή κι 
ολοζώντανη γνώμη. Παρ’ όλο τον κίνδυνο να φανώ αναξιοπρεπώς ανόητος θα σου πω ένα μεγάλο Εύγε 
μ’ όλη μου την καρδιά» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). Για το έργο και την προσωπικότητα 
του Α. Καμπά, πρβλ. την πρόσφατη έκδοση, Ανδρέας Καμπάς (1919-1965), ανθολ.-επιμ. Χ. Δανιήλ, 
Αθήνα, Άγρα, 2016.  
93 Πρβλ. «Ο τρίτος τόμος του Χρονικού μιας Σταυροφορίας έχει λιγότερη δράση από την Πορεία στο 
Σκοτάδι και πλησιάζει, ως ατμόσφαιρα, ως συναισθηματικό κλίμα, την Ρίζα του Μύθου. Δεν υπάρχουν 
εδώ τα συνταρακτικά γεγονότα της Πορείας στο Σκοτάδι˙ δεν υπάρχει πάθος˙ δεν υπάρχει αγώνας˙ όμως 
υπάρχει περισσότερος χώρος διαθέσιμος για την ανάλυση και την ενδοσκόπηση του κεντρικού ήρωα, 
για την απόλαυση των ωραίων στιγμών της ζωής, για τον έρωτα με εξαιρετικές υπάρξεις, για τον 
στοχασμό πάνω στο φαινόμενο του κόσμου ‒στο νόημα και τις αντιφάσεις του» (Α. Σαχίνης, 1983, 166). 
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Ο Ρόδης Ρούφος στην Άλλη Όχθη πορεύεται με την ποίηση και την σκέψη. Η εξωτερική 
πραγματικότητα εδώ μας δίνεται ανάμεσα από μια ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία, που μπορεί 
να συγκινείται έντονα από ό,τι την περιβάλλει, αλλά που εκφράζεται με ισορροπία και με 
μέτρο, με αυτοέλεγχο και αυτοπεριορισμό, και γράφει ωραιότατες σελίδες. Έτσι Η Άλλη 
Όχθη είναι μυθιστόρημα στοχαστικό και συνάμα ποιητικό, που δικαιώνεται και αποκτά 
την σημασία του μέσα στην αφηγηματική πεζογραφία της νέας γενιάς, κυρίως χάρη στην 
επιμελημένη, διαυγή και καθαρή έκφραση. Το βιβλίο αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας 
πείθει, ότι η στέρεη συγκρότηση και το σαφές περίγραμμα, ο κλασικός και ορθόδοξος 
δηλαδή τρόπος του μυθιστορήματος, δεν αποκλείουν την ποίηση, τις λυρικές διαφυγές και 
προεκτάσεις ή την υποβολή μουσικών διαθέσεων και καταστάσεων (Α. Σαχίνης, 1983, 
166)94 

Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, επρόκειτο για αρετές που ο Ρούφος όφειλε 

να καλλιεργήσει περαιτέρω, αφήνοντας στην άκρη τις φιλοδοξίες του για ανάπλαση 

επικοηρωικών εποχών και συλλογικών αγώνων. Αίφνης, ο Μ. Καραγάτσης, ο οποίος 

και θα ομολογούσε ότι δεν είχε διαβάσει τα προηγούμενα μέρη του Χρονικού, θα 

συνέστηνε στον νεότερο συνάδελφό του να εγκαταλείψει μια και καλή τα 

«εθνικοπολιτικά θέματα» με τα οποία είχε την τάση να καταπιάνεται έως τότε (όπως 

θα γινόταν αντιληπτό και από την επικείμενη έκδοση της Χάλκινης Εποχής), τις 

άκαρπες προσπάθειές του να μιμηθεί συγγραφείς όπως τον Maurice Barrès, τον Charles 

Maurras ή τον δικό μας Ίωνα Δραγούμη και, αποδεσμευόμενος γρήγορα από την 

επίδρασή τους ή «από την αιρετική τροχιά του», να αφοσιωθεί στα πάντοτε επίκαιρα 

«αιώνια» και σε όσα ταίριαζαν πράγματι στην (κατά βάση λυρική) ιδιοσυγκρασία του 

και στην (ποιητική) ευαισθησία του.95 

Ενδεικτικό, από την άποψη αυτή, είναι το ακόλουθο σχόλιο του αναγνωρισμένου 

(και, για πολλούς, του πιο προικισμένου) πεζογράφου της «Γενιάς του Τριάντα» για το 

τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου της Άλλης Όχθης με τον χαρακτηριστικό τίτλο 

«Ναυσικά», που περιλάβαινε τις εγγραφές από το «Ημερολόγιο του Δίωνα» κατά τη 

διαμονή και την ξενάγησή του στο αγρόκτημα της Αγριλιάς (πρβλ. Ρούφος, 2015, 659-

668 και, κυρίως, 672-687)˙ εκεί ο Δίων, ύστερα από τις παντοειδείς στερήσεις του 

βουνού, την τραχιά και αμείλικτη στη λογική και την ιεραρχία της στρατιωτική ζωή, 

τους κινδύνους του πολέμου, θα ερχόταν ξανά σε επαφή με τη φύση, τις ήπιες χαρές 

της ζωής, το καλό γούστο των αριστοκρατικών Μοτσενίγων, και, φυσικά, θα 

94 Η κριτική του Α. Σαχίνη για την Άλλη Όχθη («Χρονικού Συνέχεια») είχε πρωτοδημοσιευτεί στο Έθνος 
της Αθήνας, 12 Νοεμ. 1959˙ εδώ, οι παραπομπές στο Α. Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι…, ό.π., σ. 165-168. 
95 Μ. Καραγάτσης, «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Άλλη Όχθη», περ. Καινούρια Εποχή, Φθινόπωρο 1959, 237-
243. 

στην υποβολή, στην ασάφεια και στην υπαινικτικότητα της ποίησης˙ ας δούμε πώς 

έβλεπε τα πράγματα και ο Α. Σαχίνης: 

Ο Ρόδης Ρούφος στην Άλλη Όχθη πορεύεται με την ποίηση και την σκέψη. Η εξωτερική 
πραγματικότητα εδώ μας δίνεται ανάμεσα από μια ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία, που μπορεί 
να συγκινείται έντονα από ό,τι την περιβάλλει, αλλά που εκφράζεται με ισορροπία και με 
μέτρο, με αυτοέλεγχο και αυτοπεριορισμό, και γράφει ωραιότατες σελίδες. Έτσι Η Άλλη 
Όχθη είναι μυθιστόρημα στοχαστικό και συνάμα ποιητικό, που δικαιώνεται και αποκτά 
την σημασία του μέσα στην αφηγηματική πεζογραφία της νέας γενιάς, κυρίως χάρη στην 
επιμελημένη, διαυγή και καθαρή έκφραση. Το βιβλίο αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας 
πείθει, ότι η στέρεη συγκρότηση και το σαφές περίγραμμα, ο κλασικός και ορθόδοξος 
δηλαδή τρόπος του μυθιστορήματος, δεν αποκλείουν την ποίηση, τις λυρικές διαφυγές και 
προεκτάσεις ή την υποβολή μουσικών διαθέσεων και καταστάσεων (Α. Σαχίνης, 1983, 
166)94 

Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, επρόκειτο για αρετές που ο Ρούφος όφειλε 

να καλλιεργήσει περαιτέρω, αφήνοντας στην άκρη τις φιλοδοξίες του για ανάπλαση 

επικοηρωικών εποχών και συλλογικών αγώνων. Αίφνης, ο Μ. Καραγάτσης, ο οποίος 

και θα ομολογούσε ότι δεν είχε διαβάσει τα προηγούμενα μέρη του Χρονικού, θα 

συνέστηνε στον νεότερο συνάδελφό του να εγκαταλείψει μια και καλή τα 

«εθνικοπολιτικά θέματα» με τα οποία είχε την τάση να καταπιάνεται έως τότε (όπως 

θα γινόταν αντιληπτό και από την επικείμενη έκδοση της Χάλκινης Εποχής), τις 

άκαρπες προσπάθειές του να μιμηθεί συγγραφείς όπως τον Maurice Barrès, τον Charles 

Maurras ή τον δικό μας Ίωνα Δραγούμη και, αποδεσμευόμενος γρήγορα από την 

επίδρασή τους ή «από την αιρετική τροχιά του», να αφοσιωθεί στα πάντοτε επίκαιρα 

«αιώνια» και σε όσα ταίριαζαν πράγματι στην (κατά βάση λυρική) ιδιοσυγκρασία του 

και στην (ποιητική) ευαισθησία του.95 

Ενδεικτικό, από την άποψη αυτή, είναι το ακόλουθο σχόλιο του αναγνωρισμένου 

(και, για πολλούς, του πιο προικισμένου) πεζογράφου της «Γενιάς του Τριάντα» για το 

τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου της Άλλης Όχθης με τον χαρακτηριστικό τίτλο 

«Ναυσικά», που περιλάβαινε τις εγγραφές από το «Ημερολόγιο του Δίωνα» κατά τη 

διαμονή και την ξενάγησή του στο αγρόκτημα της Αγριλιάς (πρβλ. Ρούφος, 2015, 659-

668 και, κυρίως, 672-687)˙ εκεί ο Δίων, ύστερα από τις παντοειδείς στερήσεις του 

βουνού, την τραχιά και αμείλικτη στη λογική και την ιεραρχία της στρατιωτική ζωή, 

τους κινδύνους του πολέμου, θα ερχόταν ξανά σε επαφή με τη φύση, τις ήπιες χαρές 

94 Η κριτική του Α. Σαχίνη για την Άλλη Όχθη («Χρονικού Συνέχεια») είχε πρωτοδημοσιευτεί στο Έθνος 
της Αθήνας, 12 Νοεμ. 1959˙ εδώ, οι παραπομπές στο Α. Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι…, ό.π., σ. 165-168. 
95 Μ. Καραγάτσης, «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Άλλη Όχθη», περ. Καινούρια Εποχή, Φθινόπωρο 1959, 237-
243. 
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αισθανόταν την έκσταση (και τη βαθιά απογοήτευση) του (αρχικά αναπόδοτου) έρωτά 

του προς την Άννα:96 

Σελίδες διονυσιασμού (μεθυστικό σύμπλεγμα φύσης κι έρωτα). Ο μέχρι τώρα αυχμηρός 
εγκεφαλισμός του συγγραφέα (κι ο το ίδιο εγκεφαλικός υπεραισθητισμός) δίνουν τόπο σε 
πλούσια λυρικά ξεσπάσματα, όπου συνταιριάζονται ο αισθησιασμός με την ευαισθησία 
(άλλο ευαισθησία κι άλλο αισθητισμός). Ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] προσπαθεί να βρει 
τον πετυχημένο δρόμο του προς τα πάντοτε επίκαιρα «αιώνια», κατανοώντας την 
ασημαντοσύνη της καθαυτό επικαιρότητας; Ερωτηματικό… Αγγέλλει πως γράφει 
μυθιστόρημα εμπνευσμένο από τον Κυπριακό Αγώνα. Δεν μειώνω την «εμπνευστική» 
σημασία κανενός εθνικού ή κοινωνικού αγώνα. Πιθανόν το νέο έργο του Ρ.[όδης] 
Π.[ροβελέγγιος] να είναι καλό, άριστο. Εξίσου όμως πιθανό να παρουσιάζει τα 
μειονεχτήματα της Άλλης Όχθης, τη στιγμή που η αποφυγή ειδικευμένου θέματος μάλλον 
θα οδηγούσε το συγγραφέα σε λογοτεχνικώς αρτιότερα επιτεύγματα. Φοβάμαι μήπως ο 
Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] περικλειστεί στην «εξειδίκευση» μυθιστοριογράφου της 
τρέχουσας ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Οσοδήποτε κι αν εξυψώσει το θέμα του προς 
πνευματικότερα επίπεδα˙ οσοδήποτε κι αν το πλαισιώσει με το βιοτικό δράμα των καθ’ 
έκαστα ανθρώπων, κίνδυνος να παραμείνει ελάσσων και ξεπερασμένος μιμητής των 
Μπαρρές, Μωράς και Ίωνα Δραγούμη. Κι όμως έχει σημαντικές δυνατότητες, αρκεί να 
περιορίσει το «πολιτικό» του πλέγμα σε όρια ευανάλογα. (Μ. Καραγάτσης, 1959, 241)97 

Την ίδια στιγμή, ο απολογητικός τόνος στην κριτική του Χατζίνη για όσα 

συνιστούσαν ακριβώς την πλευρά αυτή, την πιο «προσωπική», την πιο «πνευματική» 

(και συνάμα συγκινητική), του συγγραφέα θα ήταν ευδιάκριτος από τις πρώτες κιόλας 

γραμμές του σημειώματός του στη Νέα Εστία. Σα να έπρεπε να δικαιολογηθούν και 

πάλι (όπως και στη Ρίζα του Μύθου, μόνο που τότε το σκηνικό ήταν περισσότερο 

«αστικό») οι προκλητικές πολυτέλειες του Δίωνα και της παρέας του στο μυθικό νησί 

των Φαιάκων, οι χοροί και οι διασκεδάσεις τους στα παραδοσιακά αρχοντικά, τα 

διαβάσματα, οι συζητήσεις και τα ειδύλλιά τους στην εξοχή και στη θάλασσα, οι 

96 Και για τον Σαχίνη οι καλύτερες σελίδες του βιβλίου ήταν όσες αναφέρονταν στην Κέρκυρα και στο 
ειδύλλιο της Αγριλιάς: «Οι καλύτερες σελίδες της Άλλης Όχθης αναφέρονται στην Κέρκυρα. Οι 
περιγραφές του νησιού γενικά και της Αγριλιάς ειδικότερα, καθώς και οι σελίδες που γράφθηκαν από 
αφορμή τις εικόνες της φύσης και τα τοπία που προσφέρει η Κέρκυρα, δεν χαρακτηρίζονται μόνο από 
ποίηση και ζωντάνια, αλλά και από πνευματικότητα που κερδίζει τον καλλιεργημένο αναγνώστη. Έπειτα 
η απόδοση των κοσμικών συγκεντρώσεων στα σαλόνια των αρχοντικών της Κέρκυρας και η διαγραφή 
των διαφόρων τύπων της κερκυραϊκής αριστοκρατίας ‒ο γερο Μοτσενίγος π.χ., βυθισμένος στις μελέτες 
του, αποξενωμένος από την σύγχρονη ζωή, μένει αλησμόνητος στην μνήμη του αναγνώστη‒ γίνονται 
με γνώση και με τέχνη, χωρίς επιτήδευση, και φανερώνουν τις ικανότητες του συγγραφέα. Τέλος οι 
σελίδες της Αγριλιάς, ο έρωτας που δεν είναι έρωτας και η φιλία που δεν μένει φιλία, το αβρό αυτό 
αγροτικό ειδύλλιο, γεμάτο ποίηση και ψυχική ομορφιά, η ολιγοήμερη αυτή φυγή έξω από την βάρβαρη 
εποχή μας, σ’ έναν κόσμο ευγένειας και περισυλλογής, ξεχωρίζουν στην Άλλη Όχθη για την ποιότητα 
της ευαισθησίας τους» (Α. Σαχίνης, 1983, 167-168). 
97 Λίγο πιο πάνω ο Καραγάτσης είχε επίσης διακρίνει τα «ειρηνικά» κεφάλαια («όπως τα των 
Μοτσενίγων στην Κέρκυρα») ως τα καλύτερα του μυθιστορήματος, αυτά που αποκάλυπταν «το τάλαντο 
του συγγραφέα», παρά το γεγονός ότι συχνά το «κόρτε» μεταξύ των ανταρτών και των ωραίων κυριών 
ή δεσποινίδων της κερκυραϊκής αριστοκρατίας θα του φάνταζε «γλυκανάλατο». Σε κάθε περίπτωση, 
έβρισκε το «τάλαντο» του Ρούφου «κακά διοχετευμένο σε φιλοσοφίες πολιτικής υφής. Προς τη 
διόρθωση αυτού του handicap οφείλει ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] να στρέψει την προσπάθειά του» (Μ. 
Καραγάτσης, 1959, 239). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

269

ερωτικές τους συνομιλίες ή συνευρέσεις. Στο μεταξύ, τον ίδιο ακριβώς καιρό η Αθήνα 

θα «έβραζε» κυριολεκτικά από τα καθημερινά σχεδόν συλλαλητήρια του ΕΑΜ (και 

των αντίπαλών του, «εθνικών» οργανώσεων) ή θα συγκλονιζόταν από τους τριγμούς 

στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και από τις ωμές παρεμβάσεις των Άγγλων, από όλα 

αυτά που θα κατέληγαν στον αιματηρό Δεκέμβρη του 1944, αποδεικνύοντας φρούδες 

τις ελπίδες όσων ανέμεναν, όπως ο Χατζίνης, την περίοδο της Απελευθέρωσης «σαν 

την πιο εύκολη, την πιο χαρούμενη και, τουλάχιστον, την πιο ανακουφιστική» (Γ. 

Χατζίνης, 1963, 130).  

Όσο καλή θέληση, όμως, και να επιδείκνυε κανείς, η σχεδόν αποσιώπηση από 

μέρους του συγγραφέα της πιο «κρίσιμης», όπως φάνηκε εκ των υστέρων (και πέρα 

από κάθε αμφιβολία), φάσης του δράματος αποτελούσε ένα αναμφισβήτητο 

μειονέκτημα της Άλλης Όχθης και μια αδικαιολόγητη παράλειψη του Ρούφου ‒κάτι 

που, εκτός των άλλων, συνεπαγόταν ότι το πεδίο για τη λογοτεχνική αξιοποίηση του 

θέματος παρέμενε πέρα για πέρα «ανοικτό»: 

Θα ήταν άδικο να θεωρήσουμε ως ψυχολογική αδυναμία, αμάρτημα, αυτές τις φυγές που 
προσέφερε η Κέρκυρα στον Δίωνα και τη συντροφιά του, με τη μουσική, τις δεξιώσεις 
και τα αγροτικά ειδύλλια της Αγριλιάς. Τις γευόμαστε κι εμείς σα μια φυσική διέξοδο, 
πολύ ανθρώπινη, από καταστάσεις που συχνά έβαζαν τον άνθρωπο στη θέση του κτήνους. 
Πρόκειται, άλλωστε, για σελίδες γραμμένες με χάρη, με λεπτότατη αίσθηση των 
συναισθηματικών αποχρώσεων, και με μια σπάνια πνευματική ευαισθησία. Το σημείο, 
που αισθανόμαστε αδύνατο {που δεν ανταποκρίνεται σ’ ένα ενδόμυχο αίτημα του 
αναγνώστη}  είναι ότι ο συγγραφέας, καθώς στάθηκε σε καθαρώς προσωπικά βιώματα, 
δεν είχε την ευκαιρία να βάλει, μέσα σ’ αυτόν τον τρίτο τόμο του χρονικού του, το 
πολυσήμαντο, το τρομακτικό Δεκεμβριανό θέμα της Αθήνας. Μας δίνει μόνο μια μακρινή 
του απήχηση, σε ύφος μάλλον τηλεγραφικό, όπως το πληροφορήθηκαν όσοι δεν το έζησαν 
από κοντά. Και είναι κρίμα, γιατί εδώ ακριβώς είχε τη θέση του. Απομένει πάλι ένα θέμα 
λογοτεχνικά ανοιχτό. (Γ. Χατζίνης, 1963, 131-132˙ το απόσπασμα σε άγκιστρα μόνο στην 
κριτική στη Ν. Εστία) 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο Χατζίνης δεν ήθελε να πάρει θέση: δεν 

θα μιλούσε σε καμιά περίπτωση για «εμφύλιο πόλεμο», όπως ο Βαρίκας, ούτε θα 

άνοιγε περισσότερο τα χαρτιά του σε σχέση με τη φύση ή τις διαστάσεις του κατά τα 

άλλα «πολυσήμαντου» και «τρομακτικού» «Δεκεμβριανού θέματος της Αθήνας». Ο 

Σαχίνης, πιο μετρημένος ακόμη, θα παρέκαμπτε ευσχήμως το όλο ζήτημα, 

υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να απαιτεί κανείς από ένα βιβλίο ό,τι ο συγγραφέας 

απλούστατα «δεν θέλει να μας δώσει» (Α. Σαχίνης, 1983, 165): η Άλλη Όχθη (όπως και 

η τριλογία στο σύνολό της) δεν ήταν ένα «χρονικό» με τη συνηθισμένη σημασία του 

όρου, απομακρυνόταν κατά κανόνα από πολλά γεγονότα της εξωτερικής 

πραγματικότητας και υιοθετούσε μια πιο «προσωπική» και «υποκειμενική» ματιά στα 
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καθέκαστα των «αγώνων της Κατοχής» (Α. Σαχίνης, 1983, 166). Επομένως, τίποτε και 

κανείς δεν υποχρέωνε τον συγγραφέα να αφιερώσει μεγαλύτερη έκταση στο 

δεκεμβριανό «κίνημα», ούτε ο (αυτο)περιορισμός του στον «αντίλαλο» και στον 

«απόηχο» των γεγονότων ζημίωνε καθόλου το έργο του. 

Εξάλλου, για τον Σαχίνη, η στάση αυτή του Ρούφου ήταν, μεταξύ άλλων, 

δηλωτική της ωριμότητας του ιδίου (και του αυτοβιογραφικού του ειδώλου) στο τέλος 

της «σταυροφορίας», το οποίο και αποκάλυπτε γενικά τις ψευδαισθήσεις, τις 

αυταπάτες και τον δονκιχωτισμό των ανήσυχων, φιλόδοξων και μαχητικών νέων του 

Χρονικού: ελάχιστο (ή και καθόλου) ρόλο στις εξελίξεις και στη «διαμόρφωση των 

πολιτικών πραγμάτων της ταραγμένης εποχής τους» είχαν παίξει έως τη στιγμή εκείνη 

οι αγώνες τους, οι «σημαντικές ή ασήμαντες πράξεις τους» (Α. Σαχίνης, 1983, 165). 

Άρα, μπορούμε να συνάγουμε εμείς ως συμπέρασμα, η αναγκαστική αποχή τους από 

την αρένα όπου διαδραματιζόταν η πραγματική πάλη (και το μακελειό) για επικράτηση 

και επιβολή της μιας παράταξης πάνω στην άλλη ήταν όχι μόνο ό,τι καλύτερο 

μπορούσε να τους τύχει δεδομένων των συνθηκών, αλλά και μια αποδοχή της σκληρής 

αλήθειας ότι έτσι κι αλλιώς τίποτε δεν περνούσε από το χέρι τους και ότι οι τύχες του 

παιχνιδιού είχαν κριθεί αλλού και από άλλους. 

Και πριν περάσουμε μια και καλή στον Καραγάτση, ο οποίος θα είχε, όπως θα 

δούμε αμέσως μετά, άλλη (και πολύ πιο έντονη, εκφρασμένη χωρίς περιστροφές ή 

«στρογγυλοποιήσεις») άποψη για το επίμαχο θέμα της μη επαρκούς αναπαράστασης 

του κλίματος και της «πραγματικότητας» των Δεκεμβριανών, θα ήταν δική μας 

παράλειψη να μην αναφερθούμε, καταληκτικά, σε μια ακόμη πλευρά της κριτικής του 

Χατζίνη. Με όλες τις αναστολές ή τις φρόνιμες αποστάσεις του από χαρακτηρισμούς 

και ερμηνείες για διαφιλονικούμενα (έκτοτε) γεγονότα και περιόδους, ο κριτικός της 

Νέας Εστίας έδειχνε, εντούτοις, ότι, έστω και δειλά, επιθυμούσε να προβεί σε κάποιες 

ψυχραιμότερες αποτιμήσεις του όλου εγχειρήματος του συγγραφέα στο Χρονικό μιας 

Σταυροφορίας. 

Χωρίς να εντάσσει την τριλογία στην παράδοση του ιδεολογικού ή και πολιτικού 

μυθιστορήματος, το οποίο, από τα τέλη τουλάχιστον του 19ου αιώνα, επιχείρησε να 

αποτυπώσει τις πολλαπλές και βαθιές αναθεωρήσεις και ανακατατάξεις στο πεδίο των 

νοοτροπιών και των συνειδήσεων που είχαν προκαλέσει η ανάδυση των σοσιαλιστικών 

θεωριών και η πρότασή τους για τη δυνατότητα δημιουργίας μιας διαφορετικής 

κοινωνίας (ή και ενός διαφορετικού τύπου ανθρώπου), ο Χατζίνης θα έβλεπε τη 

μυθιστορηματική συνέχεια του Ρούφου περισσότερο ως την εναγώνια προσπάθεια ενός 
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νέου συγγραφέα να τοποθετηθεί απέναντι στα πιεστικά (έως εκβιαστικά) διλήμματα, 

τις αγωνίες και τις στρεβλώσεις της σύγχρονής του εποχής, οξυμμένα όλα στον μέγιστο 

βαθμό λόγω και της κοσμογονίας που ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεσηκώσει.98 

Ο Ρούφος και το έργο του ήταν, για τον Χατζίνη, προϊόντα «του καιρού και του 

τόπου» (Γ. Χατζίνης, 1963, 129), αντιπροσωπευτικά δείγματα μιας σύγχρονης 

ευαισθησίας. Ο Δίων δεν εκπροσωπούσε παρά τον «σκεπτόμενο άνθρωπο» της εποχής 

του, που δεν απόστρεφε το βλέμμα του από όσα συνέβαιναν γύρω του στα κρίσιμα 

χρόνια της πνευματικής και ψυχοσωματικής διαμόρφωσής του, αλλά, αντίθετα, 

αποτόλμησε να πάρει θέση και, συνάμα, αποφάσισε στην πρώτη ωριμότητά του να 

περιγράψει την εμπειρία από την εμπλοκή του αυτή, να καταθέσει στα βιβλία του τη 

βάσανο και το απόσταγμά της, να εξωτερικεύσει το τραύμα του και τις πληγές που 

έμεναν ακόμη ανεπούλωτες (ή και τελείως ανοικτές) στη νέα περίοδο που είχε 

εγκαινιαστεί με το τέλος του πολέμου.99  

Όσα ιδανικά είχε τη φιλοδοξία αρχικά να υπερασπιστεί ο Ρούφος μέσα στην 

αγνότητα και την αφέλεια της νιότης του (τη φιλελεύθερη/αστική δημοκρατία, τον 

ανθρωπισμό, τη μετριοπάθεια) τα είχε δει να υπονομεύονται, να φαλκιδεύονται και να 

προδίδονται από τις δυνάμεις των «άκρων», αυτές που, ιδιαίτερα στην περίπτωση της 

Ελλάδας, είχαν αποδυθεί πρώιμα και χωρίς φραγμούς σε έναν αλληλοεξοντωτικό 

ανταγωνισμό μέχρις εσχάτων, μην επιτρέποντας στους θιασώτες της «μέσης οδού» 

τίποτε άλλο πέρα από ένα απόλυτο «ναι» ή ένα, εξίσου κάθετο, «όχι». Η σύνθλιψη και 

η εξουθένωση των διανοουμένων και των αγωνιστών που πρέσβευαν ιδέες ανάλογες 

με αυτές του συγγραφέα θα ήταν, κατά συνέπεια, μοιραία μέσα στο σκηνικό αυτό της 

άκρατης «πόλωσης», το οποίο είχε σημαδέψει ανεξίτηλα και τη μεταπολεμική εποχή, 

όπου ουσιαστικά εμποδίζονταν όλες οι απόπειρες για τη δημιουργία προϋποθέσεων 

άρσης του αδιεξόδου: 

98 Πρβλ. «Ευνόητο είναι το ενδιαφέρον που από την πρώτη στιγμή διεγείρουν τέτοια βιβλία. 
Αντιπροσωπευτικά κυρίως του πνεύματος μιας εποχής, μας πληροφορούν για ό,τι την αφορά, δηλαδή 
για τις αγωνίες της, τις ταλαιπωρίες της, τους κινδύνους της, τις ιδεολογικές της κατευθύνσεις. Στο 
βάθος, για ένα πράμα: για τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο κόσμους που πήραν την οριστική τους 
διαμόρφωση με το τέλος του πολέμου, και για τη θέση του ανθρώπου, σαν πνευματικής μονάδας, μέσα 
σ’ αυτή τη σύγκρουση. Είναι αναμφισβήτητα το υπ’ αριθμόν ένα θέμα, που ορθώνεται αμείλικτα 
μπροστά στα μάτια κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου» (Γ. Χατζίνης, 1963, 129). 
99 Εξάλλου, ο Γ. Χατζίνης, αναφερόμενος λίγα χρόνια μετά στη Χάλκινη Εποχή αλλά και στο συνολικό 
πεζογραφικό έργο του Ρούφου, θα επεσήμαινε το εξής στη συγκεντρωτική έκδοση των κριτικών του: 
«Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τον κ. Ρούφο στην κατηγορία των μεταπολεμικών εκείνων 
συγγραφέων, για τους οποίους η βιασύνη να πουν αυτό που αισθάνονται και που τους παιδεύει (πριν 
απομακρυνθεί από τη μνήμη και από τις αισθήσεις) αποτελεί μια ανάγκη αναπόδραστη και συνάμα τον 
μόνο τρόπο για να βρεθούν σε αρμονία με τον εαυτό τους» (Γ. Χατζίνης, 1963, 132). 
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Ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορεί να γίνει γι’ αυτό το βιβλίο, είναι ότι ο συγγραφέας του 
προσπαθεί αδιάκοπα, κάποτε απελπισμένα, μέσα σ’ αυτή την κοσμογονική σύρραξη, να 
κρατήσει μια στάση αγνότητας και ανθρωπιάς. Είναι η στάση που από ιδιοσυγκρασία και 
διαπαιδαγώγηση του ταιριάζει. Και αγνότητα εδώ σημαίνει πίστη σε μιαν αλήθεια (θα την 
λέγαμε αλήθεια του μέσου όρου, της πραγματικής δημοκρατίας), που συμπιέζεται ώς την 
εξουθένωση από τις αποχαλινωμένες δυνάμεις των άκρων, οι οποίες κάνουν αγώνα 
θανάσιμο για την οριστική επικράτηση της μιας επάνω στην άλλη. Η Ελλάδα, 
περισσότερο ίσως απ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα, βρέθηκε, με την απελευθέρωση, μέσα σ’ 
αυτή την τανάλια του ναι και του όχι, που έπρεπε να ειπωθεί κάθετα χωρίς ενδοιασμούς. 
Όλοι οι φιλόσοφοι του τύπου Δίωνα, οι άνθρωποι που κρατούσαν φιλάργυρα μέσα στα 
χέρια τους μιαν αλήθεια μη υποκείμενη σε κάθετους προσδιορισμούς, και για την οποία 
δίκαια υπερηφανεύονταν, είδαν ξαφνικά ότι τους ήταν άχρηστη. Γιατί, απλούστατα, η 
υπόθεση βρισκόταν πια στα χέρια των συγκρουόμενων μαζών, που δεν καταλαβαίνουν 
(και σε τέτοιες περιστάσεις, μάλιστα) από αποχρώσεις. (Γ. Χατζίνης, 1963, 130-131˙ οι 
υπογραμμίσεις  στο πρωτότυπο) 

Παρά το ζοφερό θέμα της, παρά τις «τραγικές συνθήκες» μέσα στις οποίες 

τοποθετούνταν και την «τραγωδία» που έμμεσα απεικόνιζε, τις «δυσχέρειες» και τις 

«θανάσιμες ταλαιπωρίες» που περιέγραφε, Η Άλλη όχθη δεν θα ήταν, ωστόσο, ένα 

«καταθλιπτικό» βιβλίο για τον Χατζίνη. Στο παράδοξο αυτό συνέδραμαν, κατά την 

εκτίμησή του, το «μόλις διακρινόμενο χιούμορ» του συγγραφέα («που δεν ξαφνιάζει 

αλλά περισσότερο υποβάλλει»), η τάση του να μην «παίρνει στα σοβαρά» τα παθήματά 

του και να «μιλά με κέφι» για ό,τι κατά τα άλλα τον είχε πληγώσει και ακόμη τον 

πονούσε ‒σημάδια όλα ενός «πλούτου ψυχής», μιας «διάθεσης αισιόδοξης» και ενός 

«καλού γούστου» (Γ. Χατζίνης, 1963, 130). Υπό το πρίσμα αυτό, ο Χατζίνης θα 

διόρθωνε τον εαυτό του και όσα είχε υποστηρίξει λίγα χρόνια πριν στην κριτική του 

για την Πορεία στο Σκοτάδι, θεωρώντας ότι με τον τελευταίο τόμο της τριλογίας του ο 

Ρούφος είχε φτάσει πια σε μια τόσο αξιοθαύμαστη ωριμότητα σκέψης, έκφρασης και 

τεχνικής, ώστε δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τους φτασμένους πεζογράφους της 

«Γενιάς του Τριάντα» ‒και, ιδίως, από τον ιδεολογικά (και ιδιοσυγκρασιακά) συγγενή 

του Γ. Θεοτοκά: 

Επικοινωνούμε μ’ ένα πνεύμα που βρίσκεται σε αναζήτηση της ωριμότητας, η οποία έχει 
ήδη φτάσει, οπλισμένη με όλα τα μέσα που της χρειάζονται για να εκφράσει τον εαυτό 
της. {Ατενίζουμε κάποια κορυφή, που την έχει κατακτήσει ο συγγραφέας, πριν την 
αγγίξει. Ο Ρόδης Προβελέγγιος ξεπερνάει τις πραγματοποιήσεις της γενιάς του, και 
παίρνει τη θέση του δικαιωματικά κοντά στους άλλους, τους προκατόχους, που έχουν ήδη 
φτάσει από αρκετόν καιρό.} (Γ. Χατζίνης, 1963, 132˙ η υπογράμμιση  στο πρωτότυπο, το 
απόσπασμα σε άγκιστρα μόνο στην κριτική στη Ν. Εστία)100 

100 Λίγο παραπάνω ο Χατζίνης το είχε πει άλλωστε ξεκάθαρα, αναφερόμενος στην ανάλαφρη διάθεση, 
το χιούμορ, το κέφι κ.λπ. που χαρακτήριζαν την Άλλη Όχθη: «Απάνω σ’ αυτό είπα άλλοτε, ότι ο Ρόδης 
Προβελέγγιος μοιάζει με τον Γιώργο Θεοτοκά. {Ανήκουν στο ίδιο κλίμα}» (Γ. Χατζίνης, 1963, 130˙ το 
απόσπασμα σε άγκιστρα μόνο στην κριτική στη Ν. Εστία). 
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Η τελευταία αυτή αξιολόγηση του Χατζίνη αποτελεί για μας τον ιδανικό πρόλογο 

στην πολυσέλιδη (και από άποψη ρητορικής και ύφους σίγουρα την πιο ενδιαφέρουσα) 

«αντικριτική», όπου θα παρουσίαζε (;) τον τελευταίο τόμο της τριλογίας του Ρούφου 

(χωρίς, όπως ομολογούσε, να έχει διαβάσει ή να έχει ασχοληθεί με τους 

προηγούμενους) ένας πεζογράφος της ίδιας γενιάς, ο πολύς Μ. Καραγάτσης.101 Ο 

συγγραφέας με τις περγαμηνές των περισσότερων (και πιο δημοφιλών στο 

αναγνωστικό κοινό) έργων της γενιάς του, ο πληθωρικός «μεγάλος παραμυθάς» της 

λογοτεχνίας μας με τα επίσης ιστορικά ενδιαφέροντα (αρκεί να μνημονεύσουμε εδώ το 

μεγαλεπήβολο σχέδιο του αρχικά δεκάτομου Κόσμου που πεθαίνει και της Ιστορίας των 

Ελλήνων ‒έστω και αν ο πρώτος περιορίστηκε τελικά σε μια τριλογία, η δεύτερη έμεινε 

μόνο σε έναν τόμο), αλλά και με την ανάμιξή του στην πολιτική (ας υπενθυμίσουμε 

την κάθοδό του στις εκλογές του 1956 και του 1958 με το «Κόμμα των Προοδευτικών» 

του Σ. Μαρκεζίνη),102 θα χαρακτήριζε έτσι αντισυμβατικά τις άτακτες σημειώσεις του 

για την Άλλη Όχθη, ένα βιβλίο που τον παρακίνησε να το προσέξει ένας κριτικός πάλι 

της αυτής γενιάς, ο Α. Καραντώνης (ο οποίος, αντίστροφα, είχε από ραδιοφώνου κρίνει 

τη Ρίζα του Μύθου και την Πορεία στο Σκοτάδι, αλλά δεν προχώρησε και στην Άλλη 

Όχθη).  

Ας αφήσουμε, όμως, τον ίδιο τον Καραγάτση να μας κατατοπίσει καταρχάς περί 

του εικονοκλαστικού όρου «αντικριτική», πριν περάσουμε στις παρατηρήσεις του για 

τον συγγραφέα και το έργο του: 

Από πρώτη όψη, θα παρατηρηθεί ότι τα σημειώματά μου είναι, στις γενικές γραμμές, 
δυσμενή για το κρινόμενο έργο. Τούτο δεν σημαίνει ότι το τοποθετώ κάτω από το μέσον 
όρο ποιότητας˙ αλλ’ ότι έκρινα σκόπιμο να επιμείνω περισσότερο στα ελαττώματα παρά 
στα προτερήματά του. Η μονομέρεια αυτή δεν δικαιολογείται στην Κριτική. Αλλά το 
παρόν δεν είναι Κριτική. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να τ’ ονομάσουμε Αντικριτική. 
Ποιο το περιεχόμενο του όρου; Η απασχόληση του κρίνοντος μόνον με έργα που έχουν 
αξιόλογα στοιχεία, κι αποκαλύπτουν συγγραφέα ταλαντούχο, αναμφισβήτητα εξελίξιμο, 

101 Ο Καραγάτσης θα προσπαθούσε να δικαιολογήσει ως εξής την απόφασή του να γράψει κριτική για 
την Άλλη Όχθη, χωρίς να έχει διαβάσει τους προηγούμενους δύο τόμους του Χρονικού (αν και υποσχόταν 
να το κάνει «αργότερα»): «Αυτή η λεπτομέρεια [της άγνοιας του παρελθόντος του Δίωνα και των 
υπόλοιπων «σταυροφόρων»] δεν νομίζω ότι αποτελεί κενό απαγορευτικό κριτικής προσπάθειας, 
δεδομένου ότι η Άλλη Όχθη δεν παρουσιάζεται σαν γ΄ μέρος ενιαίου μυθιστορήματος, αλλά  σαν 
μυθιστόρημα αυτοτελές. Σφάλμα παρουσίασης˙ επειδή στο ‘‘αυτοτελές’’ έργο, ο συγγραφέας 
αναφέρεται συχνότατα σε πρόσωπα και πράγματα των δυο πρώτων έργων της τριλογίας. Ύστερα από 
αυτή τη διαπίστωση θα έπρεπε ν’ ανατρέξω στα προηγούμενα, για να κρίνω το τελευταίο; Ουσιαστικά, 
ίσως ναι. Τυπικά όμως, ο συγγραφέας μου δίνει το δικαίωμα να περιοριστώ στο αυτοτελές μυθιστόρημά 
του. Η Άλλη Όχθη» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 237-238˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
102 Πρβλ. το κείμενό μας  Α. Δ. Μπαζούκης, «Ποίησις και Ιστορία: η κατάληξη μιας αγωνιώδους 
σύζευξης προς τη ‘‘σύνθεση του παντός’’ στο Σέργιος και Βάκχος (1959)», στο Μ. Καραγάτσης: 
Ιδεολογία και Ποιητική (Πρακτικά Συνεδρίου Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου 2008), Αθήνα, 
Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, σ. 33-54 (πρβλ. και σ. 18 και 337). 
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αλλά περιπίπτοντα σε πλάνες περί του εαυτού του, καθώς και σε σφάλματα τεχνικής. Να 
υποδειχθούν στο συγγραφέα τα σφάλματα όχι μόνον αρνητικά αλλά και θετικά, με τη 
διαγραφή του ορθού λογοτεχνικού χειρισμού των θεμάτων. Ρόλος της Κριτικής είναι η 
κατατόπιση του αναγνώστη, κι η αξιολόγηση του καθέκαστον έργου μερικώς, του 
συγγραφέα γενικώς. Ρόλος της Αντικριτικής είναι η καθοδηγητική βοήθεια του άξιου 
συγγραφέα προς την πετυχημένη πραγμάτωση των δυνατοτήτων του. (Μ. Καραγάτσης, 
1959, 237) 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι: α) ο Καραγάτσης θα απηύθυνε τα (κατά βάση 

αρνητικά και «δυσμενή») σχόλιά του περισσότερο στον ομότεχνό του προσωπικά παρά 

στον τυχαίο αναγνώστη των σημειώσεών του (ενδεχομένως και του βιβλίου), με στόχο 

τον παραδειγματισμό και τη συμμόρφωση του νεότερου (και μαθητευόμενου) προς τις 

υποδείξεις του παλαιότερου και δόκιμου (εν είδει αυθεντίας) συγγραφέα και β) ότι όσα 

θα ακολουθούσαν, μολονότι δεν θα ήταν και πολύ ευχάριστα για τον Ρούφο, δεν θα 

είχαν στόχο να τον αποθαρρύνουν, αλλά να του υποδείξουν σφάλματα και παραλείψεις, 

όπως και νέες κατευθύνσεις, όπου και όφειλε αυτός να στραφεί, δεδομένων των 

δυνατοτήτων τις οποίες είχε επιδείξει στην Άλλη Όχθη, ένα έργο που από τις πρώτες 

σελίδες «κέντρισε το ενδιαφέρον» του αυτόκλητου μέντορά του, πείθοντάς τον ότι 

επρόκειτο «για έργο σημαντικό μέσα στα πλαίσια της πεζογραφίας μας (κι ακόμα 

σημαντικότερο μέσα στα πλαίσια της νέας πεζογραφικής γενιάς)» (Μ. Καραγάτσης, 

1959, 237). 

Η αλήθεια είναι ότι το να προσπαθήσει κανείς να αποδώσει την ουσία των 

παρατηρήσεων-συστάσεων του Καραγάτση προς τον Ρούφο ενέχει ως εγχείρημα 

μεγάλες δυσκολίες, εφόσον δεν έχουμε να κάνουμε με μια συνηθισμένη 

βιβλιοπαρουσίαση: δεν υπάρχει ειρμός, οι επαναλήψεις πλεονάζουν, οι υπαινιγμοί, η 

ειρωνεία και ο σαρκασμός περισσεύουν. Άλλες «σημειώσεις» τραβούν σε μάκρος, 

καθώς αναφέρονται στην ιστορική πραγματικότητα της Απελευθέρωσης και της 

«τραγωδίας» των Δεκεμβριανών (όπως και στον τρόπο που αυτή «περνούσε» ή 

αποσιωπώταν στο έργο) ή θίγουν (εκ νέου) τη νεφελώδη ιδεολογική ταυτότητα και την 

προβληματική, τελείως αδικαιολόγητη και αναντίστοιχη με την κρισιμότητα των 

στιγμών, στάση των «σταυροφόρων» απέναντι στο κομμουνιστικό «Κίνημα» του 

τέλους του 1944. 

Άλλες, πάλι, είναι σύντομες έως επιγραμματικές και αφορούν (κύρια ή 

δευτερεύοντα) ζητήματα περιεχομένου ή μορφής˙ για παράδειγμα, την «ανώριμη» 

τεχνική «της προόδου της δράσης δι’ επιστολογραφίας», την απουσία της δράσης 

(«‘‘Αμάν! Κάτι να κάνουν, επί τέλους, αυτοί οι άνθρωποι!»’’ ανακράζει ο 

αναγνώστης», Μ. Καραγάτσης, 1959, 243), έναν «ορθότατα τοποθετημένο» και 
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«άριστο» σε διαύγεια και σαφήνεια διάλογο μεταξύ των «Ιερολοχιτών» και του 

ελασίτη Γιαννόπουλου πάνω στο (κατά τα άλλα «τετριμμένο») θέμα της «βιοθεωρίας» 

του κομμουνισμού και της διαπάλης του με τον «εθνισμό» (όπως αυτή εκδηλώθηκε 

στην περίοδο της Κατοχής έως και την επαύριο της Απελευθέρωσης), την 

«αξιοπρόσεκτη στοχαστική διάθεση» του Δίωνα στις τελευταίες σελίδες του 

ημερολογίου του, οι οποίες «αδυνατίζουν» όμως και καταντούν «σχεδόν 

ακατανόητες», πρωτίστως λόγω της «σκοτεινότητας» της έκφρασης του συγγραφέα, 

κ.ά.103 

Αξίζει, εντούτοις, να σταθούμε στην «αντικριτική» του Καραγάτση με προσοχή 

και να ανασυστήσουμε (στο μέτρο του δυνατού) τη στοιχειώδη συλλογιστική της, η 

οποία θα λέγαμε ότι στηρίζεται και πάλι στους δύο κύριους, γνωστούς από άλλα 

συναφή κείμενα και άλλους κριτικούς, άξονες της ιδεολογίας και της αισθητικής, με 

τις σχετικές «σημειώσεις» να μοιράζονται εξίσου ανάμεσα σε αμφότερες τις 

παραπληρωματικές αυτές οπτικές. Εξάλλου, δεν είναι τόσο η ευστοχία (κάποιων 

τουλάχιστον) παρατηρήσεων-συστάσεων που θα μας αποζημιώσει για τον κόπο μας, 

όσο η ίδια η αιχμηρή, ορμητική και πλούσια σε ερεθίσματα, υποθέσεις και προτάσεις 

γραφή του πολυτάλαντου αυτού συγγραφέα της «Γενιάς του Τριάντα». Από μια άλλη 

πλευρά, θα διαπιστώσουμε ότι η «αντικριτική» του Καραγάτση, τελευταία στη σειρά 

των τοποθετήσεων σημαινόντων συγγραφέων και κριτικών του Μεσοπολέμου για το 

Χρονικό μιας Σταυροφορίας, θα μας θυμίσει σε ύφος, σε ήθος και σε ποιότητα 

στοχασμού τις δύο επιφυλλίδες του Αιμ. Χουρμούζιου στην Καθημερινή για τη Ρίζα 

του Μύθου, περίπου πέντε χρόνια πριν. Σα να μη πέρασε μια μέρα, λοιπόν, έστω και αν 

ο Ρούφος (ενδεχομένως περισσότερο ώριμος πλέον και λιγότερο παρορμητικός) δεν θα 

έσπευδε (όπως τότε) να συντάξει κάποια επιστολή προς τον επικριτή του (θυμόμαστε, 

103 Πρβλ. Μ. Καραγάτσης, 1959, 238, 239 και 243. Η συζήτηση που επαινούσε ο Καραγάτσης διεξάγεται 
μεταξύ του Δίωνα, του Λίχνου και του «εωσφορικού» Γιαννόπουλου (για πρώτη φορά στην τριλογία 
αυτός αποκαλείται και με το μικρό του όνομα, Γιώργος) στην (πραγματική) ταβέρνα των Ιωαννίνων «Το 
Βομβαρδισμένο Τρυγόνι» (Ρούφος, 2015, 620-643). Και στην περίπτωση αυτή, όμως, σα να έπαιρνε «τη 
μπουκιά από το στόμα» του συγγραφέα, ο Καραγάτσης θα σημείωνε ότι ο διάλογος γίνεται πάνω σε ένα 
ζήτημα «πολύ πρόσφατο, πασίγνωστο, πολυσυζητημένο, τετριμμένο» και «μόνον η μη υπάρχουσα 
σήμερα απόσταση χρόνου» μπορεί ενδεχομένως να δικαιολογήσει «αυτή την αναδρομική ανασκόπηση, 
για την κατατόπιση των μελλοντικών γενεών» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 239). Όσο για τις σελίδες από το 
«Ημερολόγιο του Δίωνα», λίγο παρακάτω θα τις σχολίαζε και πάλι, διερωτώμενος με δύσκολα 
αποκρυπτόμενη ειρωνεία: «υψίπνοοι στοχασμοί ωραία ειπωμένοι. Αναγκάζομαι να διαβάζω δυο και 
τρεις φορές κάθε φράση, για να την κατανοήσω, χωρίς πάντοτε να το καταφέρνω. Φταίει ο συγγραφέας 
που δεν αποσαφηνίζει τη σκέψη του; Φταίω εγώ που στερούμαι από στοχαστική παιδεία, ή ακόμα κι 
από κάπως προχωρημένη νοημοσύνη;» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 243). 
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βέβαια, ότι ούτε ο Χουρμούζιος είχε γίνει εντέλει αποδέκτης των παραπόνων του 

συγγραφέα). 

Ας ξεκινήσουμε, όμως, βάζοντας όσο μπορούμε τα πράγματα σε τάξη, με 

ζητήματα ειδολογικού χαρακτήρα του βιβλίου. Ο Καραγάτσης θεωρούσε ότι ο Ρούφος 

απέτυχε να δώσει ένα «χρονικό» της στράτευσής του στην Αντίσταση, όπως 

υπονοούσε ο επίτιτλος της τριλογίας του, γιατί ούτε «παρατηρητικότητα» για κάτι 

τέτοιο διέθετε, ούτε αξιόλογη αντιληπτική ικανότητα ή διεισδυτικότητα στην 

πραγματικότητα της εποχής του, ούτε έδειχνε να τον ενδιαφέρουν πραγματικά όσα 

συνέβαιναν γύρω του, να συγκλονίζεται από το αντικειμενικό «δράμα» (ή, έστω, τον 

αντίκτυπό του στην προσωπικότητά του ή στους υπόλοιπους ήρωες).104  

Για αυτό και τα εξωτερικά γεγονότα, όταν αναφέρονταν στο μυθιστόρημα, δεν θα 

περιγράφονταν και, σε καμιά περίπτωση, δεν θα είχαν «τη ζωντάνια να μιλάν μόνα 

τους». Κατά κανόνα θα μνημονεύονταν «ξερά και σύντομα», λειτουργώντας το πολύ 

ως φόντο και ως πλαίσιο για τον «περί διά μακρών» σχολιασμό του συγγραφέα (Μ. 

Καραγάτσης, 1959, 238). Για να το πούμε αλλιώς, ο Ρούφος, κατά τον Καραγάτση, 

φαίνεται ότι αναζητούσε συστηματικά αφορμές απλώς για να ξεδιπλώσει τους 

κοινότυπους (ως επί το πλείστον), συμβατικούς και άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος 

«κριτικούς στοχασμούς» του, προβάλλοντας σε πρώτο πλάνο την υποκειμενικότητά 

του, τα ατομικά του κριτήρια για τα πράγματα και έναν αισθητισμό μάλλον παράταιρο 

για ανθρώπους ανάλογης συγκρότησης και καλλιέργειας ‒με φιλοδοξίες, μάλιστα, να 

παίξουν κάποιο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου τους.105 

Λίγο παρακάτω, ο Καραγάτσης, συγγραφέας και ο ίδιος με ανάλογα 

κοινωνικοπολιτικά ενδιαφέροντα και φιλοδοξίες (όπως σημειώσαμε προηγουμένως), 

απέδιδε τα μειονεκτήματα αυτά του μυθιστορήματος εν μέρει στην επίδραση που κατά 

104 Πρβλ. «Θα μας ικανοποιούσε η αυστηρά ξερή αφήγηση του χρονικού. Για να γραφεί όμως χρονικό, 
χρειάζεται παρατηρητικότητα πλατιά και διεισδυτική, που ξεχωρίζει τη φαινομενικά ασήμαντη 
λεπτομέρεια απ’ τον όγκο των γεγονότων, την προβάλλει και την κάνει άξονα του συνόλου. Η 
παρατηρητικότητα του Ρ.[όδη] Π[ροβελέγγιου]. είναι περιορισμένη. Καταγράφει στον εγκέφαλό του 
μόνον τα παχυλά γεγονότα, εκείνα που αδυνατούν να διαφύγουν την οποιαδήποτε αντιληπτικότητα: 
γεγονότα που δεν είναι δημιουργικά μιας κατάστασης, αλλά συμπερασματικές αποκρυσταλλώσεις 
μακρόχρονης εξέλιξης˙ και κατόπιν εξορμά σε κριτικούς στοχασμούς» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 238). 
105 Πρβλ. «Μέσα σ’ αυτό το αμάλγαμα αισθητικής και μεταφυσικής πολιτικολογίας, δυσκολευόμαστε 
να βρούμε το δράμα, είτε το αντικειμενικό των ηρώων, είτε το υποκειμενικό του συγγραφέα. 
Δυσκολευόμαστε να βρούμε έστω και πολιτική σκέψη. Το πολύ, μπορούμε να μιλήσουμε για αισθητική 
στάση (attitude) απέναντι στην πολιτική πλευρά μόνον μερικών σημαντικών ιστορικών γεγονότων˙ 
πολιτική πλευρά, που αντιμετωπίζεται είτε κάτω από το πρίσμα φιλολογικού αισθητισμού πλαισιωμένου 
από την ατμόσφαιρα των σαλονιών, όπου ο συμβατικός καθωσπρεπισμός επιβάλλει τη μετριοπάθεια διά 
του κοινού τόπου˙ είτε μ’ εκζήτηση εγκεφαλικών ευαισθησιών, όχι πάντοτε πολύ πρωτότυπων, και 
διόλου συνηθισμένων σε ιδιοσυγκρασίες με πολιτική διάρθρωση ‒ή έστω πολιτική αγωγή» (Μ. 
Καραγάτσης, 1959, 238). 
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τα χρόνια της Κατοχής είχε ασκήσει στον Δίωνα και σε πολλούς νέους της τάξης και 

του μορφωτικού του επιπέδου η διδασκαλία και το γοητευτικό πρότυπο σύνθεσης 

«λόγου και πράξης» στο πρόσωπο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Η διαπίστωση 

αυτή, πολύ ορθή αναφορικά με την αποκωδικοποίηση των ιδεολογικών καταβολών των 

«σταυροφόρων» από τον «ενωτικό κύκλο» και τα «Φροντιστήρια» του Βασίλη 

Λαούρδα (και άλλων «ιδεαλιστών» της Σχολής της Χαϊδελβέργης, οπαδών του αχαιού 

πολιτικού), είναι ενδεικτική της οξυδέρκειας του Καραγάτση, αν σκεφτεί κανείς ότι ο 

συγγραφέας δεν είχε υπόψη του τη Ρίζα του Μύθου ‒μόνον ο Γ. Θεοτοκάς είχε 

διακρίνει στην κριτική του για τον πρώτο τόμο του Χρονικού, κάτω από τον 

προβληματικό (κατά την εκτίμησή του) περιγραφικό όρο της «χριστιανο-

δημοκρατικής» νεολαίας, την αναφορά ουσιαστικά στους πιστούς του «Ενωτικού 

Κόμματος» και στις συγγενικές αντιστασιακές οργανώσεις νέων, που θα 

αποκαλούνταν συλλήβδην από τους αντιπάλους τους ως «κανελλοπουλικές» (με 

κυριότερες την ΠΕΑΝ και την ΙΤ).106 

Ο Καραγάτσης έβλεπε, λοιπόν, τον Ρούφο να προσπαθεί εναγωνίως να 

ενσαρκώσει, τόσο μέσω του αυτοβιογραφικού του ειδώλου στο μυθιστόρημα, όσο και 

με τη γενικότερη στάση που υποδείκνυε στους αναγνώστες του απέναντι στα κοινά, τα 

κηρύγματα του πνευματικού του πατέρα, του Π. Κανελλόπουλου, παραβλέποντας την 

πραγματική φύση και την ιδιοσυγκρασία του Δίωνα, αγνοώντας επιπλέον την ιστορία 

που διδάσκει ότι άλλος ο ρόλος και άλλα τα χαρακτηριστικά του ανδρός που φιλοσοφεί 

και άλλος ο προορισμός, οι ευθύνες και οι ιδιαιτερότητες αυτού που πράττει και 

αναλαμβάνει την αρχή ‒αξιοπρόσεκτη υπενθύμιση του ρητού «έκαστος εφ ω ετάχθη», 

μολονότι ούτε ο ίδιος ο Καραγάτσης, όπως ούτε ο Θεοτοκάς, θα το είχαν τηρήσει κατά 

γράμμα.107 

Κατά συνέπεια, και δεδομένης της συγκεκριμένης ιδεολογικής επιλογής, καθώς 

και της ταξικής τοποθέτησης, της παιδείας και της αριστοκρατικής καταγωγής του 

106 Για τα ζητήματα αυτά, πρβλ. το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
107 Πρβλ. «Πάρτε τ’ όνομα ενός πασίγνωστου και σύγχρονου Έλληνα φιλοσόφου και πολιτευόμενου, 
κολλήστε στην κατάληξη ‘‘ισμός’’, φτιάξτε έναν όρο και προσπαθήστε να τον αναλύσετε: η 
Μεταφυσική μεταφυτευμένη στα πλαίσια της Πραγματικότητας. Η Μεταφυσική η ασχάλουσα να προβεί 
σε συνουσία με την Πραγματικότητα. Με τη διαφορά πως η προς συνουσίαν έφεση δεν είναι παρά 
απόπειρα παρά φύσιν (ή μετά φύσιν) ασελγείας. Απόπειρα καταδικασμένη σε αποτυχία. Έκαστος εφ’ ω 
ετάχθη. Θα ήταν ανατροπή της οικουμενικής τάξης αν τη μεν Σκέψη την κυβερνούσαν ο Αλέξανδρος, ο 
Κωνσταντίνος, ο Θεμιστοκλής, ο Καίσαρ, ο Ιουστινιανός, ο Ρισελιέ, ο Μπίσμαρκ, ο Καβούρ, ο 
Βενιζέλος, ο Κλεμανσό, ο Στάλιν˙ τη δε Δράση ο Πλάτων, ο Καρτέσιος, ο Σπινόζα, ο Καντ, ο Νίτσε. 
Ευτυχώς ούτε οι μεν ούτε οι δε διανοήθησαν ν’ αντιστρέψουν τις αρμοδιότητές τους στην πράξη. Και 
τούτο όχι γιατί ήσαν μεγαλοφυείς, αλλ’ απλώς εχέφρονες» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 239). 
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Δίωνα και των συντρόφων του, έπρεπε κανείς να αποτιμήσει και τη συνεισφορά στον 

αντιστασιακό αγώνα της μερίδας αυτής των νέων που πίστεψαν στα ιδανικά που 

περιέγραφε (και αναμφίβολα ασπαζόταν) ο συγγραφέας στο βιβλίο του, που πάλεψαν 

για αυτά, που παθιάστηκαν (και έπαθαν) για την πραγμάτωσή τους στο όνομα 

(υποτίθεται) της «ελευθερίας» και της «Ελλάδας». Αλλά, πόσο αντιπροσωπευτική της 

νεολαίας της Κατοχής ήταν όντως η παρέα των «σταυροφόρων»; Πόσο αγωνίστηκε 

πράγματι για την αποτίναξη του ξενικού ζυγού; Ποια ήταν τα πραγματικά της κίνητρα 

για την ανάμιξή της στο αντιστασιακό κίνημα (της Δεξιάς); Και πόσο θα βάρυνε η 

όποια θυσία τους στον τελικό απολογισμό της όλης υπόθεσης; Στα ερωτήματα αυτά, 

οι απαντήσεις του Καραγάτση έμοιαζαν με καταπέλτη, που διέλυε κάθε αυταπάτη του 

Ρούφου, κάθε ψευδαίσθηση ότι υπήρχε η πιθανότητα μιας κάποιας δικαίωσης: 

Πόσο διαφορετικά η «παρέα» του Δίωνα και των λοιπών αντικρύζει τα γεγονότα που 
ζήσαμε, από εμάς τους άλλους! Βλέπει το δραματικό τους περίγραμμα˙ αλλά η τραγικά 
τραχιά γεύση τους δεν ερεθίζει τον εκλεπτυσμένο ουρανίσκο των καλών αυτών παιδιών… 
Ο κόσμος, η ζωή, η ιστορία ανάμεσ’ απ’ το πρίσμα της «παρέας»: μιας ομάδας που δεν 
αντιπροσωπεύει τίποτα το ουσιαστικό μέσα στον οργανισμό του Ελληνισμού˙ που δεν τον 
εξοπλίζει με το παραμικρό˙ που δεν λογαριάζει στη διάρθρωσή του˙ που δεν επηρεάζει 
ούτε κατά κόκκον την πορεία του. Να πούμε πως πρόκειται για περίπτωση «Bravo 
colonello», θα ήταν υπερβολικό. Τα παιδιά αυτά θέλησαν ν’ ανακατευθούν (κι 
ανακατεύθηκαν) στα γεγονότα, κινούμενα από ρομαντική διάθεση παρόμοια μ’ εκείνη 
που στέλνει μερικούς φαντασιόπληκτους εφήβους στη Λεγεώνα των Ξένων. Όχι μόνον 
δεν βοήθησαν στο παραμικρό, αλλά υπήρξαν ενοχλητική τροχοπέδη των «σκληρών» 
ρεαλιστών της ιδεολογίας (ιδεολογία ρομαντική και ιδεολογία ρεαλιστική), που δεν 
ήθελαν ν’ αποκαρδιώσουν τους καλοπροαίρετους αυτούς νέους. (Μ. Καραγάτσης, 1959, 
238-239) 

Οι επίλεκτοι νέοι του «Ιερού Λόχου», οι «πεπαιδευμένοι» αντάρτες της καλής 

κοινωνίας χωρίς το άγχος της επιβίωσης ή της μελλοντικής αποκατάστασης, που 

εμφανίζονταν διαρκώς απογοητευμένοι από την ηγεσία του «Μαχόμενου Στρατού», 

χωρίς όμως και να δικαιολογούσαν, κατά τον Καραγάτση, την απορριπτική τους αυτή 

διάθεση απέναντι στο πρόσωπο του Ν. Ζέρβα και των επιτελών του (προφανώς, οι 

δεύτεροι εκπροσωπούσαν τους «σκληρούς» της «ρεαλιστικής» ιδεολογίας απέναντι 

στους πρώτους, τους «ρομαντικούς» κήνσορές τους),108 θα είχαν εν ολίγοις μόνον ένα 

πρόβλημα να αντιμετωπίσουν: ότι ήθελαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους και τη 

σημασία της δήθεν ανεκτίμητης και αναντικατάστατης προσφοράς τους στην υπόθεση 

της «σταυροφορίας» τους μέσα από την εφεύρεση (ανύπαρκτων) (ψευδο)- 

108 Ο Καραγάτσης θα διατηρούσε εδώ κάποιες επιφυλάξεις, πιθανολογώντας ότι: «Ίσως οι λόγοι ν’ 
αναφέρονται στα προηγούμενα βιβλία της τριλογίας»˙ και πάλι, όμως, θα υποστήριζε ότι, εφόσον το 
βιβλίο εμφανιζόταν ως αυτοτελές μυθιστόρημα, «θα έπρεπε οι λόγοι αυτοί να επαναληφθούν, έστω και 
συνοπτικά» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 239).  
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«προβλημάτων», η σοβαρότητα των οποίων θα ήταν τάχα τέτοια που μόνον κάποιοι με 

τα δικά τους προσόντα θα μπορούσαν να τα επιλύσουν. Εξ ου και το γεγονός ότι το 

εσωτερικό ή εξωτερικό «δράμα» του κεντρικού ήρωα και των συντρόφων του φάνταζε 

επίπλαστο και φτιαχτό, αδυνατούσε να πείσει για τη γνησιότητά του και να συγκλονίσει 

τον αναγνώστη.109 

Αντίθετα, όταν λίγο μετά την Απελευθέρωση τα σύννεφα θα προμήνυαν τον 

«επερχόμενο εθνικό κατακλυσμό», όταν θα έφταναν τα πρώτα μαντάτα ότι «επίκειται 

εμφύλιος πόλεμος», όταν, με άλλα λόγια, θα ορθωνόταν απέναντί τους αδήριτη η 

επιταγή του χρέους προς την πατρίδα, οι «Ιερολοχίτες» ‒που υποτίθεται ότι εθελοντικά 

είχαν καταταγεί στις ΕΟΕΑ και «που επιπλέον ήσαν ακραιφνείς και μαχητικοί οπαδοί 

της ιδέας ‘‘Ελλάς’’» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 241)‒ δεν θα σκέφτονταν πώς θα 

συμβάλουν στον κοινό αγώνα, ούτε θα αντιλαμβάνονταν την κρισιμότητα της 

κατάστασης, αλλά, «σιγουραρισμένοι» στο μεταξύ στην Κέρκυρα και σε τέτοια 

απόσταση ασφαλείας από το επίκεντρο της «τραγωδίας», θα «σκυθρώπιαζαν», επειδή 

οι διαφαινόμενες εξελίξεις θα καθυστερούσαν την «αποστράτευσή» τους, την 

επιστροφή τους στο «αθηναϊκό σπιτάκι» τους και στην «αθηναϊκή ζωούλα» τους. 

Καμιά έγνοια για το «πανελλήνιο» δράμα, καμιά προθυμία συμμετοχής, κανένα πάθος, 

μόνο συνειδητή «αποκοπή» από τη δυσάρεστη πραγματικότητα, απομόνωση στη 

«σφαίρα των ανεύθυνων ιδεών» και προσκόλληση στις συνήθειες και τις έξεις της 

τάξης τους, «μιας δεδομένης κι εξασφαλισμένης κοινωνικο-οικονομικής θέσης» (Μ. 

Καραγάτσης, 1959, 242).110 

109 Πρβλ. «Οι ήρωες προσπαθούν συνεχώς να ξεδιαλύνουν τόσο τα δικά τους προβλήματα, όσο και τα 
των φίλων τους. Πασκίζουν με το στανιό –σχεδόν αγκομαχούν– να δημιουργήσουν προβλήματα εκ του 
μη όντος˙ κατόπι αγωνιούν να τα λύσουν. Κι επειδή η τυχόν λύση θα ήταν ‘‘μια κάποια λύση’’, βρίσκουν 
τρόπο να την αποτρέψουν την τελευταία στιγμή, περιπλέκοντας το ζήτημα με τη δημιουργία νέων 
άλυτων προβλημάτων δίπλα στ’ άλυτα παλιά. Εκείνο που φοβούνται είναι να παραδεχτούν είτε ότι 
έλυσαν τα προβλήματά τους, είτε ότι δεν έχουν προβλήματα προς λύση (όπερ και πλησιέστερο στην 
αλήθεια). Διδάχτηκαν ότι κάθε ζωντανός άνθρωπος πρέπει συνεχώς να έχει προβλήματα, αν δεν θέλει 
να πέσει στην αποτελμάτωση της αδιανόητης μάζας. Και προβληματίζουν το παν, από το αν υπάρχει 
Θεός, μέχρι το γιατί τους αρέσουν οι γυναίκες ύστερ’ από μακρόχρονη γενετήσια αποχή. Σαν να μην 
τους αρκούσαν τα δικά τους, επωμίζονται και τα προβλήματα που μαντεύουν πως ίσως έχουν οι φίλοι 
τους˙ και μοχθούν να τα λύσουν κι αυτά (έστιν ότε και να δημιουργήσουν προβλήματα για λογαριασμό 
των φίλων, των γνωστών, των αγνώστων κι όλου του κόσμου.) Τελικά καταντάει πρόβλημα πώς αυτοί 
οι άνθρωποι θ’ απαλλαγούν από την αγωνιακή ψύχωση της προβληματομανίας» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 
239˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
110 Πρβλ. «Χρονική διάρκεια του μύθου: Οχτώβρης 1944-Γενάρης 1945. Η τραγωδία του Κινήματος. 
Κανείς δεν υποχρεώνει τον Ρ.[όδη] Π.[ροβελέγγιο] να τοποθετήσει τη δράση σ’ αυτή την περίοδο˙ το’ 
κανε μόνος του, γιατί πρόθεσή του ήταν να την αποδώσει. Πώς την απέδωσε; Εντελώς υποκειμενικά. 
Δεν είπε ‘‘Η Ελλάδα του Δεκέμβρη 1944 κι εγώ’’, αλλά ‘‘ΕΓΩ μέσα στην Ελλάδα του Δεκέμβρη 1944’’. 
Ο Δίων (κεντρικός ήρωας) σιγουραρισμένος στην Κέρκυρα, δέχεται τις ξέπνοες απηχήσεις της 
αθηναϊκής τραγωδίας, που ήταν ουσιαστικά πανελλήνια. Δεν ασχάλει, δεν αγωνιά, δεν οργίζεται, δεν 
μισεί, δεν παθαίνεται. Μοναδική του λαχτάρα είναι πότε θα περάσει η περιπέτεια που τον εμποδίζει να 
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Αξιοπερίεργο, πράγματι, το πώς ένας οπαδός και κήρυκας του ευζωισμού, ένας 

διακεκριμένος «αμοράλ» του τύπου του Καραγάτση (αρκεί να θυμηθούμε τον 

σκανδαλώδη Κοτζάμπαση του Καστρόπυργου),111 εξαπέλυε τους μύδρους του εναντίον 

ιδίως του Δίωνα (και, δευτερευόντως, των υπόλοιπων «αυτοαποκαλούμενων 

Ιδεολόγων» συντρόφων του), για τον «εγωκεντρισμό» και τον ευδαιμονισμό του(ς), 

για την προδοσία κάθε ιδανικού που διατείνονταν ότι υπηρετούσαν και για το 

«ξεθύμασμα» της πίστης τους, μόλις αυτή θα χρειαζόταν να δοκιμαστεί «πάνω στη 

λυδία λίθο της πράξης»: 

Ο «ελληνικός» ιδεαλισμός που τον ώθησε να γίνει αντάρτης, ξεθύμανε πάνω στη λυδία 
λίθο της πράξης. Ανώριμος να ιδεί τα σύκα και τη σκάφη στην πραγματική φύση τους, 
απέκοψε τον εαυτό του από τη δυσάρεστη πραγματικότητα κι απ’ το δράμα ενός λαού˙ 
τον απομόνωσε στη σφαίρα των ανεύθυνων ιδεών, και τον τοποθέτησε στον ευδαιμονισμό 
μιας δεδομένης κι εξασφαλισμένης κοινωνικο-οικονομικής θέσης. Νιώθει απροσμέτρητη 
αγαλλίαση όταν πληροφορείται πως το Κίνημα τέλειωσε˙ ότι μπορεί πια να γυρίσει στην 
Αθήνα, να συνεχίσει την προτερινή ευδαίμονα ζωή του. Ποιαν Αθήνα; Την Αθήνα των 
χιλιάδων πτωμάτων, της πείνας, των γκρεμισμένων σπιτιών, του πάθους, του μίσους, της 
εκδίκησης. Την πολιτεία ράκος, φάντασμα, ηφαίστειο και χολή, επιμένει να την βλέπει 
σαν μυθική Σάγκρι-Λα πάσης ευτυχίας, που θα τον υποδεχτεί με τραγούδια, χορούς και 
φωταψίες, για να του προσφέρει τις κάθε λογής αισθησιακές κι αισθητικές ηδονές της. Τι 
εξαίσια φρεναπάτη! Φρεναπάτη ή εγωκεντρισμός; Φοβάμαι ότι μόνον οι 
αυτοαποκαλούμενοι Ιδεολόγοι διαθέτουν τη ζηλευτή δύναμη ν’ αντικρίζουν από περιωπής 
το δράμα ενός λαού (του λαού των), έχοντας μοναδική πραχτική φροντίδα την ατομική 
τους ευδαιμονία. (Μ. Καραγάτσης, 1959, 242) 

Ο Καραγάτσης δεν θα μπορούσε μάλλον να είναι περισσότερο δηκτικός από όσο 

φανερώνεται στις παραπάνω γραμμές. Απορριπτικός της ιδεολογίας και του ήθους των 

νέων του Χρονικού, δεν χαριζόταν ούτε στον συγγραφέα ούτε στο έργο του. Καταρχάς, 

δεν συμβούλευε κανέναν να διαβάσει τις πρώτες διακόσιες δεκαπέντε (215) σελίδες 

του βιβλίου (από τις 249 της πρώτης έκδοσης), όσες δηλαδή προηγούνταν της 

εξομολόγησης και της «ανάνηψης» του Δίωνα (πρβλ. Ρούφος, 2015, 729), τη στιγμή 

που αυτός, πληροφορούμενος με καθυστέρηση «τα του Κινήματος», θα 

συνειδητοποιούσε πόσο ανήθικο και άκομψο ήταν να διασκεδάζει στο νησί των 

Φαιάκων παρέα με τους φίλους του, πίνοντας κρασί και συζητώντας μεταφυσικά 

προβλήματα (με τις «ορμόνες» του μάλιστα σε διαρκή έξαψη), ενώ στην Αθήνα 

κάποιοι από τους δικούς του διακινδύνευαν τη ζωή τους, παλεύοντας με «το κρύο και 

το φόβο».  

γυρίσει στο αθηναϊκό σπιτάκι του, να συνεχίσει την αθηναϊκή ζωούλα του» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 
242). 
111 Πρβλ. και Α. Καστρινάκη, «Ένας ‘‘αμοράλ’’ μέσα στην Κατοχή», περ. Νέα Εστία, τχ. 1729 (Δεκ. 
2000 ‒ αφιέρωμα στον Μ. Καραγάτση), 876-892. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Δεύτερο  Στη βαριά σκιά της Ρίζας του Μύθου

281

Το «mea culpa» του τέλους δεν αρκούσε σε καμιά περίπτωση, για να ξεπλύνει τις 

ενοχές που θα έπρεπε να αισθάνεται ο κεντρικός ήρωας ‒ούτε, βέβαια, ήταν αρκετό 

για να δώσει άφεση αμαρτιών στον συγγραφέα, μιας και αυτός «δεν υποψιάστηκε το 

σφαλερό δρόμο που ακολούθησε στις προηγούμενες 215 [σελίδες]» (Μ. Καραγάτσης, 

1959, 243). Όσο και αν, λοιπόν, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου (και του 

προσωπικού «Ημερολογίου του Δίωνα») τα πράγματα βελτιώνονταν και από τη 

«φιλολογία» (βλέπε φλυαρία) ο Ρούφος κατόρθωνε επιτέλους να δώσει δείγματα 

αυθεντικής «λογοτεχνίας» (καθώς ο στοχασμός του, «βαθύς και διεισδυτικός, 

ξελαμπικάρεται, παίρνει αναγλυφικότητα, ερεθίζει το στοχασμό του αναγνώστη και 

τον υποβάλλει σε προεκτάσεις»), κάποια ερωτήματα θα έμεναν εκκρεμή: 

Αξιοπαρατήρητο ότι το νόημα των τελευταίων σελίδων είναι ανατρεπτικό (κατά κάποιο 
τρόπο κι απαρνητικό) των προηγουμένων σελίδων, ίσως κι αυτής ταύτης της ratio scripti 
του όλου έργου. […]. Η σοφία ήρθε κάποτε στο Δίωνα. Σκοπός του βιβλίου είναι ο δρόμος 
που τον οδήγησε στη σοφία; (Μ. Καραγάτσης, 1959, 243) 

Για να το πούμε και διαφορετικά, το μυθιστόρημα παρακολουθούσε απλώς τη 

«διάπλαση» (Βildung) του Δίωνα στην πορεία του προς  την ενηλικίωση; Τι επιδίωκε 

να αποδώσει (και να επιτύχει) ο συγγραφέας στην Άλλη Όχθη; Αναμφίβολα, όχι την 

εποχή κατά την οποία η δράση του βιβλίου του εκτυλισσόταν, θα υπογράμμιζε εκ νέου 

ο Καραγάτσης. Η σύντομη, συμπυκνωμένη και «πλαδαρά δημοσιογραφική» (Μ. 

Καραγάτσης, 1959, 242) περιγραφή των Δεκεμβριανών αποτελούσε μόνον ένα 

τεκμήριο για αυτό. Εξίσου σημαντικό μερίδιο στην αποτυχία του έργου είχαν η έλλειψη 

«μυθοπλαστικής φαντασίας», η σχεδόν ναρκισσιστική εμμονή του Ρούφου μόνο στο 

άμεσα «βιωμένο» από τον ίδιο, η αδυναμία του «να μιλήσει για λογαριασμό τρίτου» ή, 

μάλλον, η απροθυμία του να αξιοποιήσει «τη μαρτυρία τρίτου» και να «υποκαταστήσει 

τον εαυτό του διά του τρίτου» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 239).  

Βέβαια, η αυτοβιογραφική επιλογή του συγγραφέα δεν συνεπαγόταν αυτόματα τις 

παραπάνω ανεπάρκειες, ούτε η προβολή μιας ατομικής περίπτωσης και μιας 

υποκειμενικής εμπειρίας συνιστούσε σώνει και καλά εμπόδιο για την αποτύπωση του 

δράματος της εποχής. Ο Σ. Μυριβήλης με τη Ζωή εν Τάφω και ο Η. Βενέζης με το 

Νούμερο 31328 είχαν αποδείξει πόσο «το προσωπικό δράμα» μπορούσε να αποκτήσει 

διαστάσεις «επεχτατικής καθολικότητας» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 242). Όμως, ο 

Ρούφος είχε αρνηθεί να ακολουθήσει τα διδάγματά τους, τόνιζε με έμφαση ο 

Καραγάτσης, όπως είχε αγνοήσει ξένους συγγραφείς που είχαν καταπιαστεί με 
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ανάλογα ζητήματα στα βιβλία τους (όπως ο F. Dostoevsky ή ο Α. France) ή είχαν 

ευαισθησία συγγενική προς τη δική του (όπως ο M. Proust). 

Και όλα αυτά είχαν συμβεί, πέρα από κάθε αμφιβολία για τον Καραγάτση, εξαιτίας 

της «αριστοκρατικής» (για να μη μπούμε ελιτίστικης ή και «σνομπ») αντίληψης του 

ίδιου του Ρούφου περί της συγγραφικής τέχνης. Πρώτα-πρώτα, ο Καραγάτσης 

διαπίστωνε ότι τη συμπάθεια του νεότερου συνάδελφού του κέρδιζαν σταθερά οι 

άνθρωποι της «ανώτερης κοινωνικής, πνευματικής και μορφωτικής στάθμης», ενώ οι 

απλοί, λαϊκοί τύποι περνούσαν «απ’ τις σελίδες του εντελώς συμπτωματικά, σαν 

αναγκαίο μίνιμουμ για την πλαισίωση του συνόλου» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 241). Η 

συντριπτική πλειονότητα των συμπατριωτών του ήταν σαφές ότι δεν κινούσε το 

ενδιαφέρον του ούτε στο ελάχιστο, δεν αποτελούσαν για αυτόν πηγή έμπνευσης ‒μια 

«ιδιοσυγκρασιακή τοποθέτηση» που ζημίωνε, κατά τον Καραγάτση, το ταλέντο του 

συγγραφέα.112 

 Από την άλλη, ο Ρούφος δεν έχανε την ευκαιρία να κάνει «άμεση επίδειξη» των 

πολυειδών γνώσεών του περί φιλοσοφίας, πολιτικής, κοινωνιολογίας, αισθητικής κ.λπ. 

«και μάλιστα μ’ εκφραστικούς τρόπους ακαδημαϊκής διδαχής», οι οποίοι και 

προϋπέθεταν «αντίστοιχη ακαδημαϊκή προπαίδεια του αναγνώστη» (Μ. Καραγάτσης, 

1959, 240).113 Η τάση του αυτή δεν είχε μόνον επιπτώσεις πάνω στο περιεχόμενο και 

το ύφος του έργου του (το οποίο και προσομοίαζε σε τελική ανάλυση περισσότερο με 

δοκίμιο ή, ακόμη χειρότερα, με επιστημονική πραγματεία, παρά με «στοχαστικό 

λογοτέχνημα ‒και μάλιστα διαλογικής μορφής», Μ. Καραγάτσης, 1959, 240), αλλά 

έδινε την αίσθηση ότι επιδίωκε να αποκλείσει εκ των προτέρων όσους αναγνώστες δεν 

ήταν «υπερκαλλιεργημένοι» ή «υπερειδικευμένοι» στον βαθμό που θα επιθυμούσε ο 

ίδιος. έτσι, εκτός των άλλων, αδικούσε και τα ίδια τα θέματα που πραγματευόταν στην 

112 Στο σημείο αυτό ο Καραγάτσης θα υπονοούσε ένα είδος εκλεκτικής συγγένειας του Ρούφου με τον 
Curzio Malaparte, όσο και αν ο πρώτος δεν μπορούσε «ποσώς να κατηγορηθεί» με τον ίδιο τρόπο για 
κάποια επιδεικτικά «αμαρτήματα» του δεύτερου (τον «σνομπισμό», τον ελιτισμό, την επιδειξιμανία, τον 
«αρχοντοχωριατισμό» κ.ά): «Ένα απ’ τα πιο αξιόλογα μεταπολεμικά μυθιστορήματα είναι το Caput του 
Μαλαπάρτε. Η μεγάλη αδυναμία του συγγραφέα: αθεράπευτος σνομπισμός. Δεν αφήνει ευκαιρία να 
διακηρύξει τις σχέσεις του μ’ εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, του Γκότα και γενικά, του 
Μεγάλου Κόσμου. Ο μύθος είτε εξελίσσεται μέσα σε τούτο το έξτρα σμαρτ πλαίσιο, είτε ο συγγραφέας 
τ’ αφηγείται στους διάσημους και fashionables φίλους του. Αρχοντοχωριατισμός ενός μεγαλοφυούς…» 
(Μ. Καραγάτσης, 1959, 241). 
113 Σχολιάζοντας, για παράδειγμα, σε άλλο σημείο της «αντικριτικής» του, ο Καραγάτσης ένα 
απόσπασμα των στοχασμών του Δίωνα για τους συναδέλφους του στον «Μαχόμενο Στρατό» θα 
αναφωνούσε: «Για τ’ όνομα του Θεού, ποιος μη εγκρατής της Καντιανής φιλοσοφίας μπορεί να χωνέψει 
αυτό το αγγούρι; Πιθανόν τα πάντα ‒και τα πιο δύσπεπτα‒ να βρίσκουν θέση στο χώρο ενός 
μυθιστορήματος. Η τέχνη όμως του μυθιστοριογράφου είναι να μετατρέψει το δύσπεπτο σε εύπεπτο, 
χωρίς όμως ν’ αφαιρέσει το παραμικρό από τη θρεπτικότητά του» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 241). 
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Άλλη Όχθη, «ζητήματα άκρως ενδιαφέροντα για τον κάθε νοήμονα και μορφωμένο 

Έλληνα».114 

Με τον τρόπο αυτό, επίσης, ο συγγραφέας έδειχνε να μη λαμβάνει υπόψη του 

στοιχειώδεις «κανόνες» του μυθιστορήματος (είδους κατεξοχήν «δημοκρατικού»), 

όπως, για παράδειγμα, ότι «τα βαθύτερα νοήματα» οφείλουν να εκφράζονται με τα 

«απλούστερα μέσα», ότι ο διάλογος είναι απαραίτητο να έχει απελευθερωθεί «από 

κάθε δασκαλίστικο τόνο, έστω κι αν οι συνδιαλεγόμενοι είναι άνθρωποι λίαν 

μορφωμένοι», και ότι, πάνω απ’ όλα, η «Τέχνη του Λόγου» επιτάσσει στον πεζογράφο 

να καταστήσει «προσιτή, κατανοητή, ελκυστική στον κάθε κάτοχο ενός minimum 

παιδείας» τη δική του γνώση, ανεξάρτητα από το πόσο «πλατιά», «βαθιά», 

«περίπλοκη» ή «βαριά» είναι αυτή (Μ. Καραγάτσης, 1959, 240). Στόχος του Ρούφου, 

επέμενε ο Καραγάτσης, έπρεπε να είναι η παροχή καλλιέργειας και μόρφωσης στον 

αναγνώστη, όχι ο «ξιπασμός» του «με επίδειξη δυσνόητων ‒συνεπώς άχρηστων‒ γι’ 

αυτόν γνώσεων». 

Από τις πολλές άλλες επιμέρους και ετερόκλιτες παρατηρήσεις του Καραγάτση 

πάνω σε διάφορες πτυχές της Άλλης Όχθης (ή και σε ενδεικτικά αποσπάσματα του 

βιβλίου που σχολιάζονταν ποικιλοτρόπως)115 αξίζει, τέλος, να μνημονεύσουμε ένα 

ζήτημα στο οποίο θα επανερχόταν διαρκώς σε ουκ ολίγα σημεία της «αντικριτικής» 

του: μια από τις πιο εξόφθαλμες αδυναμίες του Ρούφου ήταν, (και) για τον συγγραφέα 

του Συνταγματάρχη Λιάπκιν και του Γιούγκερμαν, οι υπόλοιποι χαρακτήρες του έργου 

(με την αυτονόητη εξαίρεση του Δίωνα), οι οποίοι δεν αποκτούσαν σάρκα και οστά για 

τον αναγνώστη, δεν διαγράφονταν επαρκώς ως αυθύπαρκτες προσωπικότητες από τις 

114 Πρβλ. «Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα ν’ ασχοληθεί με τα λεπτότερα νοήματα ή τις πιο ευαίσθητες 
ψυχικές καταστάσεις, σε όση έκταση επιθυμεί, και με τα πιο προσιδιάζοντα εκφραστικά μέσα. Ένα μόνο 
πρέπει ν’ αποφύγει: την εκζήτηση, που κάνει απαγορευτικό το έργο του στο ευρύτερο κοινό. 
Πνευματικός αριστοκρατισμός δυσκολοπαράδεχτος στην εποχή μας, τη διακρινόμενη από την έφεση 
των μαζών προς όλο και μεγαλύτερη κατάχτηση της παιδείας. Ένας αναγνώστης στους δέκα που άρχισαν 
να διαβάζουν Προυστ, θα τον συνεχίσει˙ στους υπόλοιπους εννιά είναι ανιαρός, αδιάφορος κ.λπ. Δεν 
φταίει όμως γι’ αυτό ο Προυστ, που γράφει με τρόπο προσιτό σε όλους. Αντίθετα, ο Ρ.[όδης] 
Π.[ροβελέγγιος], από την πρώτη κιόλας σελίδα του βιβλίου του τοποθετεί εκζητημένο verboten 
πνευματικού αριστοκρατισμού. Εκάς οι βέβηλοι! Ουχί τα άγια τοις κυσί! Δεν κατέρχομαι φέρνοντας τη 
γνώση μου προς τους πάντας! Μόνον οι εκλεχτοί θ’ ανέβουν προς εμένα, να κοινωνήσουν στη σοφία 
μου!» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 240˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο) 
115 Ένα παράδειγμα της «κατ’ εξαίρεση» πετυχημένης ψυχογραφικής/ψυχαναλυτικής απόδοσης ήρωα 
(πλην του Δίωνα) θα αποτελούσαν, για τον Καραγάτση, κάποιες σελίδες που αναφέρονταν στον Στέφανο 
(πρβλ. Ρούφος, 2015, 654-657): «Δείγμα γραφής πρώτης τάξεως! Ο υποβόσκων παρά τω Ρ.[όδη] 
Π.[ροβελεγγίω] άριστος λογοτέχνης επαναστατεί και παραγκωνίζει κατ’ εξαίρεση τον κατά κανόνα 
πολιτικοφιλοσοφούντα μέσα σε πλαίσια αισθητικών αναπαλμών. Σκοπός, ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] το 
‘‘κατ’ εξαίρεση’’ να το μετατρέψει σε ‘‘κατά κανόνα’’» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 241˙ οι υπογραμμίσεις 
στο πρωτότυπο). 
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πράξεις ή τα λόγια τους («παρουσίαση όχι ενεργησιακή (sic) ή διαλεχτική»), δεν 

εξατομικεύονταν «εκ των έσω» και δεν ψυχογραφούνταν με τρόπο πειστικό.116 

Αντίθετα, ο αυτοβιογραφούμενος συγγραφέας έτεινε να παρουσιάζει τους άλλους 

ήρωες-χαρακτήρες, αναφερόμενος κατά κανόνα στη δική του, υποκειμενική κρίση για 

αυτούς («Ο Α είναι καλός, ο Β είναι κακός»), ενώ ούτε η κατοπινή τους δράση και 

εξέλιξη στο μυθιστόρημα δικαιολογούσε «την ετικέτα που ο συγγραφέας τους κόλλησε 

προκαταβολικά» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 238). Συχνά, μάλιστα, το πράγμα θα 

επιδεινωνόταν, καθώς ο Ρούφος επέστρεφε ξανά και ξανά «στο ίδιο θέμα (τα ίδια 

πρόσωπα)» ύστερα από μερικές σελίδες, φωτίζοντας κάποια άλλη πλευρά της 

προσωπικότητάς τους, αλλά με τον ίδιο δυστυχώς τρόπο, μέσα, δηλαδή, από το δικό 

του αποκλειστικά συνειδησιακό πρίσμα, τη δική του «εξ υποκειμένου» αφήγηση, 

περιγραφή και ανάλυση: 

Η εξελιχτική αλλαγή ψυχολογιών και νοοτροπιών απλώς αναφέρεται, δεν δικαιολογείται 
όμως από αντίστοιχη εξέλιξη του μύθου. Ιδού το hic: ισχνότητα του μύθου. (Μ. 
Καραγάτσης, 1959, 239) 

Εκτός, όμως, από την «ισχνότητα του μύθου», αυτή η «στατική», δίχως ζωντάνια 

ή «διακυμάνσεις και μεταπτώσεις δικαιολογητικές», παρουσίαση των ηρώων του 

βιβλίου ‒αδυναμία που θα γινόταν ακόμη πιο φανερή και με αρνητικές συνέπειες για 

τη ρεαλιστικότητα του έργου στις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο συγγραφέας έδινε χώρο 

(ή εν δυνάμει πρωταγωνιστικό ρόλο) και σε άλλα πρόσωπα του έργου, όπως στην 

Άννα,117 στον Στέφανο ή στον μετέπειτα κεντρικό χαρακτήρα της Χάλκινης Εποχής, 

116 Πρβλ. «Ο Στέφανος, ο Μάρκος, ο Δημήτρης, ο Λίχνος, ο Χαρβαλίδης, ο Δημάκης, η Λέλα, η…, ο…, 
η… Τ’ αποσιωπητικά αντιπροσωπεύουν ονόματα που δεν θυμάμαι τούτη τη στιγμή, μολονότι 
βρίσκουμαι περί το τέλος του βιβλίου, που ο συγγραφέας δεν κατόρθωσε να τους δώσει προσωπικότητα, 
μολονότι επανειλημμένως επέμεινε στην εξ υποκειμένου ανάλυσή τους. Δεν αρκεί να πεις ότι ‘‘ο 
Γιάννης ήταν ψηλός, ξανθός, με βαριά φωνή, καλή καρδιά, μετριόφρων, σπουδαγμένος στο 
Πολυτεχνείο, εραστής της κλασικής μουσικής, οπαδός του Σπένσερ, θαυμαστής του Τολστόι, 
παντρεμένος με τη Νίνα κι ερωτευμένος με τη Λίνα’’, για ν’ αποχτήσει προσωπικότητα στη φαντασία 
του αναγνώστη. Στατική εικόνα χωρίς δράση, διακυμάνσεις και μεταπτώσεις δικαιολογητικές. Έτσι, οι 
ήρωες του Ρ.[όδη] Π.[ροβελέγγιου] απομένουν συχνά μόνον ονόματα˙ και μάλιστα ονόματα που δεν 
χαράζονται στη μνήμη του αναγνώστη» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 242). 
117 Πρβλ. «Επίμονη επανάληψη του σφάλματος του εξ υποκειμένου παρουσιάσματος των προσώπων, με 
την περίπτωση της Άννας Μοτσενίγου. Ο Δίων τη γνωρίζει, την ερωτεύεται. Χειρισμός του θέματος από 
τη στιγμή που πρωτοπαρουσιάζεται η Άννα: α) φυσική περιγραφή της ηρωίδας, β) έκθεση των 
στοιχειωδών γεγονότων, χωρίς προεκτάσεις διαφωτιστικές της προσωπικότητάς της, γ) ανάπτυξη των 
επιδράσεων του νέου ερωτικού δεσμού στον ψυχικό κόσμο του Δίωνα και δ) ψυχολογική ανάλυση της 
Άννας αφηγουμένη από το Δίωνα. Η στερνή υπογραμμισμένη φράση μαρτυράει τη σχολαστικότητα του 
Ρ. Π. στο να παρουσιάζει δημιουργικά ανθρώπους πειστικούς, ζωντανούς» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 241-
242, η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
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Αλέξη Μπαλαφάρα‒118 θα οφειλόταν σε ένα άλλο «σφάλμα» τεχνικής του Ρούφου: την 

«έλλειψη διαφορισμού έκφρασης μεταξύ των διαφόρων προσώπων», κάτι που θα είχε 

ως συνέπεια όλοι «να μιλάν ή να επιστολογραφούν με τα ίδια εκφραστικά μέσα» (Μ. 

Καραγάτσης, 1959, 238). Πίσω, ωστόσο, από τα ελαττώματα αυτά δεν κρυβόταν τίποτε 

άλλο παρά το μέγιστο «αμάρτημα» του δημιουργού του Δίωνα (το οποίο αναφέρθηκε 

και παραπάνω), η ναρκισσιστική δηλαδή προβολή του «εγώ» και η φετιχιστική 

προσήλωση στις ατομικές του εμπειρίες, απόψεις ή «αλήθειες».119 

 

Ο Καραγάτσης υπήρξε πολύ αυστηρός στις κρίσεις του για την Άλλη Όχθη ‒και θα το 

παραδεχόταν περισσότερο από μία φορές στο σημείωμά του.120 Εμείς θα προσθέταμε 

ότι στάθηκε και άδικος (σε κάποιες περιπτώσεις, τουλάχιστον) απέναντι στον Δίωνα 

και τους συντρόφους του, υποβαθμίζοντας πλήρως τη σημασία της όλης ανάμιξής τους 

στην Αντίσταση, τα διδάγματα της (διόλου «ευθύγραμμης», για να θυμηθούμε τον 

Βαρίκα) πορείας τους από τον φανατισμό στη μετριοπάθεια και τη συμφιλίωση, το 

κόστος που είχε (και) για αυτούς η εμπειρία του «εμφυλίου πολέμου» ‒έστω 

αντίστροφα, πρώτα δηλαδή στην Αθήνα, ακολούθως στα βουνά της Ηπείρου και, στην 

κορύφωση του «δράματος» κατά τα Δεκεμβριανά, στην Κέρκυρα της πρόωρης 

118 Πρβλ. το σχόλιο του Καραγάτση για τον «δρόμο», δηλαδή τον προορισμό και τη μελλοντική πορεία 
του Α. Μπαλαφάρα (στην Κύπρο), ενός ήρωα που η φυσιογνωμία του επίσης δεν είχε διαγραφεί 
επιτυχώς από τον συγγραφέα: «Ο αναγνώστης προσπαθεί να θυμηθεί τον εν λόγω δρόμο. Δεν το 
καταφέρνει˙ επειδή ο Μπαλαφάρας απλώς αναφέρθηκε στις προηγούμενες σελίδες, χωρίς να διαγραφεί 
με ενάργεια, ν’ αποχτήσει οντότητα, προσωπικότητα. Ένα προσωποποιημένο θεώρημα υπήρξε, που δεν 
αποτυπώθηκε στη μνήμη» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 243, η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
119 Πρβλ. «Ενώ όπως είπαμε ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] επιμένει να διαχωρίζει τις προσωπικότητες των 
ηρώων του με το αδόκιμο σύστημα της εξ υποκειμένου περιγραφής, όταν, κατ’ εξαίρεση, τους 
παρουσιάζει αντικειμενικά (συμπεριφορά, ομιλίες, επιστολές τους κ.λπ.) δεν δημιουργεί τον παραμικρό 
διαφορισμό μεταξύ τους. Σαν σκέψη, σαν έκφραση, σαν πνευματική διάρθρωση, σαν ψυχική 
συγκρότηση δίνουν την εντύπωση του ίδιου ανθρώπου στις διάφορες εξελιχτικά μεταπτωτικές 
καταστάσεις του. Παραδέχομαι ότι, οπωσδήποτε και πάντοτε, ο μυθιστοριογράφος βάζει κάτι από τον 
εαυτό του σ’ όλους τους ήρωές του (Madame Bovary c’ est moi, είπε ο Φλομπέρ). Από τούτο όμως το 
σημείο μέχρι του να διχάζει, τριχάζει ή εκατονταχάζει τον εαυτό του για τη διευκόλυνση της απόδειξης 
της ‘‘θέσης’’ του διά της διαλεχτικής, υπάρχει απόσταση» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 240˙ η υπογράμμιση 
στο πρωτότυπο). 
120 Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δ. Χατζής («Ελληνική αστική πεζογραφία της Εθνικής Αντίστασης», Το 
Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού…, ό.π., σ. 345-346) θα επαινούσε την τοποθέτηση του Καραγάτση, 
παραθέτοντας, μάλιστα, αποσπάσματα της κριτικής του για την Άλλη Όχθη στο δικό του κείμενο 
«πολεμικής» εναντίον συλλήβδην των «αστών» μεταπολεμικών συγγραφέων (των «λύκων» της Αντί-
Αντίστασης, δηλαδή των Ρούφου, Κοτζιά, Κάσδαγλη και Φραγκόπουλου). Μάλιστα, θα σχολίαζε τις 
απόψεις του ως εξής: «Ο Καραγάτσης είδε σωστά, μα είδε μόνο το μισό. Είδε μόνο το κακό 
μυθιστόρημα. Μήτε αυτός μήτε κανένας άλλος από τους αστούς κριτικούς είπε πως πίσω από την εικόνα 
της εποχής, που δίνουν όλα αυτά τα βιβλία, είναι ολοφάνερη η πολιτική πρόθεση των συγγραφέων τους 
ν’ αρνηθούν την Αντίσταση στην Ελλάδα. Και αυτό όχι βέβαια από στραβή, λαθεμένη ή εμπαθή 
τοποθέτηση μπροστά σ’ ένα ιστορικό γεγονός, αλλά με το σκοπό ν’ αρνηθούν στις μάζες, που, 
οδηγούμενες από την Αριστερά –από το ΚΚΕ–, διαφέντευαν τότε τα συμφέροντα και την τιμή της 
πατρίδας, τη δημοκρατική αλλαγή που ζητούνε σήμερα» (η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
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αποστράτευσης και της βίωσης μιας ευτυχίας, μακριά από τις μυλόπετρες της Ιστορίας 

και της Πολιτικής. 

Από την άλλη, δεν παρέλκει, εδώ, να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας των εμπαθώς 

αντικομμουνιστικών Συνόρων του Μίσους (δημοσιευμένων σε συνέχειες στην 

εφημερίδα Η Βραδυνή το 1948)121 δεν είχε στρέψει, στις «σημειώσεις» του για την 

Άλλη Όχθη, τα βέλη του τόσο εναντίον των «εαμοβούλγαρων» και των «κομμουνιστο-

συμμοριτών», όσο εναντίον των ευνοημένων «καλόπαιδων» του «Ιερού Λόχου» ‒ίσως 

επειδή είχε κάνει και ο ίδιος την «αυτοκριτική» του για όσα υποστήριζε λίγα χρόνια 

πριν στο «σύγχρονο» (και ημιτελές) μυθιστόρημά του˙ ίσως πάλι επειδή έβρισκε 

σκανδαλιστικά και δυσφημιστικά για την «εθνικόφρονα» παράταξη τα «ιδανικά», τις 

συμπεριφορές και την ποιότητα ήθους των «σταυροφόρων», όπως λίγο-πολύ 

υπονοούσε εξαρχής και ο συντηρητικός Αιμ. Χουρμούζιος στις επιφυλλίδες του για τη 

Ρίζα του Μύθου. 

Κλείνοντας τα σχετικά με την «αντικριτική» του Καραγάτση, αλλά και 

ολοκληρώνοντας γενικότερα την περιδιάβασή μας στις κριτικές για τον καταληκτικό 

τόμο της τριλογίας που είδαν το φως της δημοσιότητας σε εφημερίδες και περιοδικά 

το αμέσως επόμενο διάστημα από την κυκλοφορία του βιβλίου, δεν μπορούμε να 

αφήσουμε ασχολίαστες και τις συστάσεις που απηύθυνε ο δόκιμος συγγραφέας στους 

(πιθανολογούμενους ως λιγοστούς ή και ελάχιστους) αναγνώστες της Άλλης Όχθης, 

όπως και στον ίδιο τον Ρούφο, προκειμένου αυτός να έβρισκε τον πραγματικό του 

δρόμο ως πεζογράφος και να διεκδικούσε τη θέση που δικαιωματικά τού ανήκε στον 

χώρο των νεοελληνικών Γραμμάτων.  

Ο Καραγάτσης καλούσε, κατά πρώτον, τον αναγνώστη, με βάση και το 

εξομολογητικό ξέσπασμα των τελευταίων σελίδων του «Ημερολογίου του Δίωνα», να 

σταθεί «επιεικέστερος» (φανταζόμαστε από τον ίδιο) απέναντι στον συγγραφέα και να 

του συγχωρούσε τα πολλά του «σφάλματα» ‒κυρίως, «τον αντιπαρερχομό των 

γεγονότων (ή τη συνοπτική μνημόνευση ασήμαντων γεγονότων), καθώς και την 

υπερτροφικά στοχαστική ζύμωση που του προκαλούν» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 243). 

Ταυτόχρονα, ζητούσε την κατανόησή του απέναντι στη συγγραφική ιδιοσυγκρασία και 

121 Το μυθιστόρημα «βγαλμένο από τους αγώνες για την επιβίωση του γένους των Ελλήνων» είχε 
δημοσιευτεί σε 49 συνέχειες στην εφημερίδα Βραδυνή το διάστημα 7 Ιουν.-7 Αυγ. 1948˙ για Τα Σύνορα 
του Μίσους, πρβλ. Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία - Πόλεμος και Πεζογραφία: 1936-1944, ό.π., σ. 112, 383, 
404-406 και 478-496 (όπου και εκτενή αποσπάσματα). 
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την «υπέρμετρη ευαισθησία» (αλλά και τη μόρφωση, την καλλιέργεια και τις εμμονές 

του Ρούφου), τόσο μακριά από τις αντίστοιχες του μέσου όρου.  

Ο αναγνώστης όφειλε εκ των προτέρων να είναι προετοιμασμένος ότι ο Δίων τις 

περισσότερες φορές κατέγραφε στις σελίδες του ημερολογίου του (όπως και στο 

υπόλοιπο βιβλίο) τη συγκίνηση και το συγκλονισμό του «από τα μηδαμινά για τους 

άλλους ανθρώπους –μια συνάντηση, μια συναναστροφή, ένα περίπατο, μια συνομιλία, 

ένα πάρτι» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 243). Επομένως, είναι αυτονόητο ότι ο αναγνώστης 

έπρεπε (ιδιαίτερα εάν δεν διέθετε «ιδιοσυγκρασία συγγενική με την του συγγραφέα») 

να καταβάλει σύντονη προσπάθεια για να «κοινωνήσει σ’ αυτή την ασυνήθιστη 

ευαισθησία, που ο συγγραφέας προσπαθεί να του μεταδώσει» ‒μολονότι και πάλι ήταν 

εξαιρετικά αμφίβολο, αν αυτό θα το κατάφερνε «πλέρια», δεδομένου ότι το έργο δεν 

προοριζόταν να εκτιμηθεί (ούτε καν) από τις «εξαιρέσεις», αλλά «μόνον απ’ τη 

μειοψηφία της εξαίρεσης» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 243). 

Απευθυνόμενος, τέλος, στον Ρούφο, ο Καραγάτσης τον συμβούλευε να περιορίσει 

αφενός την εκζήτηση και την επιτήδευση της γραφής του, αφετέρου το «εύρος» των 

ενδιαφερόντων του.122 «Εξωτερικοί παράγοντες», τα ιστορικοπολιτικά, εθνικά και 

κοινωνικά δρώμενα της εφηβείας και της νιότης του μπορεί να τον επηρέασαν και να 

έλκυσαν την προσοχή του στα πρώτα του συγγραφικά βήματα, όμως όλα αυτά ήταν 

έξω από τη «βαθύτερη» φύση του, την ποιητική ευαισθησία του, τις κλίσεις και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αν αποφάσιζε να «αντιληφθεί την πλάνη» 

του και να «επανέλθει στα αυστηρώς ιδιοσυγκρασιακά του πλαίσια», ο Καραγάτσης 

εξέφραζε σχεδόν τη βεβαιότητά του ότι ο νεότερος συνάδελφός του, όπως πρόδιδαν 

ευχερώς και οι καταληκτικές σελίδες του βιβλίου του, θα κατάφερνε να δώσει έργο 

συνεπές κι οπωσδήποτε αξιόλογο», δεδομένου ότι το ταλέντο του ήταν 

«αναμφισβήτητο» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 242). Αλλά όφειλε εγκαίρως να ανακρούσει 

πρύμνη, αν και η ενασχόλησή του με το Κυπριακό δεν προοιωνιζόταν μια τέτοια θετική 

εξέλιξη: 

122 Πρβλ. «Σοβαρό μειονέχτημα: προσπάθεια του πιο νοήμονος και καλλιεργημένου αναγνώστη να 
υπεισέλθει στο νόημα ορισμένων φράσεων και περιόδων. (Νόημα κατά τ’ άλλα βαθυστόχαστο, 
ενδιαφέρον κ.λπ.). Κάτι τέτοιο μόνον σε επιστημονική πραγματεία επιτρέπεται, ούτε κιόλας σε δοκίμιο. 
Στο λογοτέχνημα, τα πάντα πρέπει να είναι άμεσα κι εύκολα κατανοητά, ώστε ουδέποτε ο οποιοσδήποτε 
αναγνώστης ν’ αναγκασθεί ν’ ανατρέξει σ’ εκείνο που διάβασε. Σε τούτο το σημείο συνίσταται, κατά 
μέγιστο ποσοστό, η Τέχνη του Λόγου. Ο Ρ.[όδης] Π.[ροβελέγγιος] το παρέβλεψε. Αν είχε προσέξει, 
οπωσδήποτε θα το παρέκαμπτε, γιατί δεν στερείται από τούτη την ικανότητα» (Μ. Καραγάτσης, 1959, 
240). 
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Φινάλε δονισμένο από έντονο λυρισμό. Είναι η ποιητική πλευρά του συγγραφέα –πλευρά 
πολύ αξιοπρόσεχτη. Κλείνω το διαβασμένο βιβλίο κι αναπολώ το σύνολό του: ό,τι 
καλύτερο έχει να επιδείξει η νέα γενιά των πεζογράφων μας˙ ό,τι καλύτερο που 
προαναγγέλλει το άριστο αν ο Ρ. Π. υποβληθεί σε αυστηρή αυτοκριτική, παραμερίσει τα 
ξένα προς την ιδιοσυγκρασία του στοιχεία και περιοριστεί στις γνήσιες δυνατότητές του 
(περιορισμός που οπωσδήποτε θα καταλήξει σε βελτίωση ποιότητας). Το γεγονός όμως 
ότι το νέο του βιβλίο αναφέρεται σε παρόμοια εθνικοπολιτικά θέματα, φανερώνει ότι ο Ρ. 
Π. δεν μπόρεσε ακόμα να αποδεσμευθεί από την αιρετική τροχιά του. Κρίμα! (Μ. 
Καραγάτσης, 1959, 243˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο) 

Σίγουρα, ο Καραγάτσης (άθελά του) είχε δίκαιο τουλάχιστον σε ένα σημείο: ο 

Ρούφος ήταν αιρετικός και οι επιλογές του επίσης. Αν η κριτική της εποχής του είχε 

τους δικούς της λόγους να αγνοήσει την Άλλη Όχθη και το τέλος της (πρώτης) 

«σταυροφορίας» του συγγραφέα, αυτό δεν συνεπάγεται ότι το ίδιο θα συνέβαινε λίγους 

μήνες αργότερα με τη Χάλκινη Εποχή, ένα βιβλίο που θα προκαλούσε εκ νέου στην ίδια 

την Ελλάδα και στην Κύπρο (όχι, φυσικά, στη Μ. Βρετανία όπου πρωτοεκδόθηκε) 

«σκάνδαλο», ανάλογο με εκείνο της πολύκροτης Ρίζας του Μύθου περίπου έξι χρόνια 

πριν. Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρακολουθήσουμε, λοιπόν, από κοντά το «χρονικό» 

αυτού του νέου «σκανδάλου», την πρόσληψη δηλαδή του «μυθιστορήματος του 

Κυπριακού Αγώνα» από τη σύγχρονή του βρετανική, ελλαδική και κυπριακή κριτική 

‒μια περιήγηση που θα αποκαλύψει (και πάλι) περισσότερα πράγματα για την εποχή 

που μας ενδιαφέρει και την περιρρέουσα ατμόσφαιρά της, παρά για το ίδιο το έργο.  

Βέβαια, στην ελληνική πνευματική «αγορά», ο Ρούφος θα ήταν ήδη αμετάκλητα 

«σεσημασμένος»: βραβευμένος, όπως είδαμε, το 1956 για την Πορεία στο Σκοτάδι με 

το «Έπαθλο Κ. Ουράνη» της (περιώνυμης για κάποιους) «Ομάδας των Δώδεκα» και 

το 1959 με το Β΄ Κρατικό Βραβείο μυθιστορήματος για την Άλλη Όχθη αποτελούσε 

αναμφίβολα μια διακριτή και αναγνωρίσιμη από ιδεολογικής και αισθητικής άποψης 

μορφή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς των ελληνικών Γραμμάτων, έστω και αν 

εκείνη την περίοδο ήταν στους περισσότερους γνωστός με το ψευδώνυμο (και μάλλον 

«λόγιο») επίθετο «Προβελέγγιος». Σε αντίθεση με τον τελευταίο τόμο του Χρονικού 

μιας Σταυροφορίας, Η Χάλκινη Εποχή θα τύχαινε γρήγορα της προσοχής του 

λογοτεχνικού κόσμου (ιδιαίτερα της Ελλάδας και της Κύπρου), αφενός εξαιτίας του 

θέματός της, αφετέρου επειδή, για μια διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα των κριτικών της 

εποχής, οι λογαριασμοί τους με τον συγγραφέα παρέμεναν ανοιχτοί, ήδη από το πρώτο 

μέρος της προηγούμενης τριλογίας του. Για αυτούς, άλλωστε, ο συγγραφέας δεν είχε 

παύσει, παρά τις διαφοροποιήσεις που διαγράφονταν με σαφήνεια στην Πορεία στο ΑΛ
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Σκοτάδι και στην Άλλη Όχθη, να είναι φορέας μιας συγκεκριμένης κοσμοθεωρίας με 

σαφή ιδεολογική τοποθέτηση. 

Η εμφυλιοπολεμική «(αντι)στράτευση» του Ρούφου μοιραία θα βάρυνε στην 

κρίση πολλών από όσους θα καταπιαστούν και με «το μυθιστόρημα του Κυπριακού 

Αγώνα», έχοντας επιπρόσθετο κίνητρο την ομολογημένη ανάμιξη του συγγραφέα στη 

διαχείριση του Κυπριακού σε κρίσιμες φάσεις της εξέλιξής του. Με άλλα λόγια, η 

διπλωματική ιδιότητα και η σχετική εμπειρία του Ρούφου θα θεωρηθεί από τους 

κριτικούς, όπως θα διαπιστώσουμε και στο επόμενο κεφάλαιο, ότι επίσης επίδρασαν 

καταλυτικά στον τρόπο που ο ίδιος συνέλαβε, σχεδίασε και εν τέλει «έστησε» το νέο 

μυθιστόρημά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
 

«ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ»: 
Ο Ρ. ΡΟΥΦΟΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 

 
 
Η Χάλκινη Εποχή (1960) θα ήταν πρωτίστως απότοκη της ενεργούς εμπλοκής του Ρ. 

Ρούφου στο Κυπριακό και στον Απελευθερωτικό Αγώνα: μέσα στην ατμόσφαιρα μιας 

(ακόμη) «Επανάστασης» θα του γεννιόταν η ιδέα ενός βιβλίου με βασικό υλικό τα 

βιώματα και τις εμπειρίες του από τα χρόνια της παρουσίας και της δράσης του στο 

νησί. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του αυτή να αποδυθεί σε ένα νέο συγγραφικό 

εγχείρημα, λίγους μόλις μήνες μετά την Άλλη Όχθη και την ολοκλήρωση της τριλογίας 

του Χρονικού μιας Σταυροφορίας (ενός έργου που θα μπορούσε να αποκληθεί ως το 

δικό του magnum opus, μιας και τον είχε απασχολήσει σχεδόν για μια ολόκληρη 

δεκαετία), φαίνεται να διαδραμάτισαν τα έντονα αρνητικά συναισθήματα που ένιωσε 

το διάστημα της θητείας του στο Προξενείο της Λευκωσίας τη διετία 1954-1956. Όπως 

θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, ο ίδιος θα μιλούσε στις επιστολές του για «θυμό» και 

«αγανάκτηση», όχι μόνον εξαιτίας της τακτικής και των μεθόδων των βρετανών 

αποικιοκρατών στο νησί, αλλά και της δικαίωσης της πολιτικής αυτής στα 

Πικρολέμονα του «φιλέλληνα» συναδέλφου και «άσπονδου» φίλου του L. Durrell, 

μέσω της έντεχνης αμφισβήτησης (ή και υπονόμευσης) της εθνικής συνείδησης των 

Ελληνοκυπρίων και της προβολής, ανάμεσα σε άλλα, στερεοτυπικών απεικονίσεων για 

τους αφελείς, πνευματικά, πολιτισμικά και ηθικά κατώτερους «ιθαγενείς» του νησιού. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αντίστοιχα την υποδοχή που επεφύλαξαν στη 

Χάλκινη Εποχή οι κριτικοί σε Μ. Βρετανία, Ελλάδα και Κύπρο,1 μια περιδιάβαση που 

θα αποβεί αποκαλυπτική του γενικότερου πολιτικού, ιδεολογικού και πνευματικού 

κλίματος όπου θα έκανε την εμφάνισή του το πέμπτο κατά σειρά βιβλίο του Ρούφου, 

το οποίο και θα έφερε ως συμπλήρωμα του μάλλον αινιγματικού του τίτλου τον πολλά 

υποσχόμενο υπότιτλο: «Το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα». Αν και η έκδοση της 

1 Οι κυριότερες όψεις της υποδοχής του μυθιστορήματος από τους ελλαδίτες και κύπριους κριτικούς 
αποτελούσαν και το βασικό αντικείμενο που εξέταζε το κείμενό μας «Το σκάνδαλο ενός 
(μυθιστορηματικού) χρονικού και το χρονικό ενός (μυθιστορηματικού) σκανδάλου: Κριτική και κριτικοί 
για τη Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου», στο τελευταίο αφιερωματικό τεύχος για τον συγγραφέα του 
περ. Νέα Εστία ό.π., ιδ. 157-201. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται, φυσικά, μια πολύ πιο 
σφαιρική, συγκριτική και συνθετική παρουσίαση της συγχρονικής κριτικής πρόσληψης του 
μυθιστορήματος και στις τρεις χώρες. 
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Χάλκινης Εποχής δεν συνιστούσε την παρθενική εμφάνιση του Ρούφου με έργο που 

υπέγραφε με το πραγματικό του επίθετο, καθώς αυτό είχε ήδη γίνει με το θεατρικό Η 

Μέρα της Κρίσης (1957), το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα επιλέξει 

τελικά το όποιο ψευδώνυμο δεν θα είναι άνευ σημασίας. Η διπλωματική του ιδιότητα 

θα δικαιολογούσε –ενδεχομένως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά έως τότε– 

την απόκρυψη της ταυτότητας του συγγραφέα, αν συνυπολογίσει κανείς το δεδομένο 

ότι ο ίδιος ο Ρούφος, πέρα από την τοποθέτησή του στην Κύπρο το διάστημα 1954-

1956, συμμετείχε στο Λονδίνο ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας που 

επεξεργάστηκε τα τελικά κείμενα των Συμφωνιών για την Κύπρο κατά τη μεταβατική 

περίοδο 1959-1960, οπότε και θα ολοκληρωνόταν η συγγραφή της Χάλκινης Εποχής.  

Ωστόσο, στην περίπτωση του Ρούφου όλα αυτά δεν φαίνεται να λειτούργησαν 

αποτρεπτικά στη ρητή ανάληψη εκ μέρους του της ευθύνης για όσα (επεισόδια, 

πρόσωπα, καταστάσεις, απόψεις και κρίσεις) συνέθεταν το υλικό του μυθιστορήματός 

του. Κάθε άλλο μάλιστα˙ σύμφωνα με τον Θ. Δ. Φραγκόπουλο, η πρόκληση ήταν μέρος 

των επιδιώξεων του Ρούφου:  

όταν αποφασίζει την έκδοση του επόμενου μυθιστορήματός του, που έχει για αντικείμενο 
τον Κυπριακό αγώνα, το κυκλοφορεί, χωρίς δισταγμό, με το όνομά του. Και τούτο, παρά 
το γεγονός ότι ο Ρούφος είχε υπηρετήσει σαν διπλωματικός στην Κύπρο, και ήτανε φυσικό 
το να υποτεθεί πως εκεί μέσα [= στη Χάλκινη Εποχή] εξέθετε πρόσωπα και πράγματα 
υπαρκτά, αλλά και καταστάσεις που του ήτανε γνωστές από την ίδια τη φύση της 
υπηρεσίας του. Συνειδητά, προκαλούσε δηλαδή τον έλεγχο του Υπουργείου [Εξωτερικών] 
να εκδηλωθεί.2 

Στο σημείωμα, εξάλλου, που συνόδευε την ελληνική έκδοση, ο ίδιος ο συγγραφέας 

αισθανόταν την ανάγκη να εξηγηθεί δίχως περιστροφές τόσο για τον εν μέρει 

βιωματικό ή και αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του μυθιστορήματος (κάτι που, κατά 

συνέπεια, του προσέδιδε την ισχύ μαρτυρίας και προσωπικής κατάθεσης), όσο και για 

τη σύνδεσή του με το προγενέστερο, τρίτομο Χρονικό. Παράλληλα, ο Ρούφος δεν 

παρέλειπε να αναφερθεί –ακροθιγώς έστω– στο ιστορικό του βιβλίου του, δηλαδή στις 

πολιτικές συγκυρίες που οδήγησαν στη συγγραφή και στην πρώτη κυκλοφορία του 

έργου στα αγγλικά: 

Πολλά επεισόδια τούτου του βιβλίου βασίστηκαν σ’ αληθινά γεγονότα, έτσι που τα ’ζησα 
από κοντά στην Κύπρο, ανάμεσα στο 1954 και στο 1956. Τα πρόσωπα, ωστόσο, είναι 
φανταστικά, και μερικά από αυτά είναι τα ίδια με τους ήρωες του Χρονικού μιας 
Σταυροφορίας.  
[…]  

2 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 20. 
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Η Χάλκινη Εποχή πρωτογράφτηκε αγγλικά όσο διαρκούσε ακόμα ο αγώνας (τέλος του 
1958) με πρωταρχικό σκοπό να δημοσιευτεί στην Αγγλία. Η αγγλική έκδοση, με τον τίτλο 
The Age of Bronze, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1960, από τον εκδοτικό οίκο W. 
Heinemann Ltd. (2011, 295)3 

Όπως, όμως, θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, το σημείωμα αυτό ελάχιστα 

προσέχτηκε τότε στην Ελλάδα ή την Κύπρο˙ οι περισσότεροι από τους κριτικούς της 

εποχής δεν θα έπαιρναν σχεδόν καθόλου υπόψη τους ότι Η Χάλκινη Εποχή γράφτηκε 

και δημοσιεύτηκε πρώτα στα αγγλικά, ούτε θα ενδιαφέρονταν να διερευνήσουν τους 

λόγους μιας τέτοιας εκδοτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του συγγραφέα ή τις λαβές 

που έδινε το ίδιο το μυθιστόρημα, ακόμη και με τις ευθείες αναφορές στα Πικρολέμονα, 

που αδικαιολόγητα αγνοήθηκαν.4 Αντίθετα, η ιστορική συγκυρία της έκδοσης του 

βιβλίου θα έριχνε βαριά τη σκιά της στην αποτίμηση τόσο του εν λόγω 

μυθιστορήματος, όσο και της εν γένει εμπλοκής του Ρούφου στη διαχείριση του 

Κυπριακού κατά την αποφασιστική για τις τύχες του νησιού περίοδο 1954-1960.  

Και, φυσικά, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά˙ όχι μόνο επειδή το ζήτημα 

εξακολουθούσε να είναι επίκαιρο και κάθε άλλο παρά είχε κλείσει οριστικά, όπως 

διατείνονταν οι αρχιτέκτονες των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, αλλά και γιατί το 

μυθιστόρημα του Ρούφου παρείχε καθαυτό ποικίλες αφορμές για μια ιδεολογική και 

πολιτική «ανάγνωση». Ούτε, άλλωστε, ο ίδιος ο συγγραφέας είχε δώσει ποτέ την 

εντύπωση κατά την έως τότε σύντομη διαδρομή του στα γράμματα (όπως, εξάλλου, θα 

συνέβαινε και στη συνέχεια, μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του) ότι γενικότερα οι 

όποιες προκλήσεις τού ήταν απρόσδεκτες ή ακούσιες. 

Αρκεί να υπενθυμίσουμε εδώ ότι και το πρώτο μέρος της κατοχικής του τριλογίας, 

Η Ρίζα του Μύθου, είχε ουσιαστικά κριθεί έξι χρόνια πριν, την περίοδο που αυτός 

βρισκόταν στην Κύπρο ετοιμάζοντας τη συνέχειά της, όχι ως μυθιστόρημα, αλλά ως 

πολιτική απολογία ή και συνηγορία της συντηρητικής παράταξης και της 

μεγαλοαστικής τάξης για τη στάση τους στα κρίσιμα χρόνια της Κατοχής απέναντι στο 

λαϊκό κίνημα της Αντίστασης και στην προοπτική δυναμικής διεκδίκησης της εξουσίας 

από μέρους των εαμικών δυνάμεων μετά το τέλος του πολέμου στην Ελλάδα. Ως εκ 

3 Οι παραπομπές στο εξής θα γίνονται στην πιο πρόσφατη, επετειακή έκδοση της Χάλκινης Εποχής από 
την Εστία (Αθήνα, 2011), όπου συμπεριλαμβάνονται άλλωστε και οι «Αγουρίδες», το κεφάλαιο που 
απαλείφτηκε από την πρώτη έκδοση του έργου. 
4 Εξαίρεση, όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα αποτελούσαν μόνο δύο κριτικοί, ένας Ελλαδίτης (ο Χ. 
Μηλιώνης) και ένα Κύπριος (ο Α. Κωνσταντινίδης), οι οποίοι και θα μιλούσαν ξεκάθαρα για απάντηση 
του Ρούφου στο βιβλίο του Durrell. Οι περισσότεροι, όπως ο Αιμ. Χουρμούζιος, ο Α. Περνάρης, ο Λ. 
Μαλένης, ο Γ. Χατζίνης κ.ά., θα περιορίζονταν μόνο σε θετικά σχόλια (ή, έστω, εικασίες) για τον 
αντίκτυπο που είχε Η Χάλκινη Εποχή σε βρετανούς κριτικούς και αναγνώστες. 
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τούτου, και με ανοιχτές ακόμη τις πληγές από τον πρόσφατο Εμφύλιο, δεν ήταν 

ανεξήγητες οι ποικίλες αντιδράσεις (στην πλειονότητά τους αρνητικές) που είχε 

προκαλέσει και οι οποίες, σημειωτέον, δεν προέρχονταν μόνον από την Αριστερά, 

αλλά κάλυπταν εντέλει και τον άλλο «πόλο», εφόσον στην πλειοψηφία τους ούτε οι 

συγγραφείς και κριτικοί του φιλελεύθερου αστικού ή και του «εθνικόφρονος» χώρου 

είχαν αντιμετωπίσει την παρέα των νέων «σταυροφόρων», που πρωταγωνιστούσαν στο 

βιβλίο, ως άξιο εκπρόσωπο του ήθους, των ιδανικών και των αγώνων της δικής τους 

πλευράς.  

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι τους περισσότερους και τους πιο σημαντικούς 

από εκείνους τους (επι)κριτές της Ρίζας του Μύθου θα τους συναντήσουμε ξανά όχι 

στα επόμενα δύο βιβλία της τριλογίας (στην Πορεία στο Σκοτάδι ή στην Άλλη Όχθη), 

αλλά στη Χάλκινη Εποχή, η οποία και θα έδινε έτσι την αφορμή για ξεκαθάρισμα 

παλιών λογαριασμών. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο συγγραφέας θα επανεισαγάγει κάποια 

από τα πρόσωπα της προηγούμενης τριλογίας του στη Χάλκινη Εποχή (ο ίδιος ο 

κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος, ο Αλέξης Μπαλαφάρας θα είναι ήδη γνωστός 

από το Χρονικό, όπως βέβαια θα συμβεί και με τη Σύλβια, τη Νταίζη και, ασφαλώς, με 

τον Δίωνα, τη σχεδόν μόνιμη περσόνα του συγγραφέα) θα δηλώσει ότι εμμέσως 

υπονοούσε τη σύνδεση (αν όχι και τη συνέχεια) των γεγονότων που σημάδεψαν την 

Ελλάδα κατά τη συνταρακτική δεκαετία του 1940 (Αλβανικό, Κατοχή/Αντίσταση, 

Εμφύλιος) με τον Απελευθερωτικό Αγώνα εναντίον των βρετανών αποικιοκρατών 

στην Κύπρο της δεκαετίας του 1950. Πρόκειται για μια επιλογή που, φυσικά, δεν θα 

διέφευγε τα σχόλια των κριτικών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αναπόδραστα θα 

επηρέαζε τις αποτιμήσεις τους. 

Από την άλλη, στη Μ. Βρετανία το μυθιστόρημα θα είχε να αντιμετωπίσει άλλες 

δυσκολίες. Ο Ρούφος, παρά τις προσπάθειες που είχε καταβάλει να μεταφραστούν και 

να εκδοθούν εκεί στα αγγλικά τα προηγούμενα έργα του (κυρίως Η Ρίζα του Μύθου 

και η Πορεία στο Σκοτάδι), θα ήταν ένας άγνωστος συγγραφέας για τον αγγλοσαξονικό 

κόσμο και, βέβαια, μόνον το γεγονός ότι ήταν Έλληνας και, μάλιστα, διπλωμάτης που 

είχε υπηρετήσει στην Κύπρο κατά τα επίμαχα χρόνια της Κατάστασης Έκτακτης 

Ανάγκης («Emergency») θα καθιστούσε τη μυθιστορηματική του κατάθεση εξόχως 

«ύποπτη» για εξυπηρέτηση πολιτικών και άλλων σκοπιμοτήτων –κυρίως της ελληνικής 

«προπαγάνδας» για το Κυπριακό. Μη λησμονούμε, σε κάθε περίπτωση, ότι για τους 

Βρετανούς η εικόνα του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελληνοκυπρίων θα ήταν 

τελείως διαφορετική και δεν θα μπορούσε να μείνει ανέπαφη από τις δυσμενείς για τα 
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συμφέροντα της «Γηραιάς Αλβιόνος» εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Η κορύφωση της 

κυπριακής κρίσης είχε συμπέσει με άλλα αντιαποικιακά κινήματα στη Μ. Ανατολή, 

στην Ασία και στην Αφρική, τα οποία και αμφισβητούσαν ολοένα και πιο έντονα την 

παγκόσμια ηγεμονία της τέως κραταιάς Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ενώ η αδυναμία 

της να καταστείλει με δυναμικά μέσα την κυπριακή «τρομοκρατία» είχε αναδείξει με 

τον πιο έκτυπο τρόπο τα περιορισμένα πλέον όρια της βρετανικής ισχύος, όπως επίσης 

και την ανεπάρκειά της στην πολιτική διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων.5 

Καιρός, όμως, να δούμε πια από κοντά τα ίδια τα κείμενα της κριτικής 

ανταπόκρισης των εφημερίδων και των περιοδικών της εποχής στο «μυθιστόρημα του 

Κυπριακού Αγώνα». 

 
 

ΙΙΙ.1. Η υποδοχή της Χάλκινης Εποχής από τη βρετανική κριτική 
 
Οι περισσότερες από τις αναγγελίες, τα σχόλια και τις κριτικές που γράφτηκαν για την 

αγγλική έκδοση της Χάλκινης Εποχής (The Age of Bronze) δημοσιεύτηκαν στον 

βρετανικό τύπο κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1960. Σε γενικές γραμμές, 

φαίνεται να στηρίχτηκαν εν πολλοίς στο σημείωμα (κάποιες, μάλιστα, σχεδόν το 

αναπαρήγαν), το οποίο, γραμμένο προφανώς από τον ίδιο τον Ρούφο (μάλλον κατά 

παραγγελία του εκδότη του), επιχειρούσε να συστήσει στο αγγλικό κοινό το 

μυθιστόρημα, προλαβαίνοντας εν μέρει τις εύλογες υποψίες ή ανησυχίες της «άλλης 

πλευράς», χωρίς, όμως, να κάνει και εκπτώσεις στην ουσία της υπόθεσης που ο 

συγγραφέας επέλεξε ανενδοίαστα να υπερασπιστεί στο ίδιο το πεδίο του «αντίπαλου 

δέους», της αποικιοκρατικής δηλαδή δύναμης που θιγόταν άμεσα από το περιεχόμενο 

του βιβλίου του.6 Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι 

στο σημείωμα αυτό ο Ρούφος, την ώρα που θα παραδεχόταν τις μοιραίες και άκρως 

δυσάρεστες επιπτώσεις της σταδιακής διολίσθησης στη βία και θα μιλούσε για 

5 Για το ζήτημα αυτό, πρβλ. από την εκτενή σχετική βιβλιογραφία: D. G. Boyce, Decolonisation and the 
British Empire, 1775-1997, Λονδίνο, Macmillan Press, 1999, σ. 108-194 και 267-270 (ιδ. σ. 114, 122-
125, 142-149, 170-172), R. Hyam, Britain’s Declining Empire. The Road to Decolonisation, 1918-1968, 
Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 2006, σ. 150-154, 173, 202-208, 253, 269-272 και P. Brendon, 
The Decline and Fall of the British Empire, 1781-1997, Λονδίνο, Vintage Books, 2007, σ. 610-626. 
Γενικότερα για την αποαποικιοποίηση, την οποία πυροδότησε το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, J. 
Darwin, Britain and Decolonisation: the Retreat from Empire in the Post-War World, Basingstoke, 
Macmillan, 1988. 
6 R. Roufos, The Age of Bronze, Λονδίνο, Heinemann, 1960. Το σημείωμα αυτό, πριν τη σελίδα τίτλου, 
απευθυνόταν αποκλειστικά στο βρετανικό κοινό και για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκε εξαρχής από την 
ελληνική έκδοση. 
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«κτηνωδίες» που έγιναν από όλους, θα αποκαλούσε ταυτόχρονα τον κυπριακό αγώνα 

«επανάσταση», αποδίδοντας ξεκάθαρα απελευθερωτικό περιεχόμενο στην ιδεολογία 

και τη δράση τού κατά τα άλλα «βρετανόφιλου» ήρωα και των συντρόφων ή των 

μαθητών του, που προσπαθούσαν να απαλλάξουν την πατρίδα τους από τους ξένους 

«παρείσακτους»: 

Το μυθιστόρημα αυτό, του έλληνα συγγραφέα Ρόδη Ρούφου, αποδίδει μια πραγματική και 
τρομακτική εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στην Κύπρο στο αποκορύφωμα της 
επανάστασης. Ο Αλέξης Μπαλαφάρας, ένας πρώην ειρηνιστής, και ένας φλογερός 
θαυμαστής των Βρετανών παρά τις δραστηριότητές του στην ΕΟΚΑ, μετατρέπεται σε 
έναν αγωνιστή αποκλειστικά αφοσιωμένο στην κυπριακή υπόθεση. Οι κτηνωδίες και των 
δύο πλευρών τού προκαλούν φρίκη, αλλά δεν κάνει πίσω στην αφιέρωσή του στον αγώνα 
να εκδιώξει τους παρείσακτους από το γενέθλιο νησί του. Στο τέλος, ο Αλέξης μοιράζεται 
την τύχη αρκετών από τους νεαρούς μαθητές του ή τους άγγλους φίλους του, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύλβιας Μπλάκγουντ, της όμορφης συζύγου ενός 
αξιωματούχου, την οποία και ερωτεύεται. Όλοι παγιδεύονται σε μια ανιούσα και 
σπειροειδή κλίμακα βίας, τρόμου και αντί-τρόμου, με τις ζωές τους τελικά να θυσιάζονται 
στον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον βρετανικό ζυγό.7 

Δεν θα είναι τυχαίο, λοιπόν, που σχεδόν όλες οι κρίσεις θα εστίαζαν σε πρώτο 

επίπεδο στον ήπιο, φιλειρηνικό και «διανοουμενίστικο» χαρακτήρα του Αλέξη, στην 

παρουσίασή του στο μυθιστόρημα αρχικά ως ενός εξαιρετικά καλλιεργημένου και με 

ανοιχτούς ορίζοντες «πολίτη του κόσμου», φανερά επηρεασμένου από τις σύγχρονές 

του τάσεις υπέρβασης των εθνικών συνόρων και ιδεοληψιών, με ιδιαίτερη επιπλέον 

εκτίμηση προς τον βρετανικό πολιτισμό, τις αρχές και τις αξίες που παραδοσιακά 

εκπροσωπούσε και που αποτελούσαν τη βάση της μακρόχρονης αγγλοελληνικής 

συνεννόησης και συνεργασίας. Μάλιστα, η «αγγλοφιλία» του κεντρικού 

πρωταγωνιστή θα προβαλλόταν, μάλλον ως καθησυχαστικό «δέλεαρ» για το βρετανικό 

κοινό, σε όλες ανεξαιρέτως τις αναγγελίες έκδοσης ή τις κριτικές, ακόμη και στις πιο 

σύντομες.8 Και όλα αυτά, για να τονιστεί η «αντίφαση», σύμφωνα με τους κριτικούς, 

7 Για την αναπαραγωγή σημείων ή και ολόκληρων φράσεων του σημειώματος στις αναγγελίες ή στα 
σχόλια της έκδοσης, πρβλ. ενδεικτικά, το ακόλουθο απόσπασμα από την αναγγελία με τίτλο «Το 
μυθιστόρημα της κυπριακής επανάστασης» στην εφ. Irish Press (Dublin), 7 Ιαν. 1961: «Ο κ. Ρούφος, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πλέον υποσχόμενος νέος έλληνας συγγραφέας, συνεισφέρει πραγματικά στη 
σύγχρονη λογοτεχνία με την αφήγηση του Μπαλαφάρα, ενός ειρηνιστή και θαυμαστή των Βρετανών, που 
εξαναγκάζεται ενάντια στο ένστικτό του να συμμετάσχει στις δραστηριότητες της ΕΟΚΑ και, παρά το 
γεγονός ότι οι κτηνωδίες και των δύο πλευρών τού προκαλούν φρίκη, μένει απτόητος στην αφοσίωσή του 
στο έργο του και τελικά θυσιάζει τη ζωή του στις απαιτήσεις της πατριωτικής αρχής της Ένωσης» (οι 
υπογραμμίσεις δικές μας˙ η μετάφραση εδώ, όπως και σε όλα τα παραθέματα από τις αγγλικές κριτικές 
που ακολουθούν, θα είναι επίσης δική μας). 
8 Πρβλ. ενδεικτικά και πάλι, τα ακόλουθα αποσπάσματα από σχετικές αναγγελίες της έκδοσης: «Μια 
ανακατασκευή της σύγκρουσης στο μυαλό ενός ελληνοκύπριου καθηγητή, όταν αρχίζει να εμπλέκεται 
σε βίαιες δραστηριότητες εναντίον των Άγγλων, τους οποίους θαυμάζει», περ. British Books (Croydon), 
Σεπτ. 1960˙ «Ο Αλέξης Μπαλαφάρας, ο ήρωας, εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος ξεχωριστού χαρακτήρα, 
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της μεταστροφής του σε ένθερμο υποστηριχτή του αιτήματος της «Ένωσης», παρά τα 

αθέμιτα μέσα που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές η ΕΟΚΑ για την προώθησή της. Για 

πλήρως αντιφατικό ήρωα έκανε λόγο, για παράδειγμα, η ανώνυμη αναγγελία της 

έκδοσης στην εφημερίδα Guardian-Journal του Νότιγχαμ: 

Ο Ρόδης Ρούφος, ένας έλληνας συγγραφέας, έχει την ιστορία της Κύπρου ως υπόθεση του 
μυθιστορήματός του, το οποίο είναι καλογραμμένο και με μία αίσθηση της ματαιότητας 
και του τρόμου που αναπτύχτηκε στο νησί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Η κεντρική 
φιγούρα είναι ο Αλέξης Μπαλαφάρας, ο οποίος είναι ο ίδιος μια αντίφαση. Είναι 
ειρηνιστής και ένας φλογερός θαυμαστής των Βρετανών, αλλά αφιερώνεται με όλη του 
την ψυχή στην υπόθεση της ΕΟΚΑ, και τελικά παγιδεύεται στον σταθερά αυξανόμενο 
ρυθμό της βίας και της τρομοκρατίας, που εμπλέκει τους μαθητές του, τους Άγγλους 
φίλους του και τη Σύλβια Μπλάκγουντ, την όμορφη σύζυγο ενός αξιωματούχου, την οποία 
και ερωτεύεται. 9 

Σε άλλο, επίσης ανώνυμο, σχόλιο της εφημερίδας Evening Gazette του 

Μίντλεσμπρο, η οποία παρέθετε εισαγωγικά ένα ολόκληρο απόσπασμα από το 

μυθιστόρημα και τη μύηση του Αλέξη στα μυστικά της Οργάνωσης και στον παράνομο 

οπλισμό που του επιδεικνυόταν για πρώτη φορά σε μια κρυψώνα, διαβάζουμε τα 

ακόλουθα: 

Αυτή είναι η εισαγωγή του Αλέξη Μπαλαφάρα στη βία –στη βία της κυπριακής 
επανάστασης. Ένας πρώην ειρηνιστής, αφοσιώνεται στην κυπριακή υπόθεση, παρά την 
υψηλή εκτίμηση που τρέφει για τους Βρετανούς. 
Και με φανατική αποφασιστικότητα, εντάσσεται στην ΕΟΚΑ και στην αιματηρή 
αποστολή να απαλλάξει το γενέθλιο νησί του από τους βρετανούς παρείσακτους, παρά 
την αποστροφή που νιώθει για τις κτηνωδίες και των δύο πλευρών. 
Εκείνες οι άσχημες μέρες στην ιστορία του νησιού μετατρέπονται για μας με ζωντάνια σε 
μυθοπλασία μέσα από ένα συνταρακτικό μυθιστόρημα του έλληνα συγγραφέα Ρόδη 
Ρούφου, […]. 
Η ανιούσα και σπειροειδής κλίμακα βίας, τρόμου και αντί-τρόμου καθιστούν την 
ανάγνωση συναρπαστική.  
Η ιστορία λέγεται με τέτοια πειστικότητα που κανείς αφήνεται με ένα συναίσθημα 
συμπάθειας για εκείνους τους Κυπρίους που αναμείχτηκαν στην επανάσταση και ίσως με 
έναν αποτροπιασμό για ό,τι κάποιοι πιστεύουν ότι συνιστούσε κακό χειρισμό της 
κατάστασης από τους Βρετανούς. 
Ένα ερεθιστικό και εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο.10 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η θαυμαστή σύζευξη ιστορίας και μυθοπλασίας ήταν αυτή 

που καθιστούσε συναρπαστική την ανάγνωση του μυθιστορήματος, σύμφωνα και με 

τον κριτικό της εφημερίδας Bucks Examiner του Τσέσαμ, ενώ η εμμονή στην 

περιγραφή των «ωμοτήτων» των αντίπαλων πλευρών υπηρετούσε βασικά το 

με θαυμασμό σε ό,τι τελοσπάντων θεωρείται βρετανικό, παρά τη δουλειά του στην ΕΟΚΑ», εφ. 
Manchester Evening News (Manchester), 18 Οκτ. 1960. 
9 Εφ. Guardian-Journal (Nottingham), 4 Οκτ. 1960 (ανώνυμο σχόλιο για την έκδοση). 
10 Εφ. Evening Gazette (Middlesbrough, Yorks), 23 Σεπτ. 1960 (ανώνυμο σχόλιο για την έκδοση).  
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ανθρωπιστικό μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει ο συγγραφέας γύρω από τη 

σκοπιμότητα (και τις συνέπειες) χρήσης της βίας: 

Όλη η βαρβαρότητα και οι σκληροί φόνοι κατά τη διάρκεια του αγώνα για ανεξαρτησία 
του κυπριακού λαού επανέρχονται ως ζωντανή πραγματικότητα στο μυθιστόρημα του 
Ρόδη Ρούφου Η Χάλκινη Εποχή […]. 
Ιδωμένοι μέσα από τα μάτια του Αλέξη Μπαλαφάρα, ενός πρώην ειρηνιστή και φλογερού 
θαυμαστή των Βρετανών, παρά τις δραστηριότητές του στην ΕΟΚΑ, ο φοβερός τρόμος 
και ο αντί-τρόμος σε χτυπούν ακριβώς ανάμεσα στα μάτια. 
Παρόλο που το βιβλίο είναι λίγο αργό στην αρχή, ο Ρόδης Ρούφος γρήγορα σε μαγεύει με 
τις ζωντανές περιγραφές των ωμοτήτων και των δύο πλευρών και στο τέλος αναρωτιέσαι 
αν όλη αυτή η βιαιότητα ήταν πράγματι απαραίτητη.11 

Στη συντριπτική τους πλειονότητα (και με ενδεικτικά τα προηγούμενα 

αποσπάσματα), τα σύντομα σχόλια που δημοσιεύτηκαν στον τύπο και συνόδευσαν την 

έκδοση της Χάλκινης Εποχής στη Μ. Βρετανία θα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση και 

δεν θα περιορίζονταν μόνο σε μια τυπική και ουδέτερη αναγγελία,12 αλλά θα σχολίαζαν 

θετικά το εγχείρημα του Ρούφου: «Μια αξιοσημείωτη μεταφορά σε μυθοπλασία της 

πραγματικότητας της κυπριακής επανάστασης και μια στηριγμένη στα γεγονότα και 

συναρπαστική απόδοση της εκστρατείας της ΕΟΚΑ»,13 «μια δυνατή ιστορία για την 

ΕΟΚΑ και την κυπριακή επανάσταση»,14 ένα «σοβαρό μυθιστόρημα», με θέμα την 

«αυτοθυσία» και τον «ιδεαλισμό», που «δίνει μια ρεαλιστική εικόνα της Κύπρου στο 

αποκορύφωμα της τρομοκρατίας της ΕΟΚΑ»,15 «ένα άκρως δυνατό μυθιστόρημα» που 

μεταφράζει «με μυθοπλαστικούς όρους» τις «πραγματικότητες της κυπριακής 

επανάστασης και του αγώνα για την Ένωση»16 κ.ο.κ.  

Πολλές βρετανικές εφημερίδες θα καλωσόριζαν, λοιπόν, το βιβλίο και θα 

επαινούσαν (έστω και με κάποιες επιφυλάξεις κάποτε) την τόλμη του Ρούφου (του 

«πλέον υποσχόμενου» από τους συγγραφείς της νέας γενιάς της ελληνικής 

λογοτεχνίας)17 να συνταιριάσει τις απαιτήσεις της πιστότητας στην ιστορική αλήθεια 

11 Cadmean, εφ. Bucks Examiner (Chesham, Bucks), 7 Οκτ. 1960 (σχόλιο για την έκδοση). 
12 Όπως θα συνέβαινε, για παράδειγμα, στην εφ. South Wales Evening Post (Swansea), 19 Νοεμ. 1960, 
που το μόνο, μάλλον δηκτικό, σχόλιο που θα έκανε, σε μια κατά τα άλλα διεκπεραιωτική αναγγελία της 
έκδοσης, θα ήταν το λογοπαίγνιο «Νεύρωση-Ένωση». 
13 Περ. British Books (Croydon), Σεπτ. 1960 (αναγγελία της έκδοσης). 
14 Εφ. Yorkshire Post (Leeds), 22 Σεπτ. 1960 (αναγγελία της έκδοσης). 
15 Εφ. Express & Star (Wolverhampton, Staffs), 20 Οκτ. 1960 (αναγγελία της έκδοσης). 
16 «Το μυθιστόρημα της κυπριακής επανάστασης», εφ. Irish Press (Dublin), 7 Ιαν. 1961 (αναγγελία της 
έκδοσης). Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ότι δεν υπήρξαν και αδιάφορες 
(ή, ακόμη, και αρνητικές) κρίσεις για το μυθιστόρημα.   
17 «Ο Ρόδης Ρούφος έχει χαρακτηριστεί ως ο πλέον υποσχόμενος έλληνας μυθιστοριογράφος αυτή τη 
στιγμή και δύο από τα τρία προηγούμενα μυθιστορήματά του έχουν τιμηθεί με λογοτεχνικά βραβεία», 
θα σημειώσει ο Cadmean στην εφ. Bucks Examiner (Chesham, Bucks), 7 Οκτ. 1960˙ πρβλ. και τις 
ανώνυμες αναγγελίες της έκδοσης στις εφ. Manchester Evening News (Manchester), 18 Οκτ. 1960 και 
Irish Press (Dublin), 7 Ιαν. 1961 («Το μυθιστόρημα της κυπριακής επανάστασης»). 
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(που απαιτούνταν από ένα είδος σαν το χρονικό-ντοκουμέντο, το οποίο ασχολούνταν, 

μάλιστα, με τόσο πρόσφατα γεγονότα) με τις ελευθερίες που προϋπέθετε το 

μυθιστόρημα στη διαχείριση και στην ανάπλαση του μύθου. Φυσικά, όπως ήταν 

άλλωστε αναμενόμενο, στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η συζήτηση κατά πόσο τα 

πράγματα έγιναν ακριβώς έτσι όπως παρουσιάζονταν στο μυθιστόρημα ή αν ο 

συγγραφέας ενέδωσε στις συμβάσεις του (μικτού, αλλά νόμιμου) είδους του χρονικού-

μυθιστορήματος ή, ακόμη περισσότερο, αν στηρίχτηκε (πράγμα αναπόφευκτο για τους 

περισσότερους) στη δική του, «μεροληπτική» οπτική, στις «προκαταλήψεις» και στην 

εκδοχή των γεγονότων που επέβαλαν η εθνική του καταγωγή, αλλά και η πολιτική-

διπλωματική ανάμιξή του στην όλη υπόθεση. Το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ οι σχετικές 

εκτιμήσεις θα ήταν μάλλον μοιρασμένες, τη στιγμή που πολλοί δεν θα δίσταζαν να 

αναγνωρίσουν (και) τις ευθύνες της βρετανικής πλευράς για την κατάσταση που 

δημιουργήθηκε στην Κύπρο όλη την προηγούμενη περίοδο.18 

Η συζήτηση για το αν οι ίδιοι οι Βρετανοί έπρεπε να θεωρούν εαυτούς υπεύθυνους 

για την αιματοχυσία και το καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης που επιβλήθηκε στο νησί δεν 

θα ήταν σίγουρα μια εύκολη υπόθεση ούτε για τους δημοσιογράφους και τους 

κριτικούς των εφημερίδων, ούτε για το βρετανικό αναγνωστικό κοινό. Κάποιοι θα 

έσπευδαν να προτείνουν ως εναλλακτική πρόταση «ερμηνείας» των γεγονότων την 

κατάθεση του Ρούφου, αποδεχόμενοι ως πειστική τη «λογική» στην οποία βασιζόταν 

ένας «ολοκληρωτικός» απελευθερωτικός αγώνας ενός καταπιεζόμενου λαού εναντίον 

των «ιμπεριαλιστών» κηδεμόνων του. Αίφνης, ο Simon Fox της εφημερίδας Western 

Mail του Κάρντιφ θα αναρωτιόταν χωρίς ενδοιασμούς: 

Γιατί να μην εξετάσουμε το κυπριακό πρόβλημα μέσα από τα ελληνικά μάτια με τη 
Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου […];  
Η τραχιά, λειτουργική πρόζα του κ. Ρούφου μεταδίδει με τρόπο θαυμαστό τον φλεγματικό 
ηρωισμό της ελληνοκυπριακής αντίληψης για ό,τι ήταν γι’ αυτούς ολοκληρωτικός πόλεμος 
εναντίον των ιμπεριαλιστών. 

18 Πρβλ. «Ένα μυθιστόρημα για την κυπριακή επανάσταση από την κυπριακή σκοπιά, ειδικά όταν είναι 
τόσο καλό όσο Η Χάλκινη Εποχή, πρέπει να κάνει τους αναγνώστες στη χώρα αυτή να νιώθουν άβολα. 
Ο ήρωας, ο Αλέξης Μπαλαφάρας, με σπουδές στην Αθήνα, στο Παρίσι και στη Χαϊδελβέργη, θεωρεί 
τον εαυτό του κοσμοπολίτη, υπεράνω του εθνικισμού. Αλλά επιστρέφει για να διδάξει σε ένα γυμνάσιο 
στη Λευκωσία και σταδιακά, μα αναπόφευκτα, παρασύρεται στη σύγκρουση –με μοιραία αποτελέσματα 
για τον ίδιο. Ο Ρόδης Ρούφος υπηρέτησε στην Κύπρο στο Ελληνικό Προξενείο και η περιγραφή των 
συνθηκών εκεί έχει μια ένθερμη, αν και αναπόφευκτα μεροληπτική, αυθεντικότητα στις λεπτομέρειες. 
Οι πιο παλιοί θα διασκεδάσουν, αναγνωρίζοντας τέτοιους χαρακτήρες όπως ο Χάρυ Μόνταγκιου, ο 
συγγραφέας, ή ο αριστερός δημοσιογράφος ΜακΦίν ή εκείνος ο αρχηγός των ανταρτών που αναφέρεται 
ως ‘‘ο Μάγος’’ και θυμίζει τον Μοριάρτυ. Το μυθοπλαστικό εύρημα της παρουσίας του 
«μυθιστορήματος-μέσα-στο μυθιστόρημα», που περιστρέφεται γύρω από τα απομνημονεύματα του 
έγκλειστου στο κελί και μελλοθάνατου Αλέξη, είναι αδέξιο˙ αλλά το πολιτικό δίδαγμα ακούγεται 
καθαρό σαν καμπάνα» (εφ. The Daily Telegraph, London, 30 Σεπτ. 1960˙ αναγγελία της έκδοσης). 
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Μπορεί να σοκάρει τους άγγλους αναγνώστες η ανακάλυψη ότι ο αρχηγός της συμμορίας 
και ήρωας του βιβλίου είναι ένας καθηγητής, ο οποίος δίνει τη συγκατάθεσή του και 
ενθαρρύνει μάλιστα την αντάρτικη δράση των μαθητών του ως μια νόμιμη τακτική. 
Έτσι ήταν τότε τα πράγματα: όταν ένα έθνος αγωνίζεται για την ίδια του την ύπαρξη, όλες 
οι κατηγορίες των πολιτών, όλες οι τάξεις, όλες οι ηλικίες πρέπει να πάρουν μέρος στον 
αγώνα.19 

Για τον ανώνυμο συντάκτη της αναγγελίας έκδοσης του μυθιστορήματος στην 

εφημερίδα Manchester Evening News του Μάντσεστερ, το βιβλίο θα άξιζε να 

αποκληθεί «έγκυρο», αν κανείς ήταν εκ προοιμίου αποφασισμένος να διαβάσει «μια 

εικόνα των κυπριακών ταραχών ‘‘από την άλλη πλευρά’’»: 

Ο κ. Ρούφος λέγεται ότι είναι ο πλέον υποσχόμενος έλληνας συγγραφέας και ενώ δεν 
χωρεί αμφιβολία ότι οι συμπάθειές του είναι με την Ένωση το γράψιμό του είναι 
ισορροπημένο και η αλήθεια αντηχεί ξεκάθαρη.20 

Πιο συγκρατημένοι οι Sunday Times του Λονδίνου, παραδέχονταν ότι επρόκειτο 

για μια «θλιβερή» ιστορία, η οποία, εφόσον είχε δόση αλήθειας, δεν μπορούσε παρά 

να ήταν δυσάρεστη για τους βρετανούς αναγνώστες: 

«Τραγωδία», «μίσος», «αφοσίωση σε έναν σκοπό»: ο σκοπός είναι η Ένωση, η τραγωδία 
η Κύπρος, το μίσος εναντίον των Βρετανών. Η αφήγηση ανήκει σε ένα μέλος της ΕΟΚΑ, 
που εκτελείται, η ιστορία είναι θλιβερή: αν διάφορες λεπτομέρειες είναι αλήθεια, δεν 
μπορεί αυτή να είναι ευχάριστη για τους βρετανούς αναγνώστες.21 

Άλλες αναγγελίες της έκδοσης, ωστόσο, θα ήταν πιο επιφυλακτικές ως προς την 

ακρίβεια των γεγονότων που περιγράφονταν στο βιβλίο και τις θέσεις ή την εν γένει 

στάση του συγγραφέα απέναντι στην κυπριακή «εξέγερση», χωρίς να απορρίπτουν 

εντούτοις το μυθιστόρημα: 

Η πλοκή της Χάλκινης Εποχής […] είναι καταστροφικά συναρπαστική, αφηγούμενη την 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης στην Κύπρο από μέσα από την ΕΟΚΑ. 
Το μυθιστόρημα είναι βέβαια αναμενόμενο να έχει κάποια προκατάληψη, αλλά αυτή δεν 
είναι τόσο υπερβολική όσο θα ανέμενε κανείς, και οι σελίδες της πρόσφατης ιστορίας 

19 S. Fox, εφ. Western Mail (Cardiff), 24 Σεπτ. 1960 (σχόλιο για την έκδοση˙ η υπογράμμιση στο 
πρωτότυπο). Στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο στην εφημερίδα Weekly Scotsman του Εδιμβούργου: 
«Τώρα που ο πυρετός της μάχης έχει κοπάσει στην Κύπρο, μπορούμε να δούμε τα γεγονότα εκεί πιο 
ψύχραιμα. Η κρίση μας και η κατανόησή μας γι’ αυτά θα είναι καλύτερες, ύστερα από την ανάγνωση 
του νέου μυθιστορήματος του έλληνα συγγραφέα Ρόδη Ρούφου. Εδώ είναι η ιστορία που δεν διαβάσαμε 
στις εφημερίδες –η ιστορία της κυπριακής επανάστασης, μεταφρασμένη σε ανθρώπινους και 
προσωπικούς όρους. Μέσα από τα μάτια ενός νεαρού Ελληνοκύπριου, του Αλέξη Μπαλαφάρα, ο οποίος 
από λόγιος ειρηνιστής μετατρέπεται σε σκληρό τρομοκράτη, βλέπουμε την επανάσταση στην Κύπρο να 
εξελίσσεται από μια χειρονομία διαμαρτυρίας σε έναν σκληρό και βίαιο αγώνα. Για τους πιο πολλούς 
από μας στη Βρετανία, αυτό είναι ένα ωφέλιμο βιβλίο –μια θλιβερή υπενθύμιση ότι δεν υπήρξαμε 
πάντοτε αθώοι στον ρόλο του καταπιεστή» (G.T., εφ. Weekly Scotsman, Edinburgh, 29 Σεπτ. 1960˙ 
σχόλιο για την έκδοση). 
20 Εφ. Manchester Evening News (Manchester), 18 Οκτ. 1960 (αναγγελία της έκδοσης). 
21 «Θλιβερή ιστορία», εφ. The Sunday Times (London), 11 Δεκ. 1960 (αναγγελία της έκδοσης). 
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παρουσιάζονται πάρα πολύ ζωντανά, καθώς γράφονται ως μυθοπλασία. Ο συγγραφέας, ο 
Ρόδης Ρούφος, είναι έλληνας και έτσι υπάρχουν γνώμες, εξηγήσεις και δηλώσεις που 
φαίνεται να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η 
δύναμη του αισθήματος πίσω από την ιστορία.22 

Η «παραποίηση» αυτή της αλήθειας για την οποία κατηγορούνταν έμμεσα ο 

συγγραφέας θα αποτελούσε, έστω υπόρρητα, τον βασικότερο λόγο που άλλοι θα 

έβλεπαν το μυθιστόρημα μάλλον αδιάφορα ή και με έκδηλα επικριτικές προθέσεις. Ο 

ανώνυμος, για παράδειγμα, κριτικός της εφημερίδας Northern Echo του Ντάρλινγκτον, 

στο σύντομο σχόλιό του, δεν έκρυβε την απογοήτευσή του για το θέμα που επέλεξε ο 

έλληνας συγγραφέας, καθώς ένα βιβλίο για την κυπριακή «τρομοκρατία» δεν του 

προκαλούσε «κανέναν ενθουσιασμό»:  

Ο κ. Ρούφος, ένας έλληνας, γράφει για την Κύπρο στο αποκορύφωμα της επανάστασης. 
[…]. Έχω διαβάσει στα πρόσφατα χρόνια αρκετά για την πραγματική τρομοκρατία στην 
Κύπρο και δεν έχω καμιάν επιθυμία να διαβάσω γι’ αυτή σε μυθιστορήματα, όπου η 
αλήθεια μπορεί να διαστρεβλωθεί για λόγους προπαγάνδας και για όποιον άλλο λόγο ο 
συγγραφέας μπορεί να επιλέξει. Αν ο κ. Ρούφος είχε γράψει για την προσπάθεια των 
Κυπρίων να κάνουν το νησί τους ένα καλύτερο μέρος να ζήσει κανείς μετά την 
τρομοκρατία, αυτό, νομίζω, θα ήταν ένα μυθιστόρημα που θα άξιζε να το διαβάσει 
κανείς.23 

Ακόμη πιο δηκτικά, η εφημερίδα Εvening Echo αποκαλούσε τον αγώνα της ΕΟΚΑ 

το «αίσχος του νησιού» και το μυθιστόρημα μια απροκάλυπτη «απολογία υπέρ της 

Ένωσης», με σκοπό τη δικαιολόγηση των (πέρα από κάθε έννοια ηθικής) εγκλημάτων 

της Οργάνωσης:  

Η κυπριακή τρομοκρατία: οι σχεδόν καθημερινές δολοφονίες της ΕΟΚΑ και οι βόμβες 
και οι διαδηλώσεις και τα ανθρωποκυνηγητά και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας,  όλο αυτό 
φαίνεται τώρα κάπως μακριά μας.  
Αλλά ήταν αναπόφευκτο ότι κάποια κυρία ή κάποιος άλλος έλληνας συγγραφέας θα 
έγραφε ένα μυθιστόρημα γι’ αυτό.  
Αυτό ακριβώς έκανε ο Ρόδης Ρούφος στη Χάλκινη Εποχή […] με την ιστορία της 
συμμετοχής ενός κύπριου καθηγητή στο αίσχος του νησιού.  
Αυτό το μυθιστόρημα είναι μια αρκετά αξιοσημείωτη μεταφορά σε μυθοπλασία μιας 
εποχής βίας και πάθους –και ακόμη και αν κάποιος το δει ως μια λίγο καθυστερημένη 
απολογία υπέρ της Ένωσης ή ως μια προσπάθεια να δικαιολογηθούν όσα δεν 
δικαιολογούνται, είναι εντούτοις μια ιστορία που ασκεί δυνατή έλξη.  

22 Eφ. Liverpool Daily Post (Liverpool), 12 Oκτ. 1960 (αναγγελία της έκδοσης). 
23 «Η επικαιρότητα στα μυθιστορήματα», εφ. Northern Echo (Darlington, Durham), 21 Οκτ. 1960 
(σχόλιο για την έκδοση˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). Και για τον Paul Scott του περιοδικού New 
Statesman του Λονδίνου η τρομοκρατία δεν ήταν «αρκετή» ως θέμα, για να στήσει κανείς ένα αξιόλογο 
μυθιστόρημα: «Ο Ρόδης Ρούφος, ένας έλληνας συγγραφέας (που γράφει εδώ μάλλον απευθείας στα 
αγγλικά, εφόσον δεν βλέπω αναφορά σε μεταφραστή), αφιερώνει τη Χάλκινη Εποχή σε εκείνους που 
διάλεξαν την ελευθερία. Πρόκειται για μια αφήγηση-ντοκουμέντο κάποιων πλευρών από τις ταραχές 
στην Κύπρο. Η πολιτική σύγκρουση δεν είναι το κατάλληλο υλικό για ένα μυθιστόρημα, εκτός και αν 
αποδίδεται μέσα από τα πάθη αντρών και γυναικών» (P. Scott, περ. New Statesman, London, 1 Οκτ. 
1960˙ αναγγελία της έκδοσης). 
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Μπορεί, ευτυχώς, τώρα να διαβαστεί χωρίς τα μπαρουτοκαπνισμένα γυαλιά του 
αντάρτικου –επειδή, ίσως, αξίζει μόνο για τη μυθοπλαστική πλευρά του.24 

Ως εδώ είδαμε τις αναγγελίες της έκδοσης του μυθιστορήματος, καθώς και τα 

σχόλια που συνόδευσαν την κυκλοφορία του βιβλίου στη Μ. Βρετανία, κατά κανόνα 

σύντομες παρουσιάσεις που εμφανίστηκαν σε έντυπα ευρείας απήχησης (στις 

εφημερίδες Sunday Times και Daily Telegraph ή στο περιοδικό New Statesman του 

Λονδίνου, για παράδειγμα) αλλά περισσότερο φιγουράρισαν σε εφημερίδες τοπικής 

εμβέλειας. Χωρίς οι βιβλιοπαρουσιάσεις αυτές να είναι άνευ σημασίας, καθώς 

συνιστούν αναμφίβολα δείκτες των συνθηκών της συγχρονικής πρόσληψης του 

μυθιστορήματος στην «άλλη όχθη» της κυπριακής διένεξης και συνεισφέρουν σε 

κάποιο βαθμό στην ανασύνθεση του κλίματος της εποχής στη Μ. Βρετανία, δεν 

αποτελούν παρά μικρές ψηφίδες στην όλη εικόνα, εφόσον δεν επιδίωκαν μια πιο 

αναλυτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση του έργου. Αυτή επιχειρήθηκε από τέσσερις 

βρετανούς κριτικούς, οι οποίοι και δημοσίευσαν επώνυμα και εκτενέστερα κείμενα για 

το μυθιστόρημα, απηχώντας, ανάμεσα σε άλλα, και κάποιες από τις απόψεις που είχαν 

ακουστεί ή τις στάσεις που είχαν υιοθετηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα στη 

συζήτηση για το Κυπριακό στη Μ. Βρετανία. 

Ο Robert Smith από τις στήλες της εφημερίδας Evening Express του Αμπερντήν 

πρώτος θα υπονοούσε –ήδη από τον τίτλο της κριτικής του– τη σχέση του 

μυθιστορήματος του Ρούφου με τα Πικρολέμονα του L. Durrell («Ένα βιβλίο 

δημοσιεύεται αυτό το μήνα το οποίο είναι πιθανό να φέρει πικρές αναμνήσεις σε 

πολλούς ανθρώπους στη Βρετανία») –κάτι που λίγες μέρες αργότερα θα ειπωθεί 

ξεκάθαρα στο ανώνυμο σχόλιο του περιοδικό Time and Tide του Λονδίνου («υπάρχει 

εκεί μια παράξενη καρικατούρα κάποιου που θεωρώ ότι είναι ο Lawrence Durrell»).25 

Το κείμενο, πάντως, του Smith εστίαζε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να 

απαντούσε ο Ρούφος στα επιχειρήματα και στις κατηγορίες των Βρετανών (επομένως 

και του Durrell) περί των «τρομοκρατικών» μεθόδων της ΕΟΚΑ:  

24 Εφ. Εvening Echo (Bournemouth), 20 Οκτ. 1960 (αναγγελία της έκδοσης). «Μια πειστική απολογία 
από την ελληνική σκοπιά» είχε επίσης χαρακτηρίσει το μυθιστόρημα το περ. British Books (Croydon) 
στη δική του αναγγελία της έκδοσης (Σεπτ. 1960). 
25 Robert Smith, «Βιβλίο που θα φέρει πικρές αναμνήσεις», εφ. Evening Express (Aberdeen), 21 Σεπτ. 
1960. Στο αντίστοιχο σχόλιο του περ. Time and Tide του Λονδίνου (24 Σεπτ. 1960) ο ανώνυμος 
συντάκτης αναφέρεται προφανώς στον χαρακτήρα του Χάρυ Μόνταγκιου. 
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Η ελευθερία, όπως ο Ρόδης Ρούφος ξεκαθαρίζει στη Χάλκινη Εποχή […], δεν αμαυρώθηκε 
για τους Κυπρίους από τις μεθόδους με τις οποίες κατακτήθηκε. Η ΕΟΚΑ δοξάστηκε. Ο 
φόνος ήταν απαραίτητος. «Ακρότητες» έγιναν μόνον από λίγους.26  

Εξάλλου, «αν μπορεί κανείς να πιστέψει όσα αναφέρει ο συγγραφέας, οι 

ακρότητες δεν έγιναν μόνον από τους Κυπρίους», σημείωνε με έμφαση ο Smith, 

κάνοντας εκτενή αναφορά τόσο στις βομβιστικές επιθέσεις, στις δολοφονίες και εν 

ψυχρώ εκτελέσεις στρατιωτών και πολιτών στις οποίες προέβησαν ελληνοκύπριοι 

«τρομοκράτες» (περιστατικά τα οποία ήταν λίγο-πολύ γνωστά στο βρετανικό κοινό και 

τα οποία προβάλλονταν κατά κόρον και στο βιβλίο του L. Durrell), όσο και στα 

βασανιστήρια των ειδικών σωμάτων ασφαλείας, στις επιδρομές του βρετανικού 

στρατού στα χωριά και στην ανάρμοστη συμπεριφορά των στρατιωτών απέναντι σε 

αμάχους, ιερείς και χώρους λατρείας, όπως ήταν οι εκκλησίες –μια πλευρά της 

Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης με την οποία δεν ήταν και πολύ εξοικειωμένοι στη Μ. 

Βρετανία.  

Στο συγκείμενο αυτό, ο Smith σχολίαζε την επιθυμία του συγγραφέα να αποδώσει 

την όλη κατάσταση στην Κύπρο με ένα μυθιστόρημα από τη σκοπιά του Θεού, 

προκειμένου να περιγράψει όλες τις αντικρουόμενες επιθυμίες, σκέψεις, στάσεις των 

εμπλεκόμενων μερών, σε μια προσπάθεια να αποδειχθεί πού τελικά βρισκόταν το 

δίκαιο. Αλλά στο σημείο αυτό ο κριτικός παραδεχόταν ότι του ήταν αδύνατο να πάρει 

οριστική και ξεκάθαρη θέση, καθώς μόνο να διερωτηθεί μπορούσε –και με τη σειρά 

του να ερεθίσει τον ανάλογο προβληματισμό του αναγνώστη: 

Ωστόσο, το τρομακτικό και συνάμα συναρπαστικό πράγμα συνίσταται στο ότι [Η Χάλκινη 
Εποχή] ΕΙΝΑΙ μυθιστόρημα. Το γεγονός με το ένδυμα της μυθοπλασίας. Και ο 
αναγνώστης μένει με το ερώτημα: Πόσα από αυτά όντως συνέβησαν; 
[…] 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο συγγραφέας εννοεί αυτά που λέει. Το βιβλίο –η ιστορία 
ενός πρώην ειρηνιστή και βρετανόφιλου καθηγητή, που έγινε μέλος της ΕΟΚΑ– 
παρουσιάζεται ως μια «αληθινή» εικόνα της κατάστασης στην Κύπρο στην κορύφωση της 
επανάστασης. 
Σκληρό, όμως εξαιρετικά καλογραμμένο από έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους 
συγγραφείς της Ελλάδας, το μυθιστόρημα θα υφάνει έναν βασανιστικό ιστό αμφιβολίας 
στη σκέψη πολλών. 
Έχουν τα γεγονότα χρωματιστεί από τη φαντασία του συγγραφέα ή από τον φανερό 
πατριωτικό του ζήλο; Ή μήπως, στην περίπτωση αυτή, η μυθοπλασία βρίσκεται 
επικίνδυνα κοντά στην αλήθεια;27 

26 R. Smith, «Βιβλίο που θα φέρει πικρές αναμνήσεις», ό.π. 
27 R. Smith, «Βιβλίο που θα φέρει πικρές αναμνήσεις», ό.π. (οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
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Ο Frederick Porter, από την άλλη, θα δημοσίευε την επόμενη μέρα με τον τίτλο 

«Κύπρος», μια κριτική στην εφημερίδα Glasgow Herald της Γλασκόβης, όπου δεν 

άφηνε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της αλήθειας όσων περιγράφονταν στο βιβλίο 

του Ρούφου, το οποίο μπορεί, κατά την άποψη του βρετανού κριτικού, να μην είχε 

«μεγάλη λογοτεχνική αξία», αλλά ως μαρτυρία «από πρώτο χέρι» των όσων έγιναν 

στην Κύπρο τα προηγούμενα χρόνια του ήταν αδιανόητο να την αγνοήσει.28 Ο Porter 

δεν ήταν ο μόνος που θα εξέφραζε επιφυλάξεις ως προς τη λογοτεχνική αξία της 

Χάλκινης Εποχής. Περισσότερο εντύπωση προκαλεί, όμως, στην κριτική του η 

αντιπαραβολή των μεθόδων που χρησιμοποιούσαν οι βρετανοί στρατιώτες εναντίον 

των ελληνοκύπριων αγωνιστών με τις αντίστοιχες της διαβόητης μυστικής αστυνομίας 

της Σοβιετικής Ένωσης (OGPU), των γερμανών Ναζί και των γάλλων αποικιοκρατών 

στην Αλγερία:  

Είναι αδύνατον να αμφισβητήσει κανείς την αυθεντικότητα αυτού του ντοκουμέντου της 
βρετανικής πολιτικής καταπίεσης και των ανακρίσεων υπό καθεστώς επαίσχυντου τρόμου 
και βίας. Εκείνοι που μπορούν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο και να παραβλέπουν ακόμη 
μια πολιτική που διέφθειρε τους στρατιώτες μας στην Κύπρο, θα πρέπει να βρουν 
καινούριες βάσεις από τις οποίες θα καταδικάσουν τις πολιτικές που διέφθειραν τα μέλη 
της OGPU, τους στρατιώτες των Ναζί και τους αλεξιπτωτιστές των γαλλικών ειδικών 
δυνάμεων της Αλγερίας.29 

Την ίδια επίσης μέρα, στο λογοτεχνικό περιοδικό John o’London’s του Λονδίνου, 

το μυθιστόρημα θα σημειωνόταν με τρεις αστερίσκους ως «εξαιρετικό» από τον 

Tyndareus, ο οποίος και δικαιολογούσε ως εξής την ανώτερη δυνατή διάκριση που του 

απένειμε: 

Αυτό το εντυπωσιακό μυθιστόρημα δίνει μια από μέσα εικόνα των ταραχών στην Κύπρο 
από μια κυπριακή οπτική. Αντιμετωπίζει καλά και συγκινητικά τα προβλήματα που οι 
ταραχές αυτές προκάλεσαν. Κανείς μένει με το αίσθημα μιας κάποιας ντροπής για την 
επαίσχυντη βρετανική πολιτική της πρώτης περιόδου.30 

28 Πρβλ. «Η Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου […] είναι ένα σημαντικό βιβλίο, το οποίο πρέπει να 
διαβαστεί ευρέως. Και το πιθανότερο θα διαβαστεί˙ όχι ως ένα έργο μεγάλης λογοτεχνικής αξίας, αλλά 
προφανώς ως μια από πρώτο χέρι καταγραφή της επανάστασης της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Ο Αλέξης 
Μπαλαφάρας είναι ένας νεαρός, φιλελεύθερων πεποιθήσεων καθηγητής, φλογερός θαυμαστής των 
Βρετανών και μελετητής του μεσαιωνικού μυστικισμού. Καταγράφει την ανάπτυξη της πολιτικής του 
δέσμευσης στην Ένωση, καθώς οι μάταιες προσπάθειες για παρακώλυση της αυτοδιάθεσης οδηγούν τον 
ίδιο, τους βρετανούς του φίλους, τους μαθητές του και, τελικά, όλο τον κυπριακό λαό σε έναν εφιαλτικό 
λαβύρινθο διαδηλώσεων, καταπίεσης, τρόμου και αντί-τρόμου» (Frederick Porter, «Κύπρος», εφ. 
Glasgow Herald, Glasgow, 22 Σεπτ. 1960). 
29 F. Porter, «Κύπρος», ό.π.  
30 Tyndareus, στη στήλη «Recent fiction», περ. John o’London’s (London), 22 Σεπτ. 1960. 
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Στο ίδιο τεύχος, εντούτοις, θα δημοσιευόταν και μια εκτενέστερη κριτική με την 

υπογραφή του διακεκριμένου κριτικού και λογίου P. N. Furbank. Ο Furbank δεν 

παρέλειπε να σχολιάσει και αυτός τον τρόπο που παρουσιάζονταν οι Βρετανοί στο 

μυθιστόρημα, μια εικόνα την οποία δεν την έβρισκε και ιδιαίτερα τιμητική για το έθνος 

του, αλλά δεν την έβλεπε και πολύ μακριά από την αλήθεια.31 Ωστόσο, το ενδιαφέρον 

του εστιαζόταν κατά κύριο λόγο στον Αλέξη και στους υπόλοιπους χαρακτήρες του 

μυθιστορήματος, τους οποίους δεν τους αισθανόταν πολύ πειστικούς ως πρόσωπα, 

αλλά τους χαρακτήριζε «χάρτινους» και στερεοτυπικούς. Υπό το πρίσμα αυτό, και 

παρά το γεγονός ότι το μυθιστόρημα δεν κρινόταν συνολικά ως αποτυχημένο, ούτε η 

μεταστροφή του διανοούμενου ήρωα από αδιάφορο κοσμοπολίτη σε εθνικιστή και 

συνειδητό αγωνιστή υπέρ της Ένωσης, ούτε τα μείζονα, κατά την εκτίμηση του 

Furbank, διλήμματα περί των σχέσεων θεωρίας και πράξης, ιδεολογίας και 

στράτευσης, μέσων και σκοπών ή των ηθικών ορίων της επαναστατικής δράσης 

θέτονταν με τρόπο που να πείθουν τον αναγνώστη ότι αντανακλούσαν όντως το έντονο 

ψυχικό βίωμα του κεντρικού πρωταγωνιστή ή όσων τον πλαισίωναν: 

Η Χάλκινη Εποχή, του έλληνα συγγραφέα Ρόδη Ρούφου, είναι μια ιστορία μαρτυρίου για 
την υπόθεση της ΕΟΚΑ. Χαρακτήρας από τη φύση του διανοούμενος και στοχαστικός, ο 
ήρωας του βιβλίου, ένας κύπριος με ελληνική παιδεία, βρίσκει τον εαυτό του να 
αναμιγνύεται αμείλικτα στον αγώνα της πατρίδας του και βλέπει αυτό που είχε 
περιφρονήσει ως παρωχημένο ιστορικό αναχρονισμό να μετατρέπεται σε μια υπόθεση για 
την οποία αξίζει κανείς να ζήσει και να πεθάνει. Είναι από πολλές πλευρές ένα πολύ 
περίτεχνο μυθιστόρημα. Ο συγγραφέας κατόρθωσε να συλλάβει τον αυξανόμενο 
ενθουσιασμό, την απαστράπτουσα και σαγηνευτική φιγούρα του Αρχιεπισκόπου, τα 
συναισθήματα μιας υψηλόφρονης σταυροφορίας να μετατρέπονται στις πραγματικότητες 
του οργανωμένου εγκλήματος. […]. Αλλά αυτό το μυθιστόρημα στην πραγματικότητα 
δεν κάνει πολλά για να αγγίξει τις συνειδήσεις μας. Είναι όλα πολύ εύκολα, πολύ 
επιφανειακά. Είναι το είδος του βιβλίου στο οποίο οι άντρες έχουν «τα λεπτά ντελικάτα 
χέρια ενός διανοούμενου» και οι γυναίκες διαθέτουν καθησυχαστικές, βαθιές φωνές. Οι 
χαρακτήρες είναι χάρτινοι και, στις ενδιάμεσες ερωτικές σκηνές, χάρτινοι ήρωες 
συνευρίσκονται με άλλους χάρτινους ήρωες. Για ποιο λόγο οι εμπλεκόμενες στον αγώνα 
πλευρές ενήργησαν όπως ενήργησαν, τι ήταν αυτό που πραγματικά καθοδηγούσε τη 
δράση τους, σ’ αυτά τα ερωτήματα το μυθιστόρημα ποτέ δεν απαντά όπως πρέπει. 
Έχοντας κάνει τον ήρωά του διανοούμενο, περιμένει κανείς ότι ο συγγραφέας θα δείξει 
τη μεταστροφή του στη βία ως μια αδήριτη αναγκαιότητα. Στην πραγματικότητα, αυτός 
παρασύρεται στη βία μέσα σε ένα κύμα ρομαντικού ενθουσιασμού τόσο άκριτου όσο είναι 
και οι έφηβοι τους οποίους υπερασπίζεται ώς τον θάνατό τους.32 

31 Πρβλ. «Οι Βρετανοί εμφανίζονται στο μυθιστόρημα ως αδαείς ιμπεριαλιστές, νταήδες και σαδιστές, 
και η εικόνα πρέπει να είναι μάλλον ενοχλητική. Ο Θεός ξέρει πόσο πολύ άβολα νιώθει κανείς για την 
Κύπρο (πολύ περισσότερο απ’ όσο για το Σουέζ, το οποίο ήταν επαίσχυντο περισσότερο ως αδυναμία 
και υποκρισία παρά ως έγκλημα)» (P. N. Furbank, στη στήλη «On new novels», περ. John o’London’s, 
London, 22 Σεπτ. 1960). 
32 P. N. Furbank, ό.π. 
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Oι απόψεις αυτές του Furbank συνέπιπταν εντυπωσιακά με το ανώνυμο σχόλιο του 

περιοδικού Time and Tide του Λονδίνου δυο μέρες αργότερα, τόσο που κανείς θα 

έμπαινε στον πειρασμό να υποθέσει ότι ο συντάκτης μπορεί και να ήταν ο ίδιος. Πέρα 

από την αναφορά και πάλι σε «χάρτινους» και μη πειστικούς ήρωες, στον Ρούφο 

χρεωνόταν επιπλέον μια μανιχαϊστική οπτική στα πράγματα και μια φτηνή προσπάθεια 

μίμησης του βρετανού συγγραφέα Somerset Maugham:  

Μ’ έναν αρκετά παράξενο τρόπο, κάποιος ενδιαφέρεται επίσης για τους χάρτινους 
χαρακτήρες της Χάλκινης Εποχής, όχι εξαιτίας όσων οι ίδιοι κάνουν ή λένε, αλλά επειδή 
το αίσθημα ενοχής που τον διακατέχει δίνει στα πρόσωπα περισσότερη ουσία από όση το 
ίδιο το γράψιμο. Η Χάλκινη Εποχή αναφέρεται στον κυπριακό ηρωισμό και στη βρετανική 
κτηνωδία στην Κύπρο και, καθώς δεν υπάρχει όνομα μεταφραστή, υποθέτω ότι ο ίδιος ο 
συγγραφέας το «αγγλοποίησε» μάλλον στο στυλ του κ. Σόμερσετ Μομ. Κάθε τι είναι 
άσπρο ή μαύρο, έτσι ώστε ακόμη και αυτό που είχε σκοπό να γίνει το γκρίζο του Μομ 
καταλήγει φλύαρο, αλλά το βιβλίο συνεχίζει με ζωηρό ρυθμό από επεισόδιο σε 
επεισόδιο.33 

Στο ίδιο σχόλιο, εκφράζονταν ανάλογες επιφυλάξεις για τη λογοτεχνική αξία της 

Χάλκινης Εποχής, ακόμη και για την πιστότητα ή την ακρίβεια κάποιων λεπτομερειών 

στην απόδοση των πραγματικών γεγονότων (κάτι που θα ανέμενε κανείς από ένα 

βιβλίο «ντοκουμέντο»), αλλά και πάλι τα βέλη του συντάκτη στρέφονταν περισσότερο 

εναντίον των βρετανικών αρχών ασφαλείας και των μεθόδων που μετήλθαν στην 

αντιμετώπιση της κυπριακής εξέγερσης:  

αλλά, ακόμη και αν μάλλον δεν ήμασταν τόσο άθλιοι όσο φαίνεται [στη Χάλκινη Εποχή] 
ή οι άνθρωποι της ΕΟΚΑ δεν ήταν τόσο ευγενείς, ήμασταν όντως άθλιοι και αυτοί είχαν 
το δίκαιο με το μέρος τους, γι’ αυτό κανείς συνεχίζει να διαβάζει το βιβλίο και να το 
πιστεύει.34 

Με τα δεδομένα αυτά, η κριτική που θα δημοσιευόταν τελευταία χρονολογικά 

στην εφημερίδα The Tribune του Λονδίνου με την υπογραφή του γνωστού 

δημοσιογράφου, κριτικού και συγγραφέα Mervyn Jones εύλογα δίνει την εντύπωση ότι 

προσπαθούσε να συγκεράσει τις όποιες αντιτιθέμενες απόψεις εκφράστηκαν για το 

μυθιστόρημα όλο το προηγούμενο διάστημα, εκτιμήσεις που άγγιζαν βέβαια, μεταξύ 

άλλων, και πολύ ευαίσθητα πολιτικά και ηθικά ζητήματα γύρω από το Κυπριακό και 

τον ρόλο των Βρετανών. Ο Jones επικαλούνταν και ο ίδιος την πολύ καλή γνώση της 

πραγματικότητας στην Κύπρο κατά τα επίμαχα χρόνια ως εγγύηση της αξιοπιστίας 

τόσο της κριτικής του, όσο και του βιβλίου του Ρούφου, την οπτική του οποίου 

33 Περ. Time and Tide (London), 24 Σεπτ. 1960 (ανώνυμο σχόλιο για την έκδοση). 
34 Περ. Time and Tide (London), ό.π. (η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
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αποδεχόταν, επιθυμώντας να τη δικαιώσει με το αιτιολογικό ότι βασική πρόθεση του 

συγγραφέα δεν ήταν η προβολή της «αλήθειας» της ελληνικής πλευράς, αλλά η 

αποκάλυψη της θηριωδίας του πολέμου και της ανάγκης για «άμεση συμφιλίωση».35 

Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της κριτικής του Jones (όπως και η προηγούμενη του R. 

Smith) θα αφιερωνόταν στην απαρίθμηση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν και από 

τις δύο πλευρές την περίοδο 1955-1958 και τα οποία ορθώς, κατά τον Jones, 

συμπεριλαμβάνονταν στο μυθιστόρημα. Το βρετανικό κοινό έπρεπε, με το σκεπτικό 

αυτό, να αναγνωρίσει την παρρησία του Ρούφου, ο οποίος ομολογούσε χωρίς 

υπεκφυγές κάποιες από τις ωμότητες της ΕΟΚΑ εναντίον αμάχων ή αιχμάλωτων 

βρετανών στρατιωτών, αλλά όφειλε ταυτόχρονα να μην κλείσει τα μάτια μπροστά στις 

περιγραφές των βασανιστηρίων στα κρατητήρια της Ομορφίτας (και στις «επαίσχυντες 

σχετικές διαψεύσεις» του τότε Υπουργού των Αποικιών Alan Lennox-Boyd) ή στο 

ολοκαύτωμα του Κώστα Λεβέντη (της περσόνας, δηλαδή, του Γρηγόρη Αυξεντίου στο 

μυθιστόρημα).  

Το σημαντικότερο προτέρημα της Χάλκινης Εποχής ήταν, κατά συνέπεια, η 

αντικειμενικότητα στην απόδοση της ζοφερής πραγματικότητας της εποχής και η 

καταγγελία του φαύλου κύκλου της βίας, στον οποίο αναπόφευκτα ενέχονταν σχεδόν 

όλοι, με κορυφαία την περίπτωση του κεντρικού ήρωα. Από την άποψη, λοιπόν, της 

πιστότητας στα γεγονότα και της ισορροπίας στην επίρριψη των ευθυνών το 

μυθιστόρημα του Ρούφου χαρακτηριζόταν «έντιμο». Όπως όμως και ο Furbank 

προηγουμένως, ο Jones θεωρούσε προβληματικό το στήσιμο των χαρακτήρων και των 

καταστάσεων –ιδιαίτερα των ερωτικών–, με την απουσία ουσιαστικής ψυχογράφησης 

των υπόλοιπων ηρώων (πλην του Αλέξη) και κατ’ εξοχήν των γυναικών (ιδίως δε της 

Σύλβιας).36 

35 Πρβλ. «Το μυθιστόρημα αυτό από έναν νέο έλληνα συγγραφέα τοποθετείται στην πιο κρίσιμη φάση 
του αγώνα για την ελευθερία ή της τρομοκρατικής εκστρατείας στην Κύπρο. Μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει πως είμαστε ακόμη πολύ κοντά στα γεγονότα, για να μπορούν οι ιστορικοί να έχουν 
καταλήξει σε έναν χαρακτηρισμό που δεν θα ανακαλεί συναισθήματα. Το βιβλίο φαίνεται πως (παρά το 
γεγονός ότι δεν δίνεται όνομα μεταφραστή) έχει γραφεί, ενώ οι σφαίρες ρίχνονταν ακόμη. Με το 
δεδομένο αυτό, είναι προς μεγάλη τιμή της Ελλάδας και ιδιαιτέρως του κ. Ρούφου. Γιατί το κυρίαρχο 
θέμα του είναι η κτηνωδία του πολέμου –ακόμη και ενός πολέμου τον οποίο ο συγγραφέας θεωρεί 
αναπόφευκτο και δικαιολογημένο– και η ανάγκη για άμεση συμφιλίωση. Οι ήρωες, φυσικά, είναι οι 
άντρες της ΕΟΚΑ˙ αλλά οι Βρετανοί δεν είναι σε καμιά περίπτωση όλοι παλιάνθρωποι. Ως κάποιος που 
παρακολούθησε τα γεγονότα στην Κύπρο από πολύ κοντά, θα έλεγα ότι ούτε ο ηρωισμός ούτε η 
αθλιότητα στηρίζονται πέρα από τα εχέγγυα της αλήθειας» (Mervyn Jones, «Η κτηνωδία του πολέμου», 
εφ. The Tribune, London, 28 Οκτ. 1960). 
36 Πρβλ. «Ως μυθιστόρημα, είναι αρκετά καλό, ώστε να αφήνει ένα αίσθημα ανεξήγητης δυσαρέσκειας. 
Ανεξήγητης, διότι θα χρειαζόταν ένας πραγματικά μεγάλος συγγραφέας, για να παρακολουθήσει το θέμα 
του έως την απώτατη σημασία του. Αλλά κανείς θα μπορούσε να πει χωρίς αδικαιολόγητη αυστηρότητα 
ότι ο κ. Ρούφος δεν εργάστηκε αρκετά σκληρά στην απόδοση της κατάστασης μεταξύ του Αλέξη και 
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Ανακεφαλαιώνοντας τα σχετικά με την υποδοχή της αγγλικής έκδοσης της Χάλκινης 

Εποχής στη Μ. Βρετανία, αξίζει από τη μεριά μας να προβούμε σε μια αποτίμηση όσων 

γράφτηκαν τότε, λίγες μόλις βδομάδες από την επίσημη ανακήρυξη της κυπριακής 

ανεξαρτησίας και το θεωρητικά «οριστικό» κλείσιμο του ζητήματος που είχε 

κυριαρχήσει (και) στον δημόσιο λόγο της εγγυήτριας πλέον δύναμης του νησιού, στο 

πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης κατά τη δεύτερη μεταπολεμική δεκαετία για την 

τύχη των αποικιακών κτήσεων της πάλαι ποτέ Βρετανικής Αυτοκρατορίας.37 Με μια 

πρώτη ματιά, διαπιστώνουμε ότι ο διάλογος που εύλογα θα ανέμενε ο συγγραφέας να 

γίνει γύρω από το μυθιστόρημά του στη Μ. Βρετανία (αλλιώς δεν είχε νόημα η 

πρωτοβουλία του να το γράψει απευθείας στα αγγλικά και να το δημοσιεύσει εκεί) δεν 

πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον στον βαθμό που θα το επιθυμούσε ο ίδιος, 

ενδεχομένως και εξαιτίας της απροθυμίας κάποιων εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας 

να δημοσιεύσουν εκτενέστερα κριτικά σημειώματα. 

Αυτό ισχύει σίγουρα για τους Sunday Times του Λονδίνου, για λογαριασμό των 

οποίων είχε πρόθεση να γράψει κριτική της Age of Bronze ο γνωστός βρετανός 

φιλέλληνας P. Leigh Fermor (άλλως, Paddy).38 Στο ιδιωτικό αρχείο του Ρούφου 

απόκειται η επίσημη απάντηση των Sunday Times (ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 1961) 

στον Fermor, με την οποία η διεύθυνση της εφημερίδας τον ενημέρωνε ότι δεν τους 

είχε κοινοποιηθεί εγκαίρως κάποια πρότασή του για κριτική παρουσίαση του 

μυθιστορήματος από τον ίδιο (παρά και τη σχετική επιστολή της συζύγου του Fermor, 

της γυναίκας που αγαπά –της Σύλβιας, μιας ελληνίδας παντρεμένης με έναν ευπρεπή βρετανό 
αξιωματούχο. Μπαίνει μέσα στον συναισθηματικό κόσμο του Αλέξη, αλλά όχι της Σύλβιας˙ και, σε 
τελική ανάλυση, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για κείνην. Έτσι, η κατάσταση παραμένει μάλλον 
τετριμμένη και η κλιμάκωση λιγότερο συγκινητική από όσο θα έπρεπε να είναι. Σε κάθε περίπτωση, 
αυτό είναι ένα έντιμο και συμπονετικό βιβλίο: ένα βιβλίο που μπορεί να σου αρέσει και να το σέβεσαι» 
(M. Jones, «Η κτηνωδία του πολέμου», ό.π.). 
37 Ειδικά για το ευαίσθητο ζήτημα των αγγλοελληνικών σχέσεων και των επιπτώσεων που είχε σε αυτές 
το Κυπριακό στη δεδομένη συγκυρία του «τέλους» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, πρβλ. R. Holland 
και D. Markides, Οι Βρετανοί και οι Έλληνες. Αγώνες Εξουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 1850-1960, 
μτφρ. Ε. Κυφωνίδου, Αθήνα, Πατάκης, 2007, σ. 297-342 και 384-451, καθώς και Δ. Αφεντούλη, Η Θέση 
του Βρετανικού Τύπου στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, 1955-1965, Αθήνα, Gutenberg – Γιώργος και 
Κώστας Δαρδανός, 2012. 
38 Ο Ρούφος είχε ήδη δημοσιεύσει στο περ. Κυπριακά Γράμματα (τχ. 242, Αυγ. 1955) μια σχετικά εκτενή 
βιβλιοκρισία με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Φιλελληνισμός και πρωτογονισμός» για τη μετάφραση στα 
αγγλικά από τον P. Leigh Fermor της μαρτυρίας του Γιώργου Ψυχουντάκη για την Αντίσταση στην 
Κρήτη (The Cretan Runner), ενώ θα επανέλθει, περίπου δέκα χρόνια μετά, στο ίδιο θέμα («Φιλέλληνες») 
με το σημείωμά του για τη Roumeli του Fermor στο περ. Εποχές (τχ. 41, Σεπτ. 1966)˙ και τα δύο κριτικά 
κείμενα συγκεντρωμένα στο Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 53-62. Περισσότερα 
για τη σημασία αυτών των κριτικών σημειωμάτων του Ρούφου και την πιθανή σχέση (τουλάχιστον του 
πρώτου) με τη Χάλκινη Εποχή, πρβλ. το πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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Joan) και ότι το βιβλίο «παρουσιάστηκε σύντομα κατά τον συνήθη τρόπο», με 

αποτέλεσμα «δυστυχώς, το συγκεκριμένο ζήτημα [να] πρέπει πλέον να μείνει ως έχει». 

Στο πίσω μέρος της απάντησης αυτής, ο Fermor, σε ιδιόχειρο σημείωμά του, έγραφε 

στον Ρούφο ότι λυπόταν πολύ που είχαν έρθει έτσι τα πράγματα και του ομολογούσε 

ότι αισθανόταν πολύ άσχημα για την εξέλιξη αυτή. Χαρακτηριστικά τού έλεγε, 

μάλιστα, πως είναι «ντροπή» να μην τύχει καλύτερης παρουσίασης ένα τόσο «καλό» 

και «δίκαιο» βιβλίο και του υποσχόταν να προσπαθήσει να βρει κάποιο άλλο έντυπο, 

το οποίο θα έβλεπε το βιβλίο του Ρούφου και το όλο ζήτημα απροκατάληπτα, δίνοντάς 

του την ευκαιρία που του άξιζε. 

Για το ίδιο θέμα, η Joan, σε άλλη, ξεχωριστή επιστολή της προς τον Ρούφο (με 

ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1961 από το Μέτσοβο και το «Ίδρυμα Βαρόνου Μιχαήλ 

Τοσίτσα») τον διαβεβαίωνε ότι ο Paddy είχε κάθε πρόθεση να δημοσιεύσει μια 

βιβλιοκρισία για τη Χάλκινη Εποχή, εφόσον ήδη από το καλοκαίρι του 1960 είχε στη 

διάθεσή του ένα αντίτυπο για έλεγχο και τελικές διορθώσεις («proof copy») και 

κυριολεκτικά την «αγάπησε». Επρόκειτο, ισχυριζόταν, για παρεξήγηση μεταξύ του 

Paddy και της εφημερίδας, με επιστολές που δεν έφτασαν στην ώρα τους ή στον σωστό 

προορισμό, και έτσι χάθηκε η ευκαιρία αυτή. Πάντως, τον διαβεβαίωνε ότι ο φίλος του 

προσπαθούσε «να γράψει κάτι για το βιβλίο για λογαριασμό κάποιας άλλης 

εφημερίδας». Άλλωστε, και η ίδια η Joan εκφραζόταν στην επιστολή της επίσης 

(υπερ)θετικά για το «συγκινητικό» βιβλίο του Ρούφου. Του έγραφε ότι το «λάτρεψε» 

και το «θαυμάζει πάρα πολύ», μολονότι ένιωσε «απελπιστικά δυστυχής ξανά για όλη 

αυτή την αιματηρή υπόθεση», την οποία θεωρούσε εντούτοις ότι ο συγγραφέας 

κατάφερε να αποδώσει «με εξαιρετική δεξιοτεχνία».39 

Ανεξάρτητα, όμως, από το θέμα αυτό, κατά πόσο δηλαδή κάποιες σημαντικές 

αγγλικές εφημερίδες ήταν όντως διατεθειμένες να προβάλλουν ένα «ελληνικό» 

μυθιστόρημα γύρω από το Κυπριακό, το οποίο (δικαιολογημένα ή όχι) το θεωρούσαν 

εκ προοιμίου «προκατειλημμένο» και «προπαγανδιστικό», η δεξίωση της Χάλκινης 

Εποχής στη Μ. Βρετανία υπήρξε αναμφίβολα (και, ενδεχομένως, αναπάντεχα) θετική˙ 

και, πάντως, μάλλον περισσότερο θερμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, από την 

αντίστοιχη στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μολονότι δεν γράφτηκαν πολλές εκτενείς και 

39 Πρβλ. «Και είναι όμορφα γραμμένο [το βιβλίο σου] και με ωραία αφήγηση. Εύχομαι να ήσουν εδώ 
στην Ελλάδα και να μπορούσαμε να μιλήσουμε γι’ αυτό» (απόσπασμα επιστολής της Joan Rayner στον 
Ρούφο, Μέτσοβο, 14 Φεβρ. 1961˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα, όπου και η υπόλοιπη σχετική 
αλληλογραφία Ρούφου και P. Leigh Fermor). 
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αναλυτικές κριτικές της Age of Bronze, όπως θα συνέβαινε για την ελληνική έκδοση.40 

Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της σχετικής συζήτησης για το βιβλίο στη Μ. Βρετανία 

επικεντρώθηκε, πράγμα αναμενόμενο, στη σχέση του με τα ίδια τα γεγονότα της 

Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στην Κύπρο, τέθηκαν δηλαδή ως βασικά κριτήρια για 

την αξιολόγησή του εξωκειμενικά και κατ’ ανάγκην ηθικά ζητήματα, όπως αυτό της 

συμμόρφωσης του έργου προς τα δεδομένα της ιστορικής «πραγματικότητας», καθώς 

και ο βαθμός αξιοπιστίας ή και εντιμότητας του συγγραφέα, ζητήματα που θα τα 

συναντήσουμε ξανά να κυριαρχούν ως πρωτεύοντα και στις ελλαδικές και στις 

κυπριακές κριτικές. 

Η εύλογη καχυποψία των Βρετανών απέναντι στον Ρούφο, υπό το πρίσμα της 

εθνικότητας, της διπλωματικής του ιδιότητας και της επίσημης θέσης του στην Κύπρο 

τη διετία 1954-1956 επέδωσε, τουλάχιστον για κάποιους, στον ίδιο (και στο έργο του) 

τον ρόλο του απολογητή της ελληνικής πλευράς. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν διάχυτος και 

ευδιάκριτος στα σχόλια και στις παρουσιάσεις του βιβλίου (ιδιαίτερα σε έντυπα 

κεντροαριστερής πολιτικής τοποθέτησης, όπως η εφημερίδα The Tribune του 

Λονδίνου) ένας τόνος (συλλογικής) ευθύνης (ή και ενοχής), προβληματισμού και 

(αυτο)κριτικής των βρετανών δημοσιογράφων και κριτικών για τον όλο χειρισμό του 

Κυπριακού εκ μέρους της κυβέρνησής τους κατά τα επίμαχα χρόνια.  

Κατά συνέπεια, πολύ λιγότερες παρατηρήσεις αφορούσαν θέματα ποιητικής ή 

αισθητικής του μυθιστορήματος και, από όσους διατύπωσαν σχετικές απόψεις, 

εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την πειστικότητα των ηρώων –τόσο του γεμάτου 

αντιφάσεις κεντρικού πρωταγωνιστή με την αδικαιολόγητη για κάποιους μεταστροφή 

του από την αδιαφορία και την αποχή στην αφοσίωση και στη στράτευση στον Αγώνα, 

όσο και των γυναικείων χαρακτήρων με τις οποίες αυτός σχετίστηκε (κατεξοχήν δε της 

ερωμένης του, της Σύλβιας). Έτσι, και σε αντίθεση με τις κριτικές της ελληνικής 

έκδοσης, οι ερωτικές σκηνές, τα «ιντερμέδια» ή «ιντερλούδια» μεταξύ των αφηγήσεων 

του Αλέξη θωρήθηκαν ως τα πιο αδύναμα μέρη του μυθιστορήματος. Τέλος, όπως θα 

40 Είναι ενδεικτικό ότι σε ευχαριστήρια επιστολή του από τη Γενεύη (ημερομηνίας 26 Δεκ. 1960) για 
την ελληνική έκδοση της Χάλκινης Εποχής, ο Α. Βλάχος έκρινε ως θετική την υποδοχή του βιβλίου στη 
Μ. Βρετανία: «Από τις περικοπές των κριτικών που βλέπω στο δίπλωμα του εξώφυλλου καταλαβαίνω 
ότι στην Αγγλία η υποδοχή του βιβλίου ήταν καλή αν και θα υπάρχουν, φυσικά, επιφυλάξεις 
‘‘αυτοκρατορικής’’ φύσεως» (Από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). Αλλά και ο Αιμ. Χουρμούζιος, 
στην κατάληξη της κριτικής του για το μυθιστόρημα («Βιβλία και Συγγραφείς. Η Χάλκινη Εποχή. Το 
μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα του κ. Ρόδη Ρούφου», εφ. Η Καθημερινή, 5 Ιαν. 1961), παραθέτοντας 
το σημείωμα του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση, υπενθύμιζε ότι το έργο γράφτηκε για το αγγλικό 
κοινό, για να συμπληρώσει: «Οι Άγγλοι κριτικοί βλέπω ότι επαινούν το βιβλίο αρκετά. Αλλά το επαινούν 
πάντως λιγότερο απ’ όσο πρέπει να επαινεθεί από μας». 
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συνέβαινε και με τους ελλαδίτες και με τους κύπριους κριτικούς, ελάχιστοι θα 

μιλούσαν (ή θα έκαναν, έστω, κάποιο υπαινιγμό) για πιθανή σχέση της Χάλκινης 

Εποχής με τα Πικρολέμονα του L. Durrell, παρά το γεγονός ότι είχαν προβεί σε άλλους 

διακειμενικούς συσχετισμούς είτε για ήρωες (ο Μάγος που θύμιζε τον πανούργο 

Μοριάρτυ, το «αντίπαλον δέος» του Σέρλοκ Χολμς στα αστυνομικά μυθιστορήματα 

του Sir Arthur Conan Doyle) είτε για αφηγηματικά και αισθητικά πρότυπα (το επίπεδο, 

καλοστρωμένο αλλά και «στρογγυλεμένο» γράψιμο του S. Maugham). 

Και πριν περάσουμε στις κριτικές της ελληνικής έκδοσης της Χάλκινης Εποχής, ας 

μνημονεύσουμε και τη μοναδική σχετική παρουσίαση που δημοσιεύτηκε σε ελληνικό 

έντυπο για την αγγλική Age of Bronze. Πρόκειται για μια σύντομη βιβλιοκρισία της 

Μαρίας Ρεζάν, στην αθηναϊκή εφημερίδα Ελευθερία, που ενδιαφέρει όχι φυσικά για τα 

όποια, κοινότοπα και κάπως ηθικοπλαστικά σχόλια για το μυθιστόρημα (του οποίου 

ακόμη και ο τίτλος αποδιδόταν λανθασμένα στα ελληνικά ως Τα Ατσαλένια Χρόνια), 

αλλά για τις απορίες (και τα παράπονα), καθώς και για την ευχή που εξέφραζε η 

δημοσιογράφος σχετικά με τις προθέσεις του συγγραφέα και το μέλλον του βιβλίου 

του στην Ελλάδα: 

Τελειώνοντας την ανάγνωση του βιβλίου του κ. Ρόδη Ρούφου που κυκλοφόρησε 
τελευταία στην Αγγλία με τίτλο «Τα Ατσαλένια χρόνια» […] ένα παράπονο και ένα 
ερωτηματικό γεννιούνται στον αναγνώστη. […] Το παράπονο είναι γιατί αυτό το 
ανάγνωσμα να μην έχει εκδοθεί νωρίτερα, την εποχή που το Κυπριακό «έβραζε» και ήταν 
το επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Αν το βιβλίο του κ. Ρούφου είχε κυκλοφορήσει 
εδώ και δυο χρόνια θα μπορούσε να ήταν ένα μπεστ σέλλερ, και θα έκανε, 
αναμφισβήτητα, καλό στην κυπριακή υπόθεση. Το ερωτηματικό που γεννιέται στον 
αναγνώστη, όταν αρχίζει κιόλας να διαβάζει το «Ατσαλένια χρόνια» μπορεί να 
μεταφραστεί κι αυτό σε παράπονο. Γιατί ο συγγραφέας, Έλλην διπλωμάτης, δεν έγραψε 
και δεν εξέδωσε πρώτα το βιβλίο του, Ελληνικά, στην Ελλάδα; […] Η στήλη μας θα χαρεί, 
ιδιαίτερα, αν παρά την αργοπορημένη έκδοσή του, το βιβλίο του νέου Αγγλόφωνου 
συγγραφέα κ. Ρούφου, αποκτήσει τον αριθμό των αναγνωστών που αξίζει όχι μόνο το 
βιβλίο αλλά το τόσο «άγιο» θέμα του.41 

Η ευχή της Ρεζάν θα πραγματοποιούνταν άμεσα και Η Χάλκινη Εποχή (με υπότιτλο 

αυτή τη φορά: «Το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα») θα βρισκόταν στις προθήκες 

των βιβλιοπωλείων λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 1960, πυροδοτώντας, με 

αφορμή ακριβώς το κατεξοχήν «άγιο» για τον ελληνισμό θέμα του, ένα νέο 

«σκάνδαλο» τόσο γύρω από τον συγγραφέα, την ιδεολογία και την αισθητική που 

41 ΡΕΖ [= Μαρία Ρεζάν], στη στήλη «Τα ξένα βιβλία», εφ. Ελευθερία (Αθήνας), 30 Οκτ. 1960. Κατά τα 
άλλα, το μυθιστόρημα χαρακτηριζόταν ως «μια ωραία δοκιμασμένη εικόνα της Κυπριακής Εποποιίας, 
πλαισιωμένη για τον αναγνώστη μέσα σε μια αισθηματική ιστορία» με ήρωες «αδρά σκιαγραφημένους» 
και ωραιοποιημένους στο έπακρο λόγω της συμμετοχής του στον εθνικό αγώνα, τόσο που ακόμη και 
όταν αυτοί «αμαρτάνουν», «δεν καταφέρνουν να παρασύρουν την οργή της συνήθειας του αναγνώστη». 
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υπερασπιζόταν στο μυθιστόρημά του («σκάνδαλο» ανάλογο με το προηγούμενο της 

κριτικής υποδοχής του πρώτου μέρους της κατοχικής τριλογίας του, της Ρίζας του 

Μύθου), όσο και για τη στάση του Ρούφου στο Κυπριακό. Ο νέος διπλωμάτης-

συγγραφέας θα γινόταν, έτσι, ο δεύτερος λογοτέχνης (μετά τον Γ. Σεφέρη), που θα 

χρεωνόταν με ευθύνες για τη χαρακτηριζόμενη από κάποιους ως «ενδοτική» και 

«δουλοπρεπή» πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή στο εθνικό ζήτημα (προς όφελος 

των ισχυρών Δυτικών συμμάχων της χώρας) και με βαρείς χαρακτηρισμούς για το ήθος 

και τον πατριωτισμό του, λόγω της έκδηλης «αγγλοφιλίας» του.  

Τα απόνερα της τρικυμίας που είχε ξεσηκώσει στην ελληνική πολιτική και 

κοινωνική πραγματικότητα της πρώτης μετεμφυλιακής δεκαετίας το Κυπριακό θα 

επηρέαζαν το δίχως άλλο καταλυτικά την υποδοχή του μυθιστορήματος από την 

ελλαδική και κυπριακή κριτική, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι το καζάνι για 

το οποίο μιλούσε η Ρεζάν «έβραζε» ακόμη –τουλάχιστον στην Ελλάδα και, φυσικά, 

στην Κύπρο. Οι κριτικές απόψεις που θα εκφράζονταν θα φανέρωναν ακόμη πόσο 

δύσκολο ήταν να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις και πόσο δυσχερής θα γινόταν για τον 

συγγραφέα η προσπάθειά του να πείσει περί των προθέσεών του, ακόμη και τους 

ομοεθνείς του.  

Ο Ρούφος θα παραδεχόταν, από τη μεριά του, στη γνωστή συνέντευξή του στην 

εφημερίδα Ανένδοτος την Πρωτοχρονιά του 1966 ότι οι κίνδυνοι να φανεί 

προκατειλημμένος και εμπαθής ήταν περισσότεροι για «το μυθιστόρημα του 

Κυπριακού Αγώνα», παρά για το προηγούμενο αντιστασιακό/εμφυλιοπολεμικό 

Χρονικό μιας Σταυροφορίας, καθώς «πρώτον, εδώ πάλευαν αποκλειστικά Έλληνες μ’ 

αλλόφυλους (πράμα που αυτόματα ξυπνάει στον καθένα μας ένα αρχέγονο αίσθημα 

αλληλεγγύης), και μάλιστα για δίκαιο σκοπό, και δεύτερον επειδή ανάμεσα στα 

γεγονότα και στο γράψιμο δεν είχε προλάβει να μετουσιωθεί το πάθος σε γαλήνια 

εποπτεία». Την ίδια στιγμή, δεν θα έκρυβε ότι «ταυτίστηκε απόλυτα, γράφοντας, με 

τον ήρωα του βιβλίου –τον Κύπριο διανοούμενο που στην αρχή αμφιβάλλει, κατόπι 

πολεμάει και τελικά πληρώνει με τη ζωή του». Ωστόσο, θα ομολογούσε με ανακούφιση 

ότι η διαφορετική υποδοχή που έτυχε η Χάλκινη Εποχή σε Μ. Βρετανία, Ελλάδα και 

Κύπρο, αποτέλεσε για αυτόν ένα τεκμήριο ότι είχε τουλάχιστον τηρήσει κάποιους 

στοιχειώδεις κανόνες πνευματικής εντιμότητας:  

Το αποτέλεσμα ήταν να χαρακτηριστεί το βιβλίο στην Αγγλία «βίαια αντιβρετανικό». 
Ευτυχώς δεν έλειψαν μερικοί δικοί μας υπερπατριώτες που βρήκαν, αντίθετα, ότι δεν 
ξεχείλιζε όσο έπρεπε από μίσος για όλη την αγγλική φυλή και το χαρακτήρισαν άτονο, 
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χλιαρό ή και αγγλόφιλο˙ αυτό με παρηγόρησε, γιατί σήμαινε πως δεν είχα ξεφύγει 
υπερβολικά από τη γραμμή της πνευματικής τιμιότητας.42 

 
 
ΙΙΙ.2. Η υποδοχή της Χάλκινης Εποχής από την ελλαδική και κυπριακή 
κριτική 

 
ΙΙΙ.2.1. Η «υπεράσπιση» και ο «έπαινος» 

 
Η πρώτη κριτική που δημοσιεύτηκε σε ελλαδικό έντυπο για την ελληνική έκδοση της 

Χάλκινης Εποχής ήταν του Άγγελου Φουριώτη στην Απογευματινή.43 Πρόκειται για 

έναν έπαινο της συνθετικής ικανότητας του συγγραφέα, της δυνατότητάς του να 

ισορροπεί διαρκώς μεταξύ αντίθετων όψεων και πλευρών, θέσεων, στάσεων και 

συμπεριφορών –των υπερασπιστών και των αντιπάλων του ενωτικού κινήματος, της 

πολιτικής, στρατιωτικής και πνευματικής διάστασης του Αγώνα, της εξωτερικής 

πραγματικότητας και του εσώτερου βιώματος, της πεζής καθημερινότητας και του 

πάθους της «υψηλής νότας» και της «ψυχικής έξαρσης», προκειμένου να προκύψει 

έτσι μια «αντικειμενική θεώρηση» της όλης υπόθεσης.44 

Στα προτερήματα του μυθιστορήματος συγκαταλέγονταν, επίσης, η στρωτή, 

παραστατική αφήγηση, οι ήρωες, οι «σμιλευμένοι με την χάρη ενός Μιχαήλ Αγγέλου», 

ενώ, σε σύγκριση με το προγενέστερο Χρονικό όπου υπερίσχυε ο «ενθουσιασμός της 

νεότητας», Η Χάλκινη Εποχή έφτανε «ψηλότερα» λόγω της στο μεταξύ αποκτηθείσας 

«πείρας» του συγγραφέα, ο οποίος έδειχνε να έχει οργανώσει το υλικό του στην 

«εντέλεια» στη βάση ενός προκαθορισμένου σχεδίου, και όχι σύμφωνα μόνο με το 

42 «Οι Έλληνες λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους: Ρόδης Ρούφος», στη στήλη «Η Λογοτεχνία μας», 
εφ. Ανένδοτος, ό.π. 
43 Α. Φουριώτης, «Από την πνευματικήν ζωήν. Η κριτική του βιβλίου», εφ. Απογευματινή, 21 Δεκ. 1960. 
44 Πρβλ. «Τρεις κόσμοι (ο πολιτικός, ο πνευματικός και ο καθημερινός) κινούνται μέσα στο 
μυθιστόρημα του Ρ. Ρούφου. Κυριότερα πορεύονται πάνω στον ίδιο δρόμο –ίδιον στην αφετηρία και 
στο τέρμα: στον αγώνα του όχι και του ναι. Αυτός διαγράφει το πείσμα του πρώτου, την πίστη ή την 
απιστία του δευτέρου και το αυθόρμητο ή όχι του τρίτου. Ο συγγραφεύς (που έζησε ως πολιτικός, ως 
πνευματικός και ως κοινός άνθρωπος το Κυπριακό δράμα) αριστοτεχνικά ισορροπεί ανάμεσα σ’ αυτούς 
τους κόσμους. Σ’ όλα, άλλωστε, κυριαρχεί η ισορροπία: […]. Εδώ η τέλεια κίνησις των τριών κόσμων, 
που συγκλίνουν από επιφανειακά διαφορετικές αρχές στην μια αρχή. Δείχνουν διαφορετικοί μόνο στα 
σημεία –όχι στην ουσία. Έχουμε, δηλαδή, μια καλοζυγισμένη έκθεση του Κυπριακού δράματος, όπου 
όλα, μέσα σ’ αυτήν, υψώνονται σε μία σφαίρα ψύχραιμης διαλογικής διαθέσεως, που διαγράφει 
σχολαστικά την εξέλιξή της. […]. Έτσι το γενικό και το επιμέρους ισορροπούν και συγκλίνουν σε ένα 
σκοπό (όλοι έχουν δίκιο), που η διαγραφή του είναι καμωμένη με κάθε λεπτομέρεια. Κέντρο, επομένως 
της Χάλκινης Εποχής είναι η αντικειμενική θεώρησις του Κυπριακού. Η θέσις και η αντίθεσις φωτίζονται 
χωρίς πάθος. Και υψώνονται σ’ έναν χώρο συναρπαστικά με την βοήθεια μιας στρωτής αφηγήσεως, μιας 
παραστατικής παρουσιάσεως των αντιθέτων απόψεων. Τίποτα δεν ξαφνιάζει. Όλα δείχνουν σαν μουσικό 
κομμάτι, που εκτελείται από έμπειρο εκτελεστή, όπου το έξω και το έσω ισορροπούν μέσα του 
καταπληκτικά» (Α. Φουριώτης, 1960). 
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«ένστικτό» του (Α. Φουριώτης, 1960). Το βιβλίο τελικά αποτιμόταν ως «θετικό 

κέρδος» για το συνολικό έργο του Ρούφου, αλλά και «πρόοδος» για την πεζογραφία 

των τελευταίων χρόνων. Συγκρίνοντας, μάλιστα, τη Χάλκινη Εποχή με τη μαρτυρία Στα 

συρματοπλέγματα της σκλαβιάς του κύπριου Ζήτα Σίγμα-Ρω [= Πολύβιου Νικολάου], 

ο Φουριώτης εξέφραζε την προτίμησή του για τον περισσότερο «νηφάλιο» και 

«λογικό» τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας έβλεπε και απέδιδε τα πράγματα, ένα 

επίτευγμα που για τον κριτικό σχετιζόταν με τον πολιτικό ρόλο και την εξισορροπητική 

τάση ενός διπλωμάτη:  

Ο Ρ. Ρούφος δεν θέλει να πληγώσει κανέναν. Για όλους, είτε στο όχι, είτε στο ναι 
βρίσκονται, υπάρχει κάτι το πέρα από το κοινό. Ο δεξιοτέχνης πολιτικός δεν ξεχνάει τον 
εαυτό του. Την  αποστολή του. Και αν δεν πνίγει την ιδέα, είναι γιατί κινείται σε γνώριμο 
χώρο. Εδώ και το συναρπαστικό της αφηγήσεως –από την πλευρά της ισορροπίας. (Α. 
Φουριώτης, 1960) 

Αν οι παρατηρήσεις του Φουριώτη έχουν κάποιο ενδιαφέρον, είναι διότι όσοι θα 

έκριναν θετικά τη Χάλκινη Εποχή, την περίοδο αμέσως μετά την κυκλοφορία της στα 

ελληνικά, θα στέκονταν περισσότερο στην πετυχημένη μίξη χρονικού και μαρτυρίας 

και θα μιλούσαν, περίπου με τους ίδιους όρους, για μια υποδειγματική σύνθεση 

ντοκουμέντου και μυθιστορήματος, (στυγνού) ρεαλισμού και (αγνού) ιδεαλισμού, 

(φαινομενικά άκαμπτου) ορθολογισμού και (υπογείως θερμής) συναισθηματικότητας, 

(νηφάλιας) στοχαστικότητας και (υποδόριου) λυρισμού. Στην εκτενέστερη και πιο 

σημαντική από πολλές απόψεις κριτική του αναλυτικού και διεισδυτικού Αιμ. 

Χουρμούζιου στην Καθημερινή, ο συγγραφέας πιστωνόταν με την επιτυχία για «το 

μέγα άθλημα να κλείσει μέσα σ’ ένα μυθιστόρημα το πραγματικό έπος της κυπριακής 

μάχης για την ελευθερία», στον βαθμό που, χωρίς να «απιστήσει στο υλικό του» ή να 

«ξεπέσει στο στεγνό αφηγηματικό χρονικό», έκανε κατορθωτό τον «υμέναιο της 

ιστορικά διακριβωμένης πράξης με την ελευθερία της μυθογραφίας».45 

 «Ιστορική μυθογραφία» για τον Χουρμούζιο, Η Χάλκινη Εποχή στηριζόταν στα 

πραγματικά γεγονότα του Αγώνα –που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνιστούσαν από 

μόνα τους «μύθο», με τη διπλή σημασία του όρου‒ δίχως ο συγγραφέας να πέσει στους 

πολλούς και επικίνδυνους «υφάλους» που καραδοκούσαν, δίχως δηλαδή να «μεταθέσει 

το αληθινό γεγονός στην περιοχή του απιθάνου και να το ψευτίσει», ούτε όμως και να 

45 Πρβλ. «Ο συγγραφεύς της Χάλκινης Εποχής επέτυχε αυτή τη δύσκολη ισορροπία χωρίς τα 
αναπόφευκτα κυβίσματα που επιβάλλει η αδιάκοπη μετάσταση από το μύθο στην ιστορία να είναι 
ενοχλητικώς ορατά. Και σ’ αυτό, νομίζω, στον έμπειρο χειρισμό της ύλης του, έγκειται η μεγαλύτερη 
αξία του βιβλίου από καθαρώς μυθοπλαστική πλευρά, –γιατί η άλλη αξία του, που οφείλεται στην ίδια 
την ουσία του μεγάλου θέματος, είναι υπόθεσις περισσότερον υποκειμενικής συγκινήσεως παρά 
συγγραφικής δεξιοσύνης» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). 
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«αφαιρέσει από το έργο της τέχνης την καλλιτεχνική συγκίνηση που ανήκει νόμιμα στη 

μυθοπλασία κι όχι στην ιστορία» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). Κάτι παραπάνω: ο 

Ρούφος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του έδινε «το πολύχρηστο είδος της 

απομνημονευματογραφίας», κατάφερνε να υπερβεί τελικά, μέσα από την 

εξομολογητική αφήγηση του μελλοθάνατου κεντρικού ήρωα, του Αλέξη, τη διάσταση 

ιστορίας και μυθοπλασίας, πραγματικότητας και φαντασίας, αντικειμενικού και 

υποκειμενικού, περιγραφής και ανάλυσης, εξωστρέφειας και ενδοσκόπησης.46 

Όσο για την κατά τον Φουριώτη «πολιτική» στάση και δεξιοτεχνία του Ρούφου να 

βρίσκει κάποιο δίκαιο σε κάθε πλευρά και σε όλες τις απόψεις, σε όλους τους 

πρωταγωνιστές ή και τους κομπάρσους του «Κυπριακού δράματος» (κάτι που, όπως 

θα δούμε, θα ενοχλούσε πολλούς και θα γινόταν αφορμή για απορριπτικές κρίσεις για 

το βιβλίο, καθώς και για ιδιαίτερα επικριτικά έως καυστικά σχόλια εναντίον του 

συγγραφέα –κάποτε και σε προσωπικό επίπεδο), ο Χουρμούζιος δεν την απέδιδε στη 

διπλωματική τρόπον τινά «διαστροφή» του Ρούφου, αλλά στη βούλησή του να 

προσφέρει ένα έργο συνεπές προς την «πραγματικότητα» και αυθεντικό, χωρίς 

ψεύτικες ωραιοποιήσεις και απλουστευτικά σχήματα ‒ένα έργο το οποίο δεν 

παραγνώριζε: 

τους χαρακτήρες των ανθρώπων του, τη ψυχολογική και την πνευματική τους 
θερμοκρασία, αυτή την περιωπή που σχεδόν επιβάλλει στη μπόμπα και στο αυτόματο και 
στην ενέδρα και στη συνωμοσία να υποτάσσονται στην παγερή ψυχαγωγία μιας 
αδυσώπητης διαλεκτικής ανάμεσα σε θανάσιμους αντιπάλους. (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961)  

Ο κυπριακής καταγωγής κριτικός και διευθυντής της Καθημερινής υπεραμυνόταν, 

για να το πούμε διαφορετικά, της «αλήθειας» που πρόβαλλε το μυθιστόρημα και η 

οποία γινόταν «πειστικότερη» εξαιτίας αυτών τούτων των «σκοτεινών πτυχών» και 

των «σκιάσεων» που ενυπάρχουν σε κάθε συλλογικό αγώνα, χωρίς όμως να 

46 Πρβλ. «Και το χειρόγραφο [του Αλέξη], που δεν είναι αποσπασματικές, νευρικές σημειώσεις, σκέψεις 
ή εντυπώσεις από καίρια περιστατικά ζωής αλλά μια αρχιτεκτονημένη αφήγησις βίου, με λεπτομέρειες, 
ειρμό και, όσο μπορεί να επιτρέψει ο προσωπικός χαρακτήρας της αφηγήσεως, μια πιστή χρονογραφία 
των συμβάντων του κυπριακού αγώνα, κατορθώνει άκοπα να παραμερίσει τη σύμβαση της κατασκευής 
για να γίνει ό,τι η βαθύτερη και ουσιαστικότερη πρόθεση του συγγραφέως ήταν να γίνει: η ψυχογραφία 
μιας αγωνιστικής γενιάς. Τα γεγονότα της κυπριακής εξεγέρσεως, επιβλητικά στην απλότητά τους, 
απίθανα ενίοτε, ανατριχιαστικά επίσης κάποτε, που μας έφθαναν εδώ και στον άλλον κόσμο με τη ξηρή 
γλώσσα των τηλεγραφημάτων, γίνονται τώρα οι σπόνδυλοι της συναρπαστικής αυτής μυθογραφίας, που 
είναι πιο πολύ αληθινή ιστορία, ή, μάλλον, είναι κατ’ εξοχήν αληθινή ιστορία παρά μύθος. Άλλωστε 
δύσκολα θα ημπορούσε κανείς να κάμει πολλές παραχωρήσεις στον μύθο όταν στην αφήγηση 
παρεισάγονται πρόσωπα υπαρκτά, με τα πραγματικά τους ονόματα, ενώ άλλων η μυθιστορηματική 
μεταμφίεση προδίνεται ευχερέστατα από τα ιστορικώς βεβαιωμένα αθλήματά τους» (Αιμ. Χουρμούζιος, 
1961). 
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αμαυρώνουν τον «μύθο» του.47 Εξάλλου, όσο κι αν κάποιες πλευρές του 

μυθιστορήματος ήταν πιθανό να ενοχλήσουν τον καλόπιστο έλληνα αναγνώστη ή να 

φανούν ότι δοκίμαζαν σοβαρά την αληθοφάνεια των καταστάσεων που περιγράφονταν 

σε αυτό ‒όπως, για παράδειγμα, οι στενές και ιδιαίτερα εγκάρδιες σχέσεις του Αλέξη 

(και άλλων αγωνιστών) με μέλη της αγγλικής παροικίας της Κύπρου ή, ακόμη, και με 

επίσημους εκπροσώπους της αποικιακής διοίκησης και του κατασταλτικού 

μηχανισμού, «αχρείους δημίους που επέτυχαν να αμαυρώσουν τον αγγλικό πολιτισμό 

στο νησί και να ενθαρρύνουν συγκρίσεις με τις πανάθλιες αγριότητες των χιτλερικών 

θηρίων» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961)‒,48 εντούτοις, και παρά τη νομιμότητα των όποιων 

αμφιβολιών και ενστάσεων μπορούσαν να εγερθούν, ο συγγραφέας είχε ένα διπλό 

άλλοθι˙ αφενός ήταν αναγκαίο να παρουσιαστεί και η «altera pars» (ένας λόγος 

παραπάνω που το έργο απευθυνόταν εν πρώτοις στο αγγλικό κοινό και έπρεπε, κατά 

συνέπεια, να γίνουν και κάποιες «παραχωρήσεις» τέτοιου είδους), αφετέρου ο ίδιος ο 

Ρούφος, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων της συγκλονιστικής εκείνης περιόδου, 

γνώριζε καλύτερα την πραγματικότητα, το κλίμα και την ψυχολογία του Αγώνα, 

έχοντας πάντα κατά νου: 

Πως πέρ’ από τον αιματηρό στίβο υπάρχει και ένας άλλος στίβος, ο στίβος του πνεύματος 
και η τοποθέτηση στη μια ή στην άλλη από τις δυο θέσεις προϋποθέτει τη διευκρίνιση και 
της μιας και της άλλης, για να είναι η επιλογή διαυγής και η ψυχολογική διερεύνηση 
πλήρης. Στο κάτω-κάτω, μυθιστόρημα είναι, και το παιχνίδι των αντιθέσεων ανήκει στα 
θεμιτά μέσα του μυθιστοριογράφου που δεν έχει καμιά υποχρέωση να είναι φανατικός 

47 Πρβλ. «Φυσικά το ‘‘μυθιστόρημα’’ είναι έργο, σύνθεση αυτόπτου. […]. Το μυθιστόρημα, δηλαδή, 
βασίζεται σε choses vues, choses vecues και σαν τέτοιο ίσως να παρουσιάζει, έστω μεταπλασμένη για 
τους καλλιτεχνικούς σκοπούς της μυθογραφίας, μια κατάσταση και μια ‘‘πραγματικότητα’’ που δεν 
είναι μόνον η ρομαντική περιοχή του ηρωικού θρύλου. Κοντά στις άπειρες φωτεινές δέσμες που 
καταυγάζουν τον αγώνα υπάρχουν –όπως είναι αναπόφευκτο σε κάθε υπόθεση που βασίζεται στη 
συλλογική προσπάθεια και σε σύνθεση θελήσεων– υπάρχουν οι σκοτεινές πτυχές, οι σκιάσεις, που παρ’ 
ότι σκιάσεις, αναδείχνουν μ’ έκπαλγη λάμψη το φως. Sol y sombra… Μ’ όλα ταύτα και για όλ’ αυτά, 
το μυθιστόρημα του κυπριακού αγώνα, όπως μας δίνεται στη Χάλκινη Εποχή, κερδίζει μιαν 
αυθεντικότερη φυσιογνωμία και η αλήθεια του μας γίνεται πειστικότερη από τ’ οποιοδήποτε ιστορικό 
χρονικό» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). 
48 Για τις σχετικές με το θέμα αυτό (και μάλλον έντονες) ενστάσεις του Χουρμούζιου, πρβλ. και τα 
ακόλουθα σχόλια: «Δεν μπορώ να γνωρίζω ώς ποιο βαθμό οι σχέσεις αγωνιστών με μέλη της αγγλικής 
παροικίας ακόμη και με επίσημους εκπροσώπους της Κατεχούσης Δυνάμεως […], μπορούσαν να 
διατηρούνται στο επαναστατημένο νησί, έστω και στην επίφαση που μας παρουσιάζονται στο βιβλίο 
του κ. Ρούφου. Δεν μπορώ, δηλαδή, να γνωρίζω αν ό,τι μας περιγράφεται μυθιστορηματικά και για την 
κάποιαν ανάγκη –την περιττή κατά την γνώμη μου– της ψυχογραφίας του ήρωά του, ανταποκρίνεται σε 
πραγματικές καταστάσεις, και κάτω από ποιες συνθήκες οι καταστάσεις αυτές ήταν επιτρεπτές ή, έστω, 
επιβαλλόμενες από τις ανάγκες της συνωμοτικότητος. Εάν δεν έλεγα ότι οι σελίδες αυτές που 
περιγράφουν φιλικές αγγλοκυπριακές βεγγέρες μέσα στην καρδιά του επαναστατημένου νησιού και 
αγγλοκυπριακά χορευτικά γλέντια και μεθοκοπήματα Κυπρίων αγωνιστών, παρέα με τους δυνάστες των, 
νοθεύουν αρκετά την αρρενωπή αρετή της αφηγήσεως και δημιουργούν κάποιες δυσάρεστες 
αντιδράσεις στον Έλληνα αναγνώστη που είχε επιβάλει στην αγγλική παροικία της Αθήνας την 
καραντίνα, από εθνική αλληλεγγύη προς το αγωνιζόμενο αδελφό τμήμα του δουλωμένου ελληνισμού, 
θα αποσιωπούσα επίμεμπτα τα δικά μας συναισθήματα» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). 
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αδιάλλακτος γιατί η αδιαλλαξία οδηγεί στη μονοτονία του μονολόγου. Και θα ημπορούσε 
ακόμη ν’ αντιτείνει ο μυθιστοριογράφος πως χωρίς αυτή την έστω δυσάρεστη επαφή, η 
αντίπαλη στο απελευθερωτικό ιδεώδες ηθική θα έμενε μέσα σ’ επικίνδυνη ομίχλη. Ο 
συγγραφεύς, με το στόμα του ήρωά του, θέλει να είναι fair. Δεν πρέπει κι εμείς να του 
αρνηθούμε αυτή τη fairness. Κι ας επαναστατεί ο συναισθηματισμός μας. Μ’ όλο που δεν 
είναι άχρηστο να σημειωθεί πως υπήρχαν χίλιοι τρόποι για να μη φιμωθεί η altera pars 
χωρίς, αν πράγματι τούτο συμβαίνει, να εκβιασθεί η ειλικρίνεια και η αδιαλλαξία των 
καταστάσεων. Αλλά εδώ εικοτολογούμε και είναι άδικο να αποκρυσταλλώνουμε 
συμπεράσματα. […] κι επειδή εκείνος ήταν αυτόπτης μάρτυς κι εμείς όχι, χρέος μας είναι 
να μη επιχειρούμε εμείς τη διαλογή των αληθινών καταστάσεων από τις επινοημένες… 
(Αιμ. Χουρμούζιος, 1961) 

Την πειστικότητα και τη θελκτικότητα του μυθιστορήματος ενίσχυαν, τέλος, κατά 

τον Χουρμούζιο, «η διαύγεια της πρόζας» του συγγραφέα, η «βαθιά φιλολογική και 

καλλιτεχνική παιδεία» του, αισθητή, μεταξύ άλλων, στη γλώσσα (μια «στρωτή 

δημοτική») και στο «ζεστό και εγκαρδιωτικό» ύφος του, αλλά και «μια σιγουριά στη 

διαγραφή των χαρακτήρων του μύθου του», που χωρίς πολλές, περιττές και φορτικές 

λεπτομέρειες αποκτούσαν ζωντάνια και, στα μάτια του αναγνώστη, «σάρκα και οστά» 

(Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). Μερίδιο στην επιτυχία του μυθιστορήματος διεκδικούσαν 

και οι «διάφοροι δευτερεύοντες μύθοι» –όπως το «ερωτικό ρομάντσο» του Αλέξη με 

τη Σύλβια, το αίνιγμα-τέχνασμα της ανολοκλήρωτης σχέσης του με τη Μαρία και τη 

Νταίζη (που δεν θα λυνόταν παρά μόνο στο τέλος), οι παράλληλες ιστορίες ή τα 

ειδύλλια των νέων μαθητών του κ.ά.– οι  οποίοι, χωρίς «να μας υποχρεώνουν ν’ 

ανιχνεύσουμε την αληθινότητά τους» ή να «επηρεάζουν άλλωστε τον κορμό του 

γενικού μύθου» αποτελούσαν: 

τ’ αντιστύλια της προσωπικής περιπέτειας του ήρωα –μιας περιπέτειας παράλληλης με 
την «ιστορία του έρωτά του με την Επανάσταση της Κύπρου»– που δημιουργούν ένα 
δεύτερο μυθιστόρημα μέσα στο μυθιστόρημα και που θα πρόσφεραν πλούσιο υλικό για 
μια νουβέλα εντελώς περιθωριακή –αλλ’ είναι με περισσή τέχνη πλεγμένα με το 
πολύκλωνο δέντρο της συλλογικής εποποιίας. (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961) 

Η κριτική του Χουρμούζιου, χρέος –όπως ο ίδιος ομολογούσε– που πλέον «θέλ[ει] 

να το ξεπληρώσ[ει]» στον συγγραφέα, εφόσον εκκρεμούσε ακόμη μια συνολική 

τοποθέτηση εκ μέρους του για το προγενέστερο Χρονικό μιας Σταυροφορίας (κυρίως, 

βέβαια, για την ιδεολογική εξέλιξη, την πνευματική διαμόρφωση και τις υπόλοιπες 

περιπέτειες του Δίωνα και της παρέας του στην Πορεία στο Σκοτάδι και στην Άλλη 

Όχθη), θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εγκωμιαστική και προκαλεί ιδιαίτερα το 

ενδιαφέρον μας για έναν επιπλέον λόγο, μιας και ερχόταν σε συνέχεια της αντίστοιχης ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



318

Κεφάλαιο Τρίτο  Ο Ρ.  Ρούφος ξανά στο στόχαστρο της κριτικής

αρνητικής του κριτικής για τη Ρίζα του Μύθου, έξι χρόνια πριν.49 Υπενθυμίζουμε εδώ 

ότι τότε ο Ρούφος είχε αισθανθεί την ανάγκη να απαντήσει στα σχεδόν απαξιωτικά 

σχόλια του Χουρμούζιου, έστω και αν η επιστολή του εκείνη δεν είχε αποσταλεί στον 

διευθυντή της Καθημερινής και δεν είχε δει τελικά το φως της δημοσιότητας.  

Αυτή τη φορά, η θετική αποτίμηση του έργου και του συγγραφέα γινόταν 

αντιληπτή από τις πρώτες γραμμές, τόσο περισσότερο μάλιστα, που ο Ρούφος 

θεωρούνταν άξιος εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς των λογοτεχνών, 

όσων κλήθηκαν εκ των πραγμάτων να οδηγήσουν την ελληνική πεζογραφία από την 

«ήβη» στην ενηλικίωση και στην ωριμότητα, υπερβαίνοντας τα ιδεολογικά και 

αισθητικά αδιέξοδα της «αμαρτωλής» «Γενιάς του Τριάντα», αυτής που ξεσκεπάστηκε 

για την «ένδεια» και τη «γύμνια» της, τη συλλογική και συνολική «ανεπάρκειά» της 

«μέσα στην ιδεολογική ταραχή της Κατοχής», όπως σημείωνε ο Χουρμούζιος στην 

εισαγωγή του.50 

Με δεδομένο ότι «οι πνευματικοί καρποί» της μεταπολεμικής «ταραχής» δεν 

μπορούσαν να αποτυπωθούν στα έργα των μεσοπολεμικών πεζογράφων, οι οποίοι έτσι 

κι αλλιώς δεν είχαν στον καιρό τους «προβληματιστεί» αρκετά, δεν είχαν «πολλή 

γενναιότητα στις αρνήσεις ή ακόμη και στις καταφάσεις» τους, ούτε «στερεά 

ερείσματα» σε μια πλούσια και γηγενή πεζογραφική παράδοση (Αιμ. Χουρμούζιος, 

1961),51 Η Χάλκινη Εποχή θα αξιολογούνταν από τον Χουρμούζιο ως η συνέχεια της 

49 Πρόκειται για κάτι που παραδεχόταν και ο ίδιος ο Χουρμούζιος: «[Ο Ρόδης Ρούφος] Είναι ήδη ο 
συγγραφεύς μιας σημαντικής για τα ιδεολογικά της ενδιαφέροντα τριλογίας: του Χρονικού μιας 
Σταυροφορίας. Το Α΄ μέρος αυτού του χρονικού (Η Ρίζα του Μύθου) με είχε απασχολήσει άλλοτε, όταν 
πρωτοφάνηκε, στα 1954. Οι αντιρρήσεις μου, ενθυμούμαι, ήσαν περισσότερες από όσα ανεγνώριζα ως 
θετική συμβολή του νέου συγγραφέως για την ψυχολογική ερμηνεία της εποχής του Χρονικού του. Αλλά 
μ’ όλα ταύτα ήταν μια παλλόμενη, μια ζεστή εμπειρία ζωής» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). Άλλωστε, ο 
Χουρμούζιος θεωρούσε ότι ακόμη και η απόρριψη ενός βιβλίου απαιτεί έτσι κι αλλιώς έναν 
συγκροτημένο αντίλογο, που σε κάθε περίπτωση προσθέτει αξία στο έργο: «Δεν είναι πολλά τα βιβλία 
που εκβιάζουν την κρίση και που σε υποχρεώνουν να τα δεχτείς ή να τ’ απορρίψεις. Γιατί και το να τα 
δεχτείς ή να τ’ απορρίψεις προϋποθέτει μια στάση του πνεύματος, μια πράξη ευθύνης» (Αιμ. 
Χουρμούζιος, 1961). 
50 Πρβλ. «Είναι μερικά βιβλία, μερικές επιδόσεις της νέας ελληνικής πεζογραφίας, που σου ξαναδίνουν 
την εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στην πνευματική σοβαρότητα της γενιάς που πήρε τη σκυτάλη από 
την προηγούμενη. Ποια η προηγούμενη; Αυτή η πολυθρύλητη, η πολύ αξιόλογη και η πολύ αμαρτωλή 
συνάμα γενιά του ’30. Αξιόλογη, γιατί ξεκαθάρισε πολλά πράγματα και στήριξε μ’ επιμονή και με ζήλο 
την ελληνική πεζογραφία σε μια εποχή που σημαδεύονταν από τα στίγματα μιας επικίνδυνης 
μεταβατικότητος από την παιδικότητα στην ήβη. Αμαρτωλή […] γιατί κατά το μέγιστο μέρος της 
βρέθηκε απαράσκευη, απαράσκευη ιδεολογικά, αφιλοσόφητη, ανώριμη για τα σπουδαία καθήκοντα που 
της έλαχαν, για ν’ αντικρίσει με διαύγεια και με συνειδητήν ευθύνη τον καιρό της. Και ο καιρός της δεν 
ήταν μονάχα ελληνικός˙ ήταν ευρωπαϊκός» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). 
51 Για να απαλύνει κάπως τη διόλου κολακευτική αυτή «εικόνα» της γενιάς του Τριάντα, ο Χουρμούζιος 
θα προειδοποιούσε τον αναγνώστη του ότι αναγκαστικά «δογματίζει» στο κριτικό του σημείωμα «για 
χάρη της λακωνικότητας» και πως, όσο και αν θεωρούσε αναμφίβολα ξεπερασμένη πλέον από την ίδια 
την πραγματικότητα της μεταπολεμικής εποχής την ιδεολογία και την αισθητική της μεσοπολεμικής 
γενιάς των ελληνικών γραμμάτων, δεν παραγνώριζε ότι στο ενεργητικό της εγγράφονταν «τ’ ότι υπήρξε 
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προσπάθειας του συγγραφέα να ανταποκριθεί στα ιδεολογικά διλήμματα και 

διακυβεύματα της μεταπολεμικής εποχής, που σίγουρα:  

δεν ανήκουν πια στο δέντρο της γενιάς του ’30. Είναι κλήρα της αμέσως επόμενης. Και ο 
κ. Ρόδης Ρούφος […] ανήκει σ’ αυτή την επόμενη γενεά. (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961) 

Σε ένα πρώτο επίπεδο βέβαια, στόχος του συγγραφέα ήταν ο έπαινος, η εξύμνηση 

της ηρωικής γενιάς των νέων Ελληνοκυπρίων, για τη μέχρι θανάτου προσήλωσή τους 

στο ιδανικό της ελευθερίας. Βαθύτερα, όμως, σύμφωνα πάντα με τον Χουρμούζιο, 

υποκρυπτόταν η πρόθεσή του να συνδέσει τη δική του γενιά και τις δοκιμασίες της 

κατά την προηγούμενη δεκαετία της εθνικής έξαρσης και ανάτασης, αλλά και της 

τραγωδίας της εμφύλιας σύρραξης, με το «έπος» του κυπριακού Απελευθερωτικού 

Αγώνα.52 Με άλλα λόγια, «το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» ερχόταν για τον 

Χουρμούζιο να ολοκληρώσει τον κύκλο που είχε ξεκινήσει Η Ρίζα του Μύθου, 

προκειμένου να αναδειχτεί η δραματική και «επώδυνη» πορεία αυτογνωσίας και 

αυτοσυνείδησης της γενιάς του συγγραφέα, από την πικρή γεύση της «στράτευσης» 

και της διάψευσης, από τη σύγχυση και τον σκεπτικισμό, από την αμφισβήτηση και 

την αναζήτηση, σε μια συγκεκριμένη αντίληψη περί «χρέους», αξιών και ιδανικών, 

ικανή να συμφιλιώσει ξανά το εθνικό με το πανανθρώπινο: 

Με το νέο βιβλίο του κ. Ρούφου, ανεξάρτητα από την ειδική συμβολή του στην 
ψυχολογική ανατομία του κυπριακού αγώνα, διαβλέπω την πρόθεσή του για μια κυκλική 
μυθογραφική σειρά μ’ επίκεντρο την αγωνιστική ελληνική νεότητα του καιρού του, μια 
νεότητα που ψάχνει να βρει τον εαυτό της, να συγκροτήσει την προσωπικότητα και τα 
ιδανικά της πέρ’ από την παρυφή του κρημνού, κι αφού πέρασε από τον πύρινο κύκλο της 
δοκιμασίας κρατώντας στα χείλη τη στυφή γεύση τόσων κρημνίσεων. Πολλά από τα 
πρόσωπα της Χάλκινης Εποχής είναι παλαιοί μας γνώριμοι από το Χρονικό μιας 
Σταυροφορίας. Είναι άνθρωποι φτασμένοι σε κάποιαν ωριμότητα ύστερ’ από επώδυνη 
εμπειρία, «επανακάμπτοντες» σε μιαν άλλη, παράλληλου κύκλου, εμπειρία που την 
αντικρίζουν τώρα με ποικίλα και όχι σπανίως αντιφατικά συναισθήματα, αλλά με 
θησαυρισμένη την αίσθηση ενός χρέους που η μεταφυσική του έννοια δεν 
αντιστρατεύεται την ορθολογική. Η πρώτη, αν προϋποθέτει την ανιδιοτελή θεώρηση, 
βρίσκει άνετη κοίτη στη δεύτερη, που εκφράζεται στην πράξη. (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961) 

κι αυτή ένας χρήσιμος μεταβατικός σταθμός», το ότι «είδε, και άγγισε συχνά, τα προβλήματα» με 
πρόθεση να τα αναδείξει και όχι να τα «παραμερίσει» και, τέλος, ότι «ένα σημαντικό μέρος από τα 
πνευματικά χρέη της ελληνικής πεζογραφίας της μεσοπολεμικής εποχής, ήταν πρωτοβουλία της γενιάς 
του ’30, και τούτο δεν είναι λίγο» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961).  
52 Πρβλ. «Και θα ημπορούσε να προστεθεί πως ο τίτλος προσδιορίζει κατά κάποιον τρόπο και το 
ιδεολογικό κλίμα του βιβλίου. Η Χάλκινη Εποχή είναι αληθινά ένα δοξολόγημα, ένας συγκινητικός 
ύμνος στα ελληνοκυπριακά νιάτα, σ’ αυτή τη νέα κυπριακή γενιά που κράτησε το μέγιστο και το τίμιο 
βάρος του αγώνα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις θυσίες που ο αγώνας αυτός έχει αξιώσει. Ο 
μυθιστοριογράφος βρίσκεται, θα έλεγα, στο κλίμα του. Και η προηγούμενη τριλογία του ήταν μια 
σπουδή επάνω στα ελληνικά νιάτα, σε μια εποχή ιδεολογικής ταραχής, επαναστατικής – συνωμοτικής 
δράσεως, με ελαύνουσα δύναμη το ιδεώδες της ελευθερίας κι ακραίο στόχο αυτή την ίδια την ελευθερία» 
(Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). 
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Στη χάλκινη γενιά των επαναστατημένων νιάτων της Κύπρου, ο Χουρμούζιος 

έβλεπε, εντέλει, όχι μόνο τη συνέχεια, αλλά και την κάθαρση της γενιάς του 

αδελφοκτόνου διχασμού, μέσα από την αναβάπτισή της, ύστερα από αλλεπάλληλες 

πλάνες και «κρημνίσεις», στα νάματα των προαιώνιων αγώνων του έθνους για 

ελευθερία. Η επιλογή, λοιπόν, του Αλέξη εκ μέρους του συγγραφέα δεν έγινε τυχαία, 

υποστήριζε ο Χουρμούζιος, καθώς ο συγκεκριμένος ήρωας ενσάρκωνε ιδεατά αυτή τη 

μεταμόρφωση από τον κουρασμένο και αδιάφορο κοσμοπολίτη, «με ‘‘πανανθρώπινα’’ 

ιδεώδη και με περιφρονητική συγκατάβαση όταν άκουγε να γίνεται λόγος για 

‘‘εθνικισμούς’’» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961), σε συνειδητό και μαχόμενο, παρά τους 

όποιους ενδοιασμούς του, αγωνιστή, και από ιδεολογικό ταγό των μαθητών του σε 

μιμητή του ήθους και των πράξεών τους.53 

Αλλά και για τον Χ. Μηλιώνη,54 η δικαίωση της Χάλκινης Εποχής ως 

μυθιστορήματος, που έδινε σε μια πρώτη ανάγνωση την εντύπωση ενός μονοδιάστατου 

και «στρατευμένου» (καθότι «απολογητικού») χρονικού της κυπριακής εξέγερσης, 

προσδεμένου σε πραγματικά πρόσωπα, γεγονότα και περιστατικά πολύ περισσότερο 

από όσο θα επέτρεπαν οι αξιώσεις μιας στοιχειώδους μυθοπλασίας, προέκυπτε μέσω 

της πορείας του Αλέξη-Δίωνα από τον «ιδανισμό» και τις μεταφυσικές φαντασιώσεις 

της περιόδου της Κατοχής και της Αντίστασης, στη θετική αντιμετώπιση της 

πραγματικότητας του Απελευθερωτικού Αγώνα ‒έστω και αν ό,τι τον είχε 

παρακινήσει, τουλάχιστον σε ένα πρώτο, αρχικό στάδιο, στην ανάληψη δράσης ήταν, 

όπως παραδεχόταν και ο ίδιος ο ήρωας, αναζητήσεις μάλλον «αισθητικής» μορφής.55 

53 Πρβλ. «[ο Αλέξης] ‘‘ολότελα ελεύθερος άνθρωπος, πολίτης του κόσμου’’, βρίσκεται, από τη μια μέρα 
στην άλλη, μέσα στη χοάνη του επαναστατικού αγώνα. Η αλήθεια είναι πως τούτο δε γίνεται από τη μια 
μέρα στην άλλη… Μεσολαβεί ένα διάστημα θερμής επαφής με τα ελληνοκυπριακά νιάτα, με αυτή τη 
νέα γενιά, τη χάλκινη γενιά, που πασκίζει η ίδια να ξαναγεννηθεί μέσα στο καμίνι των ωραίων οίστρων 
για την εθνική –την ανθρώπινη– ελευθερία… Ιδού, λοιπόν, η υποσυνείδητη παράλληλος, η γέφυρα. Και 
κρυφή πηγή της νέας, αγωνιστικής ιδεολογίας του Αλέξη, που έχει ήδη ένα ανάλογο παρελθόν (στο 
Χρονικό μιας Σταυροφορίας), είναι πιο πολύ ο συναισθηματισμός του απέναντι αυτής της νέας γενιάς 
που επλάθετο μέσα στα χέρια του, παρά η εκβιαστική συνείδησις ενός χρέους…» (Αιμ. Χουρμούζιος, 
1961). 
54 Χ. Μηλιώνης, «Ρόδη Ρούφου, Χάλκινη Εποχή», περ. Ενδοχώρα (Ιωαννίνων), τχ. 9 (Γεν. – Φλεβ. 1961), 
566-567. 
55 Πρβλ. «Ο απολογητικός χαρακτήρας του βιβλίου θα μπορούσε να το βγάλει έξω από τα όρια του 
μυθιστορήματος. Καθώς μάλιστα αναφέρονται συχνά επεισόδια που ακόμη τα θυμούμαστε από τις 
εφημερίδες, και κάτω από μερικούς ήρωες του βιβλίου αναγνωρίζει κανείς γνωστά πρόσωπα, το έργο 
πάει να γίνει Χρονικό του Κυπριακού Αγώνα. Εκείνο που τελικά το δικαιώνει είναι το δεύτερο στρώμα 
του που το αποτελεί η ατομική προβληματική του κεντρικού ήρωα, του Αλέξη. Είναι ένα πρόσωπο πολύ 
οικείο για όσους διάβασαν την προηγούμενη τριλογία του συγγραφέα Το Χρονικό μιας Σταυροφορίας. 
Είναι ο Δίων που αφού προσπάθησε να δώσει νόημα στην ύπαρξή του αγωνιζόμενος να περισώσει τον 
ιδανισμό του στην Κατοχική Αθήνα πρώτα, κι ύστερα στα βουνά της Ηπείρου και την αποσύνθεση της 
Κέρκυρας, πελαγοδρομούσε αναζητώντας απόκρυφα μονοπάτια μέσα από τη σκέψη των μυστικιστών. 
Τώρα, πολιτογραφημένος Κύπριος για μας, αυτόχθων για το βιβλίο, βλέπει την καινούργια γενιά των 
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Με ανάλογο σκεπτικό ο Β. Βαρίκας από το Βήμα56 θα προέβαινε σε μια σχεδόν 

ταυτόσημη εκτίμηση, αντιπαραβάλλοντας την (ιδεολογική) στερεότητα της Χάλκινης 

Εποχής με την ανησυχητική ρευστότητα της Άλλης Όχθης:  

[Ο Ρούφος] Ζητάει να συνδέσει τον απελευθερωτικόν αγώνα της Κύπρου με το κίνημα 
εθνικής αντιστάσεως της περιόδου της κατοχής. Γιατί αυτό θα θέλει να υποδηλώσει, 
φαντάζομαι, η παρουσία στο νέο του μυθιστόρημα προσώπων, που μας ήταν ήδη γνώριμα 
από το Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Με την μικρή διαφορά, ότι τα πρόσωπα αυτά στο 
διάστημα του αγώνα της Αντίστασης, πολλά έζησαν και πολλά έμαθαν, ώστε, όπως μας 
το έδειξε ο συγγραφέας στο τρίτο μέρος της Τριλογίας του, την Άλλη όχθη, να απαλλαγούν 
από πολλές «πλάνες» και ενθουσιασμούς και να γνωρίσουν την πικρή γεύση της 
αμφιβολίας και του σκεπτικισμού. (Β. Βαρίκας, 1975, 23)57 

Απόψεις σαν και αυτές του X. Μηλιώνη, του B. Βαρίκα και, πολύ περισσότερο, 

του Αιμ. Χουρμούζιου, υποδείκνυαν, μεταξύ άλλων, μια σαφώς ιδεολογική ανάγνωση 

του μυθιστορήματος που έβλεπε τους αγώνες, τις πολιτικοκοινωνικές και πνευματικές 

συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 να εκβάλλουν στην κυπριακή εμπλοκή της 

άμεσης μετεμφυλιακής περιόδου.58 Κατά συνέπεια, και δεδομένου του κλίματος της 

εποχής, σε μια από κάθε άποψη ασταθή και «εύθραυστη» συγκυρία την επαύριο ενός 

αδελφοκτόνου Εμφυλίου, οι αντιδράσεις δεν θα μπορούσε παρά να είναι και 

αναμενόμενες και έντονες. Πράγματι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο αντίλογος τόσο 

στις θετικές έως υμνητικές κριτικές (όπως αυτή του Χουρμούζιου), όσο και στο ίδιο το 

έργο, δεν θα αργούσε να ακουστεί και δεν θα υστερούσε, αντίστροφα, καθόλου σε 

αυστηρότητα, αλλά θα υιοθετούσε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με περισσή κάποτε 

ειρωνεία και σαρκασμό, έναντι (και) των απόψεων που εξέφρασε ο κυπριακής 

καταγωγής κριτικός και διευθυντής της Καθημερινής. 

παλιών σκλάβων που ξυπνά σιγά-σιγά από το λήθαργο: […]. Βλέπει σ’ αυτή τη γενιά το ‘‘χάλκειον 
γένος… αδάμαντος έχουν κρατερόφρονα θυμόν’’ του Ησιόδου. Αυτό ξυπνά τον αισθητισμό του και 
συγχρόνως είναι μια ευκαιρία ακόμη να καταξιώσει την ύπαρξή του μέσα στον αγώνα» (Χ. Μηλιώνης, 
1961, 566-567). 
56 Β. Βαρίκας, «Το Χρονικόν του βιβλίου. Συγγραφείς και κείμενα. (Η Χάλκινη Εποχή του Ρόδη 
Ρούφου)», εφ. Το Βήμα, 26 Φεβρ. 1961 [= Συγγραφείς και Κείμενα, Α΄: 1961-1965, Αθήνα, Ερμής, 1975, 
σ. 22-24]. 
57 Ανάλογη παρατήρηση θα έκανε και ο Α. Σαχίνης, «Τα Γράμματα. Το μυθιστόρημα του Κυπριακού 
Αγώνα», εφ. Έθνος, 24 Απρ. 1962 [= Νέοι Πεζογράφοι…, ό.π., σ. 168, 169]: «ο Ρόδης Ρούφος φαίνεται 
πως επεκτείνει κατά κάποιο τρόπο το Χρονικό μιας σταυροφορίας και στο μυθιστόρημα αυτό, εισάγοντας 
τα ίδια περίπου πρόσωπα κι εκφράζοντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες της νέας γενιάς» και «ο 
συγγραφέας συνδέει κατά κάποιο τρόπο την εθνική Αντίσταση στην Κατοχή με την επανάσταση της 
Κύπρου». 
58 Η μνεία των εθνικών και συλλογικών δοκιμασιών της δεκαετίας του 1940 και η σύνδεσή τους με τον 
Απελευθερωτικό Αγώνα στην Κύπρο γινόταν ακόμη και στα πιο σύντομα σχόλια ή κριτικές που 
δημοσιεύτηκαν για το βιβλίο. Πρβλ., ενδεικτικά, και την κατάληξη του ανώνυμου σχόλιου στην εφ. 
Μακεδονία («Νέα Βιβλία. Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή, 1960», 26 Φεβρ. 1961): «Όσοι έζησαν τα 
γεγονότα της Κύπρου και την τελευταία τραγική εικοσαετία της πατρίδος μας θα βρουν, οπωσδήποτε, 
ένα κομμάτι από την προσωπική τους εμπειρία». 
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Ελάχιστοι, άλλωστε, από τους κριτικούς της εποχής δεν θα υπέκυπταν στον 

πειρασμό να διαβάσουν το μυθιστόρημα ως μια προσωπική κατάθεση του συγγραφέα-

διπλωμάτη με πολιτική πρωτίστως σημασία. Ένας από αυτούς ήταν ο Λ. Μαλένης, ο 

οποίος και καλωσόρισε το βιβλίο με μια ένθερμη κριτική στην εφημερίδα Φιλελεύθερος 

της Λευκωσίας, 59 υπερθεματίζοντας, μάλιστα, και χαρακτηρίζοντας τη Χάλκινη Εποχή 

ως το κορυφαίο έργο του Απελευθερωτικού Αγώνα μέχρι τη στιγμή εκείνη: 

η αξία της Χάλκινης Εποχής, σαν ντοκουμέντου, που αναπλάθει μια συγκλονιστική εποχή 
–συγκλονιστική όχι μονάχα για τον Κύπριο, μα για τον όπου γης άνθρωπο, γιατί 
πανανθρώπινη είναι η σύγκρουση που εκφράζεται– είναι πολύ μεγάλη. Δεν έχω υπόψη 
μου έργο άλλο που να μπορεί να διεκδικήσει –στον τομέα αυτό– θέση δίπλα στη Χάλκινη 
Εποχή. Ο αγώνας του νησιού μας έχει δώσει στην Κυπριακή λογοτεχνία ποιήματα και 
διηγήματα, που έχουν κατορθώσει, ενώ ακόμα ο αγώνας συνεχιζόταν, να μετουσιώσουν 
την καυτή, καθημερινή εμπειρία σε τέχνη. Συνθετικό έργο όμως, που, σαν ντοκουμέντο, 
να δίνει μια τόσο εναργή και συγκλονιστική εικόνα, δεν έχει να παρουσιάσει η Κυπριακή 
πεζογραφία. (Λ. Μαλένης, 1961)  

Το μυθιστόρημα-ντοκουμέντο του Ρούφου, «άξια» συνέχεια της προηγούμενης 

τριλογίας του για την οποία είχε ήδη δημοσιεύσει (όπως είδαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο) μια σχετική κριτική,60 είχε και πάλι βαρύτητα και σπουδαιότητα για τον 

Μαλένη˙ και αυτό, επειδή ήταν γραμμένο από έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος, χωρίς 

να κάνει εκπτώσεις στις αρχές του και σεβόμενος την ιερότητα του θέματός του, 

κατόρθωσε «με ορθολογισμό και συναίσθημα» να ξεπεράσει, μέσω των επιλογών και 

των λύσεων που προέκρινε στην αξιοποίηση και διαχείριση του «εύφλεκτου» υλικού 

του και στην προσπάθεια να μετουσιώσει το βίωμά του σε τέχνη, τους σύγχρονούς του 

κύπριους λογοτέχνες, όσους επιχείρησαν επίσης να αποδώσουν με καλλιτεχνικό τρόπο 

τις νωπές προσωπικές τους εμπειρίες από τα ίδια, πρόσφατα γεγονότα.61 Και όλα αυτά, 

59 Λ. Μαλένης, «Τα Βιβλία. Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή, μυθιστόρημα, Αθήνα, 1960», εφ. 
Φιλελεύθερος (Λευκωσίας), 11 Ιαν. 1961. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν στην «προβολή» του 
μυθιστορήματος του Ρούφου από κυπριακά έντυπα είχε συμβάλει και ο φίλος του Τ. Λαγάκος, ο οποίος 
υπηρετούσε την περίοδο εκείνη ως Σύμβουλος στην ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία. Πάντως σε 
επιστολή του ημερομηνίας 3 Ιαν. 1961, ο Λαγάκος του ζητούσε την άδεια να διερευνήσει τις πιθανότητες 
δημοσίευσης αποσπασμάτων του μυθιστορήματος σε κάποιο κυπριακό λογοτεχνικό περιοδικό και τον 
διαβεβαίωνε ότι θα κάνει, σε συνεννόηση με τον ατζέντη του, ό,τι περνούσε από το χέρι του τόσο για 
την κυκλοφορία και τη διάθεση αντιτύπων του βιβλίου στην κυπριακή αγορά (αρχικά σαράντα με 
πενήντα), όσο και για τη διαφήμιση και την εν γένει προώθησή του με κρίσεις, σχόλια κ.α. στον τοπικό 
τύπο. 
60 Και πιο συγκεκριμένα για τον δεύτερο τόμο του Χρονικού, την Πορεία στο Σκοτάδι (εφ. Έθνος 
Λευκωσίας, 10 Ιαν. 1956), εκτενές απόσπασμα της οποίας θα παρέθετε και στην αρχή της κριτικής του 
για τη Χάλκινη Εποχή, με το αιτιολογικό ότι οι σκέψεις του «ταιριάζουν και στην τωρινή περίπτωση, 
τόσο που να μη χρειάζεται ούτε η διατύπωση ν’ αλλάξει» (Λ. Μαλένης, 1961)˙ πρβλ. και το 
προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
61 Πρβλ. «Για τον Κύπριο αναγνώστη –και σε κάποιο βαθμό ίσως και για τον ξένο– [Η Χάλκινη Εποχή] 
είναι ένα έργο δίμορφο. Από τη μια, είναι το ζωντανό ντοκουμέντο ενός αγώνα, που για μας έχει ακόμη 
νωπή τη σφραγίδα του στη ζωή μας. Ένα ντοκουμέντο, που πίσω από τα φανταστικά ονόματα προσώπων 
και τοποθεσιών, κρύβει τα αληθινά περιστατικά, αλλού συμπυκνωμένα κι αλλού αναλυτικά, όπως 
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όχι με την πρόθεση «ενός αδιάφορου ανατόμου», που διέκειτο ευνοϊκά στον Αγώνα 

μόνον εξαιτίας της εθνικής του καταγωγής, της θέσης ή της ιδιότητάς του ‒με άλλα 

λόγια από αίσθηση χρέους. Η πνευματική και ψυχική εμπλοκή του Ρούφου στην 

κυπριακή υπόθεση προσέδιδε εκείνην την ιδιαίτερη «χροιά» σε πρόσωπα και 

πράγματα, που προσιδιάζει κυρίως σε έναν ευαίσθητο «στοχαστή», συντελώντας 

«στην αποφυγή της μηχανικής ερμηνείας των γεγονότων», πέρα δηλαδή «από τα 

αντικειμενικά αίτια και τις συνέπειες» (Λ. Μαλένης, 1961). 

Ο Μαλένης αναγνώριζε και αυτός ότι πιθανόν να υπήρχαν ενστάσεις για την 

οικονομία και την αρχιτεκτονική του έργου –ιδιαίτερα αν κανείς επέμενε μόνο σε μια 

πολιτική «ανάγνωση»– και κυρίως αντιρρήσεις για το ήθος, τον τρόπο που 

παρουσιαζόταν να σκέπτεται, να δρα και να συμπεριφέρεται ο κεντρικός ήρωας, ο 

Αλέξης, ιδεολογικά «σεσημασμένος» από το προγενέστερο Χρονικό του συγγραφέα. 

Για τον Μαλένη, όμως, ο Αλέξης ήταν ένας σύνθετος και «πληθωρικός» 

μυθιστορηματικός χαρακτήρας, αντιπροσωπευτικός τύπος του σύγχρονου ανθρώπου 

που αναζητούσε και τη γνώση και τη συγκίνηση, τη δικαίωση δηλαδή της ύπαρξής του 

στην καθολική «πληρότητα» («που κάθε του βήμα καθοδηγείται από την δίψα που 

αισθάνεται για την πληρότητα») και για αυτό μετείχε σε όλα (και στον αγώνα και στον 

έρωτα, και στη σκέψη και στη δράση, και στην πίστη και στην απιστία).62  

Ο Μαλένης δεν θα είχε υπόψη του, αλλά θα είκαζε τις αντιδράσεις που έμελλε να 

προκαλέσει ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, τον οποίο ο συγγραφέας ήθελε, κατά 

κάποιο τρόπο, διφυή και δισυπόστατο, μέτοχο ταυτόχρονα και των δύο κόσμων: και 

των Βρετανών αποικιοκρατών και των υπόδουλων Κυπρίων, και του μυστικιστικού 

οραματισμού και της ένοπλης πάλης, και της ασκητικής προσήλωσης σε ένα ιδανικό 

γινήκανε. Σε κάθε σελίδα της Χάλκινης Εποχής η μνήμη στρέφεται και σε μια μορφή του αγώνα. Δεν 
πρόκειται για το πλαίσιο ενός μυθιστορήματος μονάχα, αλλά για μια μαρτυρία συγκλονιστική, που 
μερικές φορές αποχτάει τέτοια αυτοτέλεια, που θυμίζει χρονικό, ένα χρονικό που μαζί με τα γεγονότα 
δίνει και την ψυχή του εκάστοτε πρωταγωνιστή» (Λ. Μαλένης, 1961). 
62 Πρβλ. «Ο Αλέξης, γνωστός από την προηγούμενη τριλογία του συγγραφέα, έρχεται να συνδέσει τη 
Χάλκινη Εποχή με κάποιους άλλους αγώνες της Ελλάδας. […]. Ο Αλέξης δεν είναι ένας άνθρωπος που 
σε μια στιγμή έξαρσης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα. Αναζητώντας τα στοιχεία που θα δώσουν 
πληρότητα στη ζωή του, δεν χάνει τη δυνατή του προσωπικότητα, από τη δοκιμασία της οποίας περνάνε 
όλα, πράξεις, σκέψεις, ενέργειες, αντιδράσεις, γενικά η συμπεριφορά του απέναντι στον ίδιο τον εαυτό 
του και στους άλλους, απέναντι στη ζωή. Για τον βιαστικό αναγνώστη της Χάλκινης Εποχής, για κείνον 
δηλαδή που δεν περιμένει από το βιβλίο παρά την μονόπλευρη έξαρση μερικών πλευρών, ο Αλέξης ίσως 
φανεί σαν τόλμημα που δεν επιφέρει παρά σύγχυση. Μα για τον δέχτη που θέλει και μπορεί να 
εμβαθύνει, η πληρότητα του χαρακτήρα του ήρωα αυτού του κ. Ρούφου έχει μια γοητεία καταπληχτική» 
(Λ. Μαλένης, 1961˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). Άλλωστε για τον Μαλένη η γοητεία του 
μυθιστορήματος πήγαζε ακριβώς από τη «ζωντάνια» όλων των προσώπων: «Μα δεν είναι μονάχα ο 
Αλέξης, που σαν χαρακτήρας δίνεται θαυμάσια στο βιβλίο του κ. Ρούφου. Κι όλοι οι άλλοι 
προβάλλονται ανάγλυφα, […], όλοι, μα όλοι, είναι με ενάργεια διαγραμμένοι» (Λ. Μαλένης, 1961). 
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και του έντονου αισθησιακού ηδονισμού. Σε κάθε περίπτωση, όμως, Η Χάλκινη Εποχή, 

σημείωνε ο κύπριος κριτικός, έπρεπε να ιδωθεί και να μετρηθεί για την αξία της ως 

μυθιστόρημα με κριτήρια αισθητικά και όχι ιδεολογικά:  

Η Χάλκινη Εποχή είναι ένα μυθιστόρημα σφιχτοδεμένο και άρτιο, που αιχμαλωτίζει τον 
αναγνώστη, όσο πολύ λίγα από τα βιβλία που διαβάσαμε τα τελευταία χρόνια. 
Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως από την πολιτική του πλευρά, ή καλύτερα από την πλευρά 
της πολιτικής σκοπιμότητας, θα συζητηθεί και θ’ ακουστούν γι’ αυτό πολλές και ποικίλες 
γνώμες. Αυτή την πλευρά πάντως η στήλη αυτή δεν την εξετάζει. Τη Χάλκινη Εποχή ο 
συντάκτης της στήλης αυτής την είδε και την έκρινε όπως ακριβώς είναι, σαν ένα 
μυθιστόρημα λογοτεχνικό. Ένα μυθιστόρημα, για το οποίο, νομίζω, ο κ. Ρούφος πρέπει 
να είναι υπερήφανος. (Λ. Μαλένης, 1961˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο) 

Το γεγονός ότι μια τέτοια άποψη προερχόταν από κάποιον που ζούσε τον απόηχο 

του Αγώνα στην ίδια την Κύπρο και παρακολουθούσε την αποτύπωσή του στη 

λογοτεχνία του νησιού δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Για την ώρα, αρκεί να 

προσθέσουμε ότι και ο Α. Κωνσταντινίδης στο περιοδικό Κυπριακά Χρονικά63 θα 

συμφωνούσε με την εκτίμηση του Μαλένη για την ανωτερότητα της Χάλκινης Εποχής 

σε σχέση με ομόλογα παραδείγματα της κυπριακής πεζογραφίας, συνιστώντας, κατά 

την εκτίμησή του, έναν αυθεντικό «ύμνο» (που έλειπε από τα νεοελληνικά γράμματα) 

για αυτήν «την καινούργια ελληνική Κυπριακή γενιά» και τους άθλους της, χωρίς 

εντούτοις «υπερβολές» ή «απιστίες» προς τα βεβαιωμένα ιστορικά γεγονότα.64 

Η θετική στάση του Κωνσταντινίδη απέναντι στο βιβλίο στηριζόταν, το δίχως 

άλλο, στη βάση όσων είχε ήδη επισημάνει ο Αιμ. Χουρμούζιος (και ακολούθως ο 

Μαλένης) για την αρμονική σύζευξη «μύθου» και ιστορίας, επικού και λυρικού, 

συλλογικού βιώματος και ατομικής επεξεργασίας, και, γενικότερα, αντίρροπων ιδεών 

και οπτικών, κόσμων και χαρακτήρων, τρόπων και ειδών, ώστε να προκύψει μια 

αξιοθαύμαστη σύνθεση, με ξεκάθαρο σχέδιο και ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική, στέρεη 

δομή και «σφιχτοδεμένη» συγκρότηση.65 Επιπλέον, ο Κωνσταντινίδης, ακολουθώντας 

63 Α. Κωνσταντινίδης, «Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή (Το Μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα)»,  
περ. Κυπριακά Χρονικά (Λευκωσίας), τχ. 4 (Φεβρ. 1961), 177-178. 
64 Πρβλ. «Ο Ρόδης Ρούφος πέτυχε με τη Χάλκινη Εποχή που αποτελεί φυσιολογική συνέχιση του 
προηγούμενου έργου του, να δώσει με αυθεντικότητα, με μια καταπληκτική ψυχολογική ερμηνεία της 
εποχής και μια εμβάθυνση των πραγμάτων, το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα για ελευθερία. 
Πέτυχε αυτό το τρομερά δύσκολο έργο, μεταπλάθοντας την πρόσφατη ιστορία –το μυθιστόρημα 
πρωτογράφτηκε όσο διαρκούσε ακόμα ο αγώνας– σ’ ένα μαστορικά αρχιτεκτονικό μύθο με άριστα 
διαγραμμένους κι ολοκληρωμένους χαρακτήρες» (Α. Κωνσταντινίδης, 1961, 177). 
65 Πρβλ. «Παρά το γεγονός ότι ο συγγραφέας άρχισε να γράφει το μυθιστόρημά του όσο διαρκούσε ο 
αγώνας, πριν ακόμη περάσει ο απαιτούμενος συνήθως χρόνος για να χωνευτεί η πρώτη ύλη, δεν έπεσε 
στη χρονικογραφία αλλά πέτυχε μιαν απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην ιστορία και το μύθο, έδεσε με 
ειρμό τα γεγονότα, έδωσε φόρμα στο μύθο του, ανάλυσε τους χαρακτήρες του και μας χάρισε έτσι ένα 
συγκροτημένο και σφιχτοδεμένο μυθιστόρημα, που δε διακρίνεται μόνο για την αυθεντικότητα της 
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και συμπληρώνοντας τις σχετικές απόψεις των Χουρμούζιου και Μαλένη, αναδείκνυε 

ως κέρδος για το μυθιστόρημα την απουσία της εύκολης πατριωτικής ρητορείας, μια 

παγίδα που μόνον ένας συνειδητοποιημένος και έμπειρος συγγραφέας θα απέφευγε, 

δίχως από την άλλη να δίνει την εντύπωση ότι παρέμενε ψυχρός, ουδέτερος ή 

αμέτοχος:  

Ένα μυθιστόρημα σαν τη Χάλκινη Εποχή γραμμένο για ένα αγώνα ενός λαού για 
ελευθερία, θα μπορούσε εύκολα να πέσει στα κακοτόπια του βερμπαλισμού, της 
ηρωολογίας και του κηρύγματος. Απ’ όλ’ αυτά όμως είναι απαλλαγμένο το μυθιστόρημα 
του κ. Ρούφου που είναι γραμμένο με καθαρό μάτι, χωρίς αυτό να εμποδίζει το συγγραφέα 
να παίρνει σταθερά θέση. (Α. Κωνσταντινίδης, 1961, 178)66 

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούνταν ότι συνέβαλε τα μέγιστα η επιλογή του 

Ρούφου να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Αλέξη, έναν «μοναχικό επαναστάτη, 

πολίτη του κόσμου», ο οποίος, παρά τις αμφιβολίες, τους προβληματισμούς ή τις αμφι-

ταλαντεύσεις του, θα πετύχαινε εντούτοις, μέσα ακριβώς από τις ιδεολογικές, 

φιλοσοφικές και άλλες αναζητήσεις του αλλά και με τον εν γένει βίο και την πολιτεία 

του, να βρει τελικά «την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα που μπαίνει διαρκώς μπροστά 

στον αντάρτη κάθε εποχής», ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντός του και αποκτώντας διαστάσεις «πανανθρώπινου» συμβόλου.67 Η πιο 

αξιοπρόσεκτη, ωστόσο, αναφορά του Κωνσταντινίδη είχε αφορμή την ευτυχή 

συγκυρία της θητείας του Ρούφου στο ελληνικό Προξενείο τον καιρό του Αγώνα, 

επειδή την ίδια ακριβώς περίοδο βρισκόταν στο νησί ο διάσημος βρετανός συγγραφέας 

L. Durrell: 

Ο Κυπριακός λαός φάνηκε τυχερός –τουλάχιστο σ’ αυτό το σημείο– που τον καιρό του 
Αγώνα του βρισκόταν στην Κύπρο ως διπλωματικός υπάλληλος στο Ελληνικό Προξενείο 
της Λευκωσίας ο Ρόδης Ρούφος, […]. Τυχερός, γιατί στην Κύπρο δεν φάνηκε δυστυχώς 
ακόμη ο πεζογράφος που να είναι σε θέση ν’ ασχολείται με θέματα τόσο μεγάλα όπως 
ήταν ο Αγώνας του Κυπριακού λαού για ελευθερία. Τυχερός, γιατί απ’ την άλλη πλευρά, 
αυτή των Άγγλων, βρισκόταν εδώ ο Λόρενς Ντάρελ ένας απ’ τους καλύτερους συγγραφείς 

πρώτης ύλης του, μα προκαλεί κυρίως καλλιτεχνική συγκίνηση. Κι αυτό είναι το πραγματικό κατόρθωμα 
του συγγραφέα» (Α. Κωνσταντινίδης, 1961, 177). 
66 Πρβλ. το ανάλογο, πλην ανώνυμο, σχόλιο στην εφ. Μακεδονία ό.π.: «Μια αλυσίδα από θυσίες, έξαρση 
και πάθος, ένα ασυγκράτητο ξετύλιγμα ελπίδων, μεταπτώσεων και απογοητεύσεων. Ο κ. Ρούφος 
περιγράφει τα γεγονότα στις σωστές τους διαστάσεις. Δεν παρασύρεται, από γλυκανάλατο και 
ταρταρινικό πατριωτισμό, ούτε από πολιτικά πάθη, ιδεολογικές διαφορές και κοινωνικές αντιθέσεις. 
[…]. Όσο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα, ξεκαθαρίζει το μυαλό από τον καπνό του φανατισμού 
και φαίνονται και καταδικάζονται και οι σκοτεινές πλευρές αυτού του αγώνα». 
67 Πρβλ. «Το ότι ο ήρωας αυτός βγαίνει απ’ τα Κυπριακά σύνορα με τις ιδέες του και την 
‘‘πανανθρώπινη’’ –για να μην πω κοσμοπολίτικη– σκοπιά του, δεν είναι μειονέκτημα του 
μυθιστορήματος που δεν αποτελεί μόνο μια ψυχογραφία της νέας ελληνοκυπριακής γενιάς αλλά 
φαίνεται σ’ αυτό καθαρά και το δράμα του μοναχικού ανθρώπου που αγωνίζεται για ελευθερία μέσα στο 
σημερινό κόσμο της καταπίεσης του ανθρώπου σαν ατομικής οντότητας» (Α. Κωνσταντινίδης, 1961, 
178). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



326

Κεφάλαιο Τρίτο  Ο Ρ.  Ρούφος ξανά στο στόχαστρο της κριτικής

της Αγγλίας που παρόλο τον επιφανειακό κι επιδειξιακό φιλελληνισμό του πήρε αμέσως 
θέση εχθρική απέναντι στον Αγώνα μας, όπως φαίνεται κι απ’ το μυθιστόρημά του 
Γλυκολέμονα (sic) (Bitter Lemons) που φρόντισε μάλιστα να το κυκλοφορήσει ενώ ακόμη 
ο Αγώνας συνεχιζόταν. (Α. Κωνσταντινίδης, 1961, 177) 

Ο Α. Κωνσταντινίδης στην κριτική του αυτή περιοριζόταν στη συγκεκριμένη 

μόνον αναφορά, για να επανέλθει δύο μήνες αργότερα με μια σχετικά εκτενέστερη 

σύγκριση των βιβλίων των Durrell και Ρούφου στη μελέτη του «Ο Κυπριακός Αγώνας 

στη λογοτεχνία». Εκεί, δεν θα αρκούνταν στο να επαναλάβει όσα είχε ήδη γράψει για 

τη Χάλκινη Εποχή (προσθέτοντας, μάλιστα, ότι επρόκειτο για «ένα απ’ τα καλύτερα 

μυθιστορήματα της τελευταίας τουλάχιστο πενταετίας της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας»),68 αλλά θα προσπαθούσε να αντιπαραθέσει τη συγκρότηση, την 

«αυθεντικότητα» και την «πειστικότητα» του μόνου ολοκληρωμένου κατά την άποψή 

του πεζογραφήματος για τον Κυπριακό Αγώνα που είχε γραφεί έως τη στιγμή εκείνη 

στις (έστω υποσυνείδητα) αποικιοκρατικές «προκαταλήψεις» ενός δήθεν «φιλέλληνα», 

οι οποίες και στερούσαν ουσιαστικά από τα Πικρολέμονα τη δυνατότητα να φτάσουν 

στο επίπεδο «αισθητικής πληρότητας» της Χάλκινης Εποχής.  

Με άλλα λόγια, ο Κωνσταντινίδης, συνεπής ο ίδιος προς ένα από τα βασικά 

δόγματα του (σοσιαλιστικού) ρεαλισμού, και παρά την εξόχως απορριπτική του κρίση 

για τη Ρίζα του Μύθου έξι χρόνια πριν εξαιτίας του έκδηλου «αντικομμουνισμού» της 

(ο Ρούφος τότε είχε χωρίς περιστροφές ανακηρυχθεί ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος 

του κατοχικού δωσιλογισμού), τώρα θα επιδοκίμαζε τη Χάλκινη Εποχή στη βάση της 

ιδεολογικής της καθαρότητας, της αναγκαίας δηλαδή συνθήκης κάθε αισθητικής 

πραγμάτωσης –την οποία, βέβαια, δεν μπορούσαν να πετύχουν τα Πικρολέμονα, λόγω 

ακριβώς της εσφαλμένης ιδεολογικής τους αφετηρίας, δηλαδή της ιμπεριαλιστικής 

οπτικής του συγγραφέα τους: 

68 Πρβλ. Α. Κωνσταντινίδης, «Ο Κυπριακός Αγώνας στη λογοτεχνία», περ. Κυπριακά Χρονικά, τχ. 6 
(Απρ. 1961), 240: «Η Χάλκινη Εποχή (το μυθιστόρημα του Κυπριακού αγώνα) του Ρόδη Ρούφου είναι 
χωρίς αμφιβολία το πιο συνθετικό και πιο ολοκληρωμένο πεζογράφημα που γράφτηκε μέχρι τώρα για 
το έπος της Κύπρου. Αν και γράφτηκε ενόσω διαρκούσε ακόμη ο αγώνας (τέλος του 1958), το έργο αυτό 
ξεφεύγει από τα πλαίσια της χρονικογραφίας, πετυχαίνει μια καταπληκτική ισορροπία ανάμεσα στην 
ιστορία και στο μύθο και προκαλεί κυρίως καλλιτεχνική συγκίνηση. Αυτό οφείλεται ίσως στην 
ιδιοσυγκρασία και την ικανότητα του συγγραφέα, που έδειξε με τους τρεις τόμους του Χρονικού μιας 
Σταυροφορίας, πως μπορεί να διηγείται πρόσφατα γεγονότα βάζοντας μέσα τη ψυχή του και χωνεύοντας 
το υλικό του με μια απίθανη ταχύτητα». Στη συνέχεια, μάλιστα, του άρθρου του θα επανέλθει, για να 
δικαιολογήσει τη θετική αυτή αξιολόγηση ως εξής: «Υπάρχει τόση αυθεντικότητα, αλλά και τόση 
αισθητική πληρότητα, στο βιβλίο του Ρούφου που με τόση άνεση και τόση μαστοριά μπορεί να πιάνει 
τα επίκαιρα γεγονότα και να φτιάχνει ένα πειστικό μυθιστόρημα, χωρίς υπερβολές και ψεύτικους 
ρητορισμούς που το έργο αυτό όχι μόνο να είναι το καλύτερο που γράφτηκε για τον Κυπριακό αγώνα 
μα κι ένα απ’ τα καλύτερα μυθιστορήματα της τελευταίας τουλάχιστο πενταετίας της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας». 
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Η αξία της Χάλκινης Εποχής θα μπορούσε να φανεί κι από μια πρόχειρη σύγκριση με τα 
Πικρολέμονα (BITTER LEMONS, 1957) του Λόρενς Ντάρελ, ενός απ’ τους καλύτερους 
συγγραφείς της σημερινής Αγγλίας που τα τέσσερα τελευταία μυθιστορήματά του 
θεωρούνται σαν ορόσημο στην εξέλιξη του σύγχρονου μυθιστορήματος. Ο Ντάρρελ στα 
Πικρολέμονα του, αν και «φιλέλληνας» και παρόλον ότι έζησε αρκετά χρόνια στην Κύπρο 
και την αγάπησε, παρουσιάζεται ανίκανος να διακρίνει το ξύπνημα του Κυπριακού λαού, 
απρόθυμος να κατανοήσει τον αγώνα του και παρόλη την καλή του, πιστεύω, διάθεση 
πέφτει θύμα της εγγλέζικης προπαγάνδας και μένει ένας ξένος απέναντι στο λαό μας και 
τον αγώνα του. Αλλά το χρονικό του Ντάρρελ, παρά τις αρκετές θαυμάσιες σελίδες του, 
ιδίως στο πρώτο μέρος του βιβλίου, δεν ολοκληρώνεται ούτε αισθητικά όπως το 
μυθιστόρημα του Ρούφου, πέφτει συχνά πολύ χαμηλά και σπάνια υψώνεται πάνω απ’ το 
επίπεδο του απλού χρονικού.69 

Ο Κωνσταντινίδης ήταν, μαζί με τον Χ. Μηλιώνη που βρισκόταν επίσης στην 

Κύπρο την εποχή εκείνη, οι μόνοι που σύνδεσαν εξ αρχής το μυθιστόρημα του Ρούφου 

με τα Πικρολέμονα του Durrell, «του Άγγλου συγγραφέα που κι αυτός έζησε από κοντά 

το ξύπνημα της Κύπρου» (Χ. Μηλιώνης, 1961, 566). Ο Μηλιώνης, μάλιστα, είχε κάνει 

ένα βήμα παραπάνω και είχε μιλήσει ευθέως για απάντηση του Ρούφου στα 

επιχειρήματα της βρετανικής προπαγάνδας, δείγματα των οποίων εξάλλου παρείχαν τα 

αποσπάσματα από τα Πικρολέμονα που προτάσσονταν ως μότο στο πρώτο μέρος της 

Χάλκινης Εποχής, εικάζοντας επιπλέον ότι «αυτός είναι ίσως ο λόγος που το βιβλίο 

πρωτογράφτηκε και πρωτοδημοσιεύτηκε στα Αγγλικά» (Χ. Μηλιώνης, 1961, 566).  

Το μυθιστόρημα είχε προκύψει, έτσι, ως χρέος και καθήκον του έλληνα 

διπλωμάτη, λόγω και της επίσημης ιδιότητάς του, και πρόσφερε μια «απολογία» και 

μια μεθοδική «ερμηνεία» του Αγώνα «με κριτήρια ιδεαλιστικά, ιστορικά και 

οικονομικά», συμβάλλοντας «στη συνειδητοποίηση ενός νεοελληνικού μύθου (που 

ιδιαίτερα στην ψυχή των Κυπρίων πρέπει να πάρει ευρύτερες διαστάσεις)» (Χ. 

Μηλιώνης, 1961, 566). Αν και ο Μηλιώνης δεν ανέπτυσσε περισσότερο τον 

συλλογισμό του, ούτε προχωρούσε σε μια εκ του σύνεγγυς ανάγνωση των δυο έργων, 

η συσχέτιση στην οποία προέβη έχει αναμφίβολα την αξία της και αν είχε προσεχθεί 

τότε, ενδεχομένως κάποιες από τις παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν να είχαν 

αποφευχθεί. Αλλά στο σημείο αυτό θα επανέλθουμε στα τελικά συμπεράσματά αυτού 

του κεφαλαίου. 

Προς το παρόν, ας μνημονεύσουμε επίσης και την κριτική του Γ. Χατζίνη στη Νέα 

Εστία,70 η οποία κινούνταν στο ίδιο πνεύμα με την αντίστοιχη του Χουρμούζιου, καθώς 

69 Α. Κωνσταντινίδης, «Ο Κυπριακός Αγώνας στη λογοτεχνία», ό.π., 240˙ πρβλ. και Λ. Παπαλεοντίου, 
«Από τα Πικρολέμονα του Λόρενς Ντάρελ στη Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου: αποικιοκρατικός λόγος 
και αντίλογος», Στοχαστικές Προσαρμογές, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2000, σ. 156-157. 
70 Γ. Χατζίνης, περ. Νέα Εστία, τόμ. 69, τχ. 808 (1 Μαρτ. 1961), 345-346 [= Γ. Χατζίνης, Προτιμήσεις…, 
ό.π., σ. 132-134].  
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επαναλάμβανε σχεδόν την εκτίμηση του δεύτερου ότι «το πυκνά τεκμηριωμένο αυτό 

Χρονικό» ανταποκρινόταν «με απόλυτη πληρότητα στον υπότιτλό του σαν 

μυθιστορήματος του κυπριακού αγώνα». Ταυτόχρονα, ο Χατζίνης τόνιζε τη θέρμη –

παρά το «κάπως ψυχρό περικάλυμμα»– με την οποία περιέβαλλε ο Ρούφος το θέμα, το 

υλικό, τα πρόσωπα του μυθιστορήματός του, χωρίς παράλληλα να ενδίδει στον 

πειρασμό των υψηλών τόνων και της «αδιάπτωτης έξαρσης», όπως θα ανέμεναν όσοι 

σε έναν πατριωτικό αγώνα έβλεπαν μόνον κορυφώσεις και επικότητα, αγνοώντας τις 

αναπόφευκτες διαβαθμίσεις του ηρωισμού και τις ποικίλες αποχρώσεις της 

«αλήθειας».71 Εξάλλου, ο συγγραφέας, σημείωνε ο Χατζίνης, έμενε απολύτως συνεπής 

στη γραμμή της προσωπικής μαρτυρίας, περιορισμένης από την αναπόφευκτα μερική, 

υποκειμενική θέαση μιας πραγματικότητας που ήταν ακόμη πολύ πρόσφατη, για να 

μπορούσε να ιδωθεί διαφορετικά ή και από απόσταση.72 

Για τον Άλκη Θρύλο, πάλι, Η Χάλκινη Εποχή αποτελούσε το κορυφαίο 

μυθιστόρημα της χρονιάς, όπως θα υποστήριζε στην ανασκόπηση του λογοτεχνικού 

έτους 1960 από τις στήλες του περιοδικού Καινούρια Εποχή:  

Όσο κι αν είχαμε εκτιμήσει και θαυμάσει τα προηγούμενα έργα του κ. Ρούφου είχαμε 
πάντα την επιφύλαξη ότι ο κ. Ρούφος είναι προ πάντων δοκιμιογράφος κι ότι παρεξηγεί 
τον εαυτό του άμα καταπιάνεται με το μυθιστόρημα. Το τελευταίο του μυθιστόρημα –το 
μυθιστόρημα του κυπριακού αγώνα– Η Χάλκινη Εποχή αποδεικνύει τούτη τη γνώμη μας 
λανθασμένη. Σαν μυθιστοριογράφος ο κ. Ρούφος σημειώνει μια σημαντικότατη πρόοδο. 
Και εμφυσά σπαρταριστή ζωή στα πρόσωπά του κι επινοεί και πλέκει εξαίρετα ένα μύθο 
μ’ ένα ευρηματικό φινάλε που γαντζώνει και συγκρατεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη και 
σ’ όλα τούτα τα προσόντα προσθέτει μια εξιστόρηση του κυπριακού αγώνα που όσο κι αν 
την έχει υπαγορεύσει μια θερμή συμπάθεια για τους αγωνιστάς δεν προδίνει καθόλου την 
ψυχραιμία, την αντικειμενικότητα, την απουσία φανατισμού και προκαταλήψεων που 
οφείλει να έχει για ιδιότητές του ο πνευματικός άνθρωπος. Και για το θέμα του το επίκαιρο 

71 Πρβλ. «Εκείνο που εκτιμώ ιδιαίτερα και χαίρομαι στον Ρόδη Ρούφο, είναι ότι κάτω από ένα κάπως 
ψυχρό περικάλυμμα παραμονεύει πάντα μια άγρυπνη ψυχή. Το ‘‘μυθιστόρημα του Κυπριακού αγώνα’’ 
θα μπορούσε ίσως να γραφτεί μ’ έναν τρόπο διαφορετικό, σα μια διαρκής ανάφλεξη, σαν ένα ηφαίστειο 
που ξεβράζει λάβα και φλόγες, με το μέσον της αδιάπτωτης έξαρσης, αλλά τότε η αλήθεια του θέματος, 
η αλήθεια του συγγραφέα, θα έχανε το ουσιωδέστερο συστατικό της, που είναι η αποφυγή της 
μονομέρειας και η ορθή αποτίμηση των περιστατικών. Αν η Χάλκινη Εποχή αποτολμάει κάποτε να 
γίνεται και η έμμεση κριτική του αγώνα, (που τη νιώθουμε αναγκαία), έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να 
καταλήγει στην αποθέωσή του (που είναι και η πνευματική αλήθεια του). Το βιβλίο, έτσι, αποτελεί μια 
υπεύθυνη μαρτυρία, πειστική όχι μόνο για τους Άγγλους […], αλλά για μας τους ίδιους, που ζήσαμε τα 
γεγονότα με πυρακτωμένη την εθνική μας συνείδηση και προέχει μέσα μας η βαθιά, η πραγματική τους 
αλήθεια» (Γ. Χατζίνης, 1963, 133-134˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). Στην ίδια κατεύθυνση θα 
κινούνταν, επίσης, και κάποιες από τις παρατηρήσεις του Α. Σαχίνη (Νέοι Πεζογράφοι…, ό.π., σ. 170). 
72 Πρβλ. «Δεν ξέρω, αν θα υπάρξει αργότερα ένας άλλος εξίσου προικισμένος πεζογράφος, που ν’ 
αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, όπως σε κάποιες στιγμές το ονειρεύτηκε κι ο ίδιος ο κ. Ρούφος, δηλαδή όχι 
σα μια προσωπική αφήγηση, αλλά σαν ένα μυθιστόρημα, όπου όλα μπορούν να κοιταχτούν από την 
απόσταση που εξασφαλίζει τις καθιερωμένες προοπτικές του είδους. Τώρα, αυτά τα ‘‘φτωχά 
αποσπάσματα της πραγματικότητας που αποτελούν την εμπειρία ενός ανθρώπου’’, όπως τα 
χαρακτηρίζει με μετριοφροσύνη ο ίδιος, είναι τα μόνα ικανά να μας βάλουν αντιμέτωπους σ’ αυτή την 
πραγματικότητα που ακόμη αχνίζει» (Γ. Χατζίνης, 1963, 133). 
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μαζί κι ιστορικό κι ακόμα πυρακτωμένο, αλλά φυσικά όχι μόνο γι’ αυτό, γιατί το θέμα 
ποτέ δεν αρκεί μόνο του για να προσδώσει αξία, για τον τρόπο χειρισμού αυτού του 
θέματος, Η Χάλκινη Εποχή αποτελεί μια θετική προσφορά, είναι το βιβλίο που ξεχωρίζει 
μέσα στην παραγωγή του 1960.73 

 

Καιρός, όμως, να περάσουμε και στην «άλλη όχθη» της κριτικής και να σταθούμε εξ 

αντιδιαστολής στις απόψεις που δημοσιεύτηκαν το ίδιο διάστημα (Ιανουαρίου-Μαΐου 

1961) και δεν αντιμετώπισαν το μυθιστόρημα με ευμένεια. Όπως θα διαφανεί, οι 

επικρίσεις που διατυπώθηκαν, κάποτε σε ιδιαίτερα οξείς τόνους (όπως στην περίπτωση 

του Ρ. Αποστολίδη) θα είχαν ως αφετηρία τους πρωτίστως τις ιδεολογικές καταβολές 

και επιλογές του Αλέξη –και κατ’ επέκταση του ίδιου του συγγραφέα. Εντούτοις, στο 

πλαίσιο της (πολιτικοϊδεολογικής) πολεμικής εναντίον του Ρούφου και του έργου του, 

τίποτα δεν επρόκειτο να μείνει ανέπαφο: ακόμη και η σύνθεση των ετερόκλιτων 

στοιχείων, η ιδιότυπη μίξη χρονικού, μαρτυρίας και μυθιστορήματος, που τόσο 

επαινέθηκαν όπως είδαμε πιο πάνω, θα θεωρούνταν από άλλους όχι μόνον ύποπτες, 

αλλά και εξόχως προβληματικές.  

Εξάλλου, ο θεωρητικός προβληματισμός του κεντρικού ήρωα –και μέσω αυτού 

του ίδιου του συγγραφέα– «περί παντογνωσίας», ο «μετεωρισμός» του δηλαδή 

ανάμεσα σε ένα μυθιστόρημα από τη «σκοπιά του Θεού» και στη μερικότητα της 

προσωπικής του μαρτυρίας, θα ήταν, επίσης, κάτι που θα σχολιαζόταν ευρέως από τους 

κριτικούς, δίνοντας και πάλι αφορμή για αντικρουόμενες ή και αλληλοαναιρούμενες 

εκτιμήσεις, παρά το γεγονός ότι πρόδιδε τουλάχιστον την ενημερότητα και την 

ευαισθησία του Ρούφου γύρω από ζητήματα αφηγηματολογίας και διαχείρισης της 

(προβληματικής) σχέσης της «πραγματικότητας» με τη μυθοπλασία.74 Σε κάποιες 

περιπτώσεις, τέλος, κριτικοί θα επέλεγαν να ανασκευάσουν προηγούμενες απόψεις για 

το μυθιστόρημα, όπως θα συμβεί με τον Α. Θ. Αντύπα [= Α. Αργυρίου], ο οποίος και 

έκρινε σκόπιμο να απαντήσει στον Αιμ. Χουρμούζιο. 

 
ΙΙΙ.2.2. Ο «ψόγος» και η «απόρριψη» 
 

Ο πρώτος κύπριος κριτικός που ασχολήθηκε με το μυθιστόρημα, ο (και) ποιητής Α. 

Περνάρης, εξέφρασε από τη φιλολογική στήλη που διατηρούσε στην εφημερίδα 

73 Α. Θρύλος, περ. Καινούρια Εποχή, χειμώνας 1960, 181. 
74 Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται από μέρους μας στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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Ελευθερία της Λευκωσίας την απογοήτευσή του για το βιβλίο,75 η αγγλική έκδοση του 

οποίου είχε γεννήσει μεγάλες προσδοκίες, τόσο εξαιτίας των κριτικών που είχαν 

δημοσιευτεί για αυτήν, όσο και λόγω της παρουσίας του συγγραφέα ως διπλωμάτη 

στην Κύπρο κατά τα επίμαχα χρόνια του Αγώνα, οπότε και ο τελευταίος είχε ζήσει 

«από κοντά τους πόνους και τις αγωνίες» του κυπριακού λαού, όντας ταυτόχρονα σε 

θέση «να ξέρει ορισμένα απόρρητα, που ’ταν φυσικό να διαφεύγουν κάθε άλλο» (Α. 

Περνάρης, 1961).  

Ο Περνάρης, μολονότι, όπως ομολογούσε, περίμενε το βιβλίο με μεγάλη και 

«δικαιολογημένη» ανυπομονησία, δήλωνε την αμηχανία του να το κατατάξει σε κάποιο 

είδος («ούτε μυθιστόρημα μπορούσα να το πω, ούτε ιστορία, ούτε χρονικό˙ είναι κάτι 

απ’ όλα και τίποτε το συγκεκριμένο»), καθώς και την απορία του για τη σκοπιμότητά 

του («για ποιο σκοπό γράφτηκε αυτό το βιβλίο;»). Κατά την εκτίμησή του, Η Χάλκινη 

Εποχή δεν διέθετε πλοκή και αληθοφάνεια, για να χαρακτηριστεί μυθιστόρημα –παρά 

τις κάποιες αρετές στην αφήγηση και στο ξεδίπλωμα του μύθου‒, ούτε όμως και 

αξιόπιστη τεκμηρίωση ή προσήλωση στα πραγματικά γεγονότα, για να της αποδοθεί 

ιστορική αξία.76 

Η αδυναμία να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας του έργου και συνακόλουθα να 

διευκρινιστούν οι επιδιώξεις του συγγραφέα, οφειλόταν κατά κύριο λόγο στα 

πρόσωπα, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν ως αντιπροσωπευτικοί τύποι 

των ηρώων και του κλίματος του Απελευθερωτικού Αγώνα, όμως ουσιαστικά δεν είχαν 

καμιά σχέση με την πραγματικότητα (που τελικά διέστρεφαν), όπως θα συνέβαινε κατ’ 

εξακολούθηση, ακόμη και με δευτεραγωνιστές, σαν τον Παύλο ή τη Νταίζη. Ιδιαίτερα, 

όμως, ο Αλέξης, με τη διανοουμενίστικη στόφα και τις περίεργες έως σκανδαλώδεις 

συναναστροφές του με τους βρετανούς αποικιοκράτες, σε καμιά περίπτωση δεν 

προσομοίαζε στους αυθεντικούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ, «θεληματικούς» και 

«αποφασισμένους για όλα, χωρίς αμφιβολίες και χωρίς αμφιταλαντεύσεις» (Α. 

Περνάρης, 1961). 

Έτσι, ο Περνάρης δεν δίσταζε να αντικρούσει κάποιες από τις ανακρίβειες που 

κατά την άποψή του αμαύρωναν το πραγματικό πνεύμα ενός Αγώνα «τόσο έντιμου σαν 

75 Α. Περνάρης, «Ζωή και Τέχνη. Πρόσωπα, κείμενα και πνευματικές εκδηλώσεις: Η Χάλκινη Εποχή», 
εφ. Ελευθερία (Λευκωσίας), 8 Ιαν. 1961. 
76 Πρβλ. «Βέβαια, είναι ένα βιβλίο καλογραμμένο, γιατί ο κ. Ρούφος, όποιο θέμα κι αν πιάσει, όπως κι 
αν το χειρισθεί, έχει την ικανότητα να το κάνει να διαβάζεται άνετα κι ευχάριστα, μα αυτό δεν αποτελεί 
το παν σ’ ένα βιβλίο, που αν μεν είναι μυθιστόρημα χρειάζεται να ’χει τη θέση του και την πλοκή του, 
αν δε είναι ιστορία οφείλει να ’χει την ιστορική αλήθεια σαν κύριο γνώρισμα και να παρουσιάζει 
αποδείξεις και τεκμήρια, ενώ η Χάλκινη Εποχή ούτε το ένα έχει, ούτε το άλλο» (Α. Περνάρης, 1961). 
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τον Κυπριακό», προβάλλοντας ως αντίλογο στις σκέψεις του Αλέξη ή στα 

επιχειρήματα των Βρετανών του βιβλίου, θέσεις, όπως «η ΕΟΚΑ ποτέ δεν σκότωσε 

πολίτες» ή «στον κλεφτοπόλεμο, οι αδύνατοι δεν παρατάσσονται απέναντι στις 

στρατιές μιας αυτοκρατορίας» (Α. Περνάρης, 1961). Ο Ρούφος εγκαλούνταν επιπλέον 

για το γεγονός ότι δεν απέδιδε στον «Γέρο» [= Γ. Γρίβα-Διγενή] τον ρόλο που του 

αναλογούσε ως αρχηγού της ΕΟΚΑ στον σχεδιασμό και την οργάνωση των 

επιχειρήσεων («ο Γέρος μπαίνει πολύ στο περιθώριο κι είναι μάλλον διακοσμητικός 

τύπος στην αφήγηση», Α. Περνάρης, 1961).  

Καταλήγοντας, ο Περνάρης εξέφραζε τη λύπη του, για τον τρόπο που ο Ρούφος 

περιέγραφε τον Απελευθερωτικό Αγώνα, αλλά και γιατί «τα συγγραφικά προσόντα του 

χρησιμοποιήθηκαν τόσο επιπόλαια». Αποκορύφωμα αποτελούσε για τον κριτικό το 

έκτο κεφάλαιο («Το σημάδι της αιωνιότητας», πρβλ. Ρούφος, 2011, 182-190) με το 

οποίο ο συγγραφέας έκλεινε το δεύτερο μέρος της αφήγησης του Αλέξη, όπου και η 

περιγραφή τού νοσηρού και επαίσχυντου –κατά την εκτίμηση του κύπριου κριτικού– 

συμποσίου στο κοσμικό κέντρο «Χρυσόψαρο», την καθοριστική νύχτα της (ατυχούς) 

έκβασης των συνομιλιών Μακαρίου-Harding, αλλά και της (επιτυχούς) ολοκλήρωσης 

του παράνομου ειδυλλίου του Αλέξη με τη Σύλβια, ένα επεισόδιο που θα επέσυρε την 

μήνιν και άλλων κριτικών (όπως του Δ. Ραυτόπουλου): 

Κι η πίστη, λοιπόν, κατά τον κ. Ρούφο έλειπε απ’ τους αγωνιστές, κι άδραχναν κάθε 
ευκαιρία για να γλεντούν με τους Εγγλέζους και να χορεύουν με τις Εγγλέζες. Αφήνω τι 
γίνονταν και τι λέγονταν σε κάτι τέτοιες διασκεδάσεις, αφού βρίσκει κανένας αφορισμούς 
σαν κι αυτόν: «η παρθενία είναι πραγματικά θανάσιμο αμάρτημα εναντίον του 
πνεύματος». (Α. Περνάρης, 1961)77 

Είναι φανερό ότι ο Περνάρης ήθελε στο πρόσωπο του Αλέξη έναν ήρωα «θετικό», 

σίγουρο για τις ιδέες του και ακλόνητο στην πεποίθησή του για το δίκαιο του Αγώνα 

και τη σκοπιμότητα των μεθοδεύσεων που αυτός υπαγόρευε, χωρίς δεύτερες σκέψεις 

«ως προς τα μέσα που πρέπει να διαθέσει», ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον ο συγγραφέας 

επέλεξε να του δώσει «το τέλος που είχε ο μεγάλος Αυξεντίου» (Α. Περνάρης, 1961). 

Πολύ περισσότερο, ανέμενε μια επική αφήγηση, αντάξια της δικής του αντίληψης για 

την ΕΟΚΑ.78 Αν ο Αιμ. Χουρμούζιος, ο Α. Κωνσταντινίδης και ο Γ. Χατζίνης έβρισκαν 

77 Στην εκτίμηση αυτή του Περνάρη ο Α. Κωνσταντινίδης [«Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή (Το 
Μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα). Αθήνα 1960» περ. Κυπριακά Χρονικά, ό.π., 178] θα απαντούσε 
ως εξής: «Μ’ ένα πρωτότυπο τρόπο ο συγγραφέας πετυχαίνει να δώσει μια αληθινή εικόνα της αγγλικής 
παροικίας τον καιρό του αγώνα και θα ήταν στενοκεφαλιά να φροντίσει κανείς να βρει αν πράγματι οι 
αγωνιστές είχαν σχέσεις με τους Άγγλους ή όχι». 
78 Προκαλεί, πάντως, εντύπωση ότι ο Περνάρης, τόσο επιφυλακτικός έως και απορριπτικός για τη 
Χάλκινη Εποχή, ήταν αντίθετα μάλλον θετικός απέναντι στα Πικρολέμονα του Durrell, αν κανείς λάβει 
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ότι η προβολή και κάποιων σκοτεινών πλευρών, η απουσία ρητορείας, η προσπάθεια 

«αντικειμενικής» παρουσίασης των διάφορων πτυχών της υπόθεσης μέσω ακριβώς 

ενός ήρωα που μπορούσε να ανήκει ταυτόχρονα σε διαφορετικούς κόσμους, δεν 

στερούσαν αλλά πρόσθεταν στη λάμψη του Αγώνα, ο Περνάρης ήταν ο πρώτος που θα 

εξέφραζε την αντίθεσή του, χωρίς, όμως, να καταλογίζει ευθέως στον συγγραφέα 

μειωμένη εθνική ευαισθησία ή, ακόμη χειρότερα, πρόθεση εξυπηρέτησης αλλότριων 

συμφερόντων, κυρίως της βρετανικής προπαγάνδας. 

Αυτό θα το κάνει ο Ρ. Αποστολίδης, ο οποίος και θα εξαπολύσει από την 

εφημερίδα Τέχνη μια δριμεία επίθεση εναντίον του Ρούφου με μια «κριτική» που θα 

άγγιζε τα όρια του λιβέλου.79 Ο συγγραφέας «στολιζόταν» με διάφορα επίθετα και 

χαρακτηρισμούς ως όψιμος «σιδώνιος νέος» και «άκαπνος» δανδής, ως «νάρκισσος» 

«εστέτ» και «ρατές», και, φυσικά, ως δουλόφρων εθνικός μειοδότης, «οργανικώς 

αγγλοσεισοπυγούμενος εκ μυελού οστέων».80 Όσο για το ίδιο το βιβλίο, ένα συμπίλημα 

προσωπικών ενθυμήσεων, σημειώσεων και άρθρων από εφημερίδες της εποχής, με 

πολλές κοινοτοπίες και φτηνούς εντυπωσιασμούς, προχειρογραμμένο μάλιστα με 

χτυπητά λάθη και ανακρίβειες, έπρεπε τουλάχιστον να διαγραφεί πλήρως ο υπότιτλος 

«το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα», εφόσον με δυσκολία μπορούσε κανείς να 

παραβλέψει τα πολλά ελαττώματα ενός ουσιαστικά λαϊκού αναγνώσματος κάποιου 

που «απλώς δημοσιογραφεί», με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός κοινού 

απληροφόρητου, όχι μόνο γύρω από την πραγματική «κυπριακή τραγωδία», αλλά και 

γύρω από τις στοιχειώδεις προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός σύγχρονου 

μυθιστορήματος.81 

υπόψη του την κριτική του στο περ. Times of Cyprus, τχ. 7 (15 Σεπτ. 1957), 59˙ όπως παρατηρεί σχετικά 
και ο Λ. Παπαλεοντίου: «Από την άλλη, φαίνεται παράδοξο για μας σήμερα το γεγονός ότι ο ίδιος ο 
Περνάρης είχε παρουσιάσει αβασάνιστα και αρκετά θετικά τα Πικρολέμονα του Ντάρελ, με εκφράσεις 
όπως: ‘‘πολύ ευχάριστο’’ ύφος, ‘‘αρκετές οξυδερκείς παρατηρήσεις’’ στο πολιτικό θέμα, εισχωρεί 
‘‘στην ουσία των [πολιτικών] πραγμάτων’’ κτλ.» («Οι Κλειστές Πόρτες ως αντίλογος στα Πικρολέμονα 
και στη Χάλκινη Εποχή», Όψεις της Ποιητικής του Κώστα Μόντη, Αθήνα, Σοκόλης, 2006, σ. 140 και 
σημ. 4˙ πρβλ. και σ. 168). 
79 Προφανώς αυτός θα είναι και ο λόγος, για τον οποίο η διεύθυνση της Τέχνης σε σημείωσή της θα 
αισθανόταν την ανάγκη να διαχωρίσει τη θέση της από τα γραφόμενα του Ρ. Αποστολίδη, 
(προσ)καλώντας ουσιαστικά όποιον θα ήθελε να υπερασπιστεί τον συγγραφέα και το έργο του να το 
πράξει, στέλνοντας τη δική του τοποθέτηση πάνω στα ζητήματα που θίγονταν τόσο στο βιβλίο τού 
Ρούφου όσο και στο κείμενο του Αποστολίδη: «Η διεύθυνση της εφημερίδας καθώς συμβαίνει να έχει 
άμεση σχέση με τα πρόσωπα του βιβλίου κατέχεται από ιδιαίτερη ευαισθησία μπρος στην ‘‘πυκνή και 
βαθεία’’ ριπή που γίνεται πάνω σ’ αυτά τα ίδια τα πράγματα˙ καθώς δε ‘‘αδυνατεί’’ να επέμβει στον 
χώρο της κριτικής, βάζει αυτές τις στήλες στη διάθεση εκείνου που θα ένιωθε χρέος του για μια άλλη 
θέση ή στάση μπρος στα πραγματικά κρίσιμα θέματα που θίγονται στα βιβλία του κ. Ρούφου». 
80 Ρ. Ηρ. Αποστολίδης, «Σιδώνιοι νέοι, για αισχυλικές υποθέσεις», εφ. Τέχνη, τχ. 4 (10 Ιαν. 1961).    
81 Πρβλ. «Το βιβλίο είναι δημοσιογράφημα˙ και να σβήσει ο Ρ[όδης]. Ρ.[ούφος] το ‘‘μυθιστόρημα’’ που 
έγραψε στο εξώφυλλό του. Εγώ το έσβησα, με το ίδιο αυτό μολύβι που γράφω τώρα. Γιατί το 
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Σε κάθε περίπτωση, ο Αποστολίδης, ενώ εξέφρασε αρχικά (και με έμφαση) την 

ίδια απορία με την οποία είχε καταλήξει η κριτική του Περνάρη («Γιατί γράφονται 

αυτά τα πράγματα», «Γιατί έγιναν καν», «Ποια ανάγκη τα υπαγόρευσε να γραφούν» 

κ.λπ.) έσπευσε στη συνέχεια να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Πρώτα από όλα, 

θεωρούσε ότι Η Χάλκινη Εποχή άφηνε μιαν αίσθηση «περιττού» και «ματαιότητας» 

για μια «τραγωδία» που καταντούσε στα μάτια του αναγνώστη ψεύτικη ή και 

ανύπαρκτη, καθώς το βιβλίο δεν δονούνταν από γνήσια και ειλικρινή συγκίνηση για το 

«πάθος» της Κύπρου και του λαού της, ήταν δηλαδή ένα έργο χωρίς ζωή, εύπεπτο 

προϊόν μιας ανώδυνης, εκ του μακρόθεν και εκ του ασφαλούς ενασχόλησης του 

συγγραφέα με το Κυπριακό, σαν να επρόκειτο για ένα διασκεδαστικό θέ(α)μα, 

κατάλληλο για κάποια κινηματογραφική ταινία περιπέτειας, όπως θα ήταν ένα 

«γουέστερν».82 

Παράλληλα, κάνοντας μνεία του αξιώματος του Γιάννη Αποστολάκη («Ύπαρξη 

Λογοτεχνίας σαν τη δικιά μας φανερώνει ανυπαρξία Κριτικής»),83 στηλίτευε το θράσος 

του Ρούφου να συνεχίζει απτόητος τη συγγραφική του σταδιοδρομία ύστερα από την 

τριλογία του Χρονικού. Κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε αν ο ίδιος και το έργο του είχαν 

εγκαίρως αναμετρηθεί με έναν αυστηρό κριτικό λόγο, που θα αναδείκνυε τα ψεύδη, τις 

(αυτ)απάτες και τις «ναρκισσιστικές» εμμονές του συγγραφέα να προβάλλει κατ’ 

επανάληψη, σε μυθικές και επικές, μάλιστα, διαστάσεις, τον εαυτό του, τον Κ. 

Μαλτέζο-Μακρυγιάννη και τους ομοίους τους, ως την αφρόκρεμα της Γενιάς του 

Σαράντα, τη στιγμή που δεν αντιπροσώπευαν τίποτε πέρα από μια δράκα «καλοπαίδων 

μυθιστόρημα, και χτες και σήμερα, είναι πολύ σοβαρή δουλειά για να γράφεται στο γόνατο 
συμπιληματικά ή αναπτυξιακά αποκομμάτων εφημερίδων, ή μισοσημειώσεων στα διαστήματα 
διπλωματικής φλυαρίας πίσω απ’ τα τζάμια καλοθερμασμένων και απυρόβλητων προξενείων. Ο δε 
Ρ[όδης]. Ρ.[ούφος] είναι άνθρωπος ‘‘πληροφορημένος’’ τουλάχιστον˙ γνωρίζει τι εστί ‘‘μυθιστόρημα’’ 
–χθεσινό, αν θέλει–, και τι –ακόμη υπευθυνότερα– σημερινό, εις ό,τι εναγωνίως αναζητείται. Θα όφειλε, 
αν μη τι άλλο, να ευλαβείται περισσότερο την κάποια παιδεία και την όχι πια μακρόχρονη ανοχή 
σημερνών αναγνωστών» (Ρ. Αποστολίδης, 1961). 
82 Πρβλ. «Ποιος πραγματικός συγκλονισμός προσωπικών θεμελίων του γράφοντος, μπρος στο 
αντίκρισμα ποιών τάχα τραγικών συμπλοκών ζωής και ‘‘δέοντος’’ πείθει αλήθεια μες απ’ το γραφτό 
του, ότι έγινε όντως οτιδήποτε απ’ όλ’ αυτά, ή απ’ όποια παρόμοια, σ’ εκείνον ή σ’ όποιον άλλον τόπο; 
Κανείς συγκλονισμός και καμιά ανάγκη. Ταραχή καμία, θεμελίων κανενός προσυνεστημένου 
προσώπου. Κόσμος δεν μαρτυρείται μέσα εκεί. Αυτά είναι κύβοι –ξύλινοι, παιδικοί ενός που απλώς 
‘‘δημοσιογραφεί’’, κι ούτε καν με τον έρωτα της ‘‘σωτηρίας του γεγονότος’’, αλλ’ υπό την πενιχρότερη 
έννοια του όρου: γράφων γιατί είναι ‘‘επίκαιρο’’ το θέμα (Και μάλιστα: βιάζεται, μην πάψει να ’ναι 
επίκαιρο –εφ’ ω και προχειρογράφει, σε πλείστα σημεία). […]. Μα η Κύπρος είναι, φοβάμαι, στην 
ανατολή˙ στους αντίποδες του ‘‘περιττού’’ και της απουσίας ‘‘μεγέθους’’, ‘‘ελέου’’ και ‘‘φόβου’’» (Ρ. 
Αποστολίδης, 1961˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
83 Πρβλ. Γ. Μ. Αποστολάκης, Η Ποίηση στη Ζωή μας, β΄ έκδοση, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 
χ.χ.ε., σ. 72: «Η ύπαρξη λογοτεχνίας σαν τη δική μας ένα πράμα βεβαιώνει με το παραπάνω: την 
ανυπαρξία κάθε κριτικής». 
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του Κολωνακίου ή της Πλάκας», χωρίς καμιά σχέση με την τραγικότητα της εποχής 

τους και το αυθεντικό δράμα του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού εναντίον των ξένων 

κατακτητών.84 

Η πρόκληση του Ρούφου συνίστατο, με άλλα λόγια, για τον Αποστολίδη στο ότι 

χρησιμοποιούσε ως πρωταγωνιστές στο μυθιστόρημά του την ίδια εκείνη παρέα των 

«Σιδωνίων Νέων» του Χρονικού της Κατοχής, φορέα ενός ευδαιμονιστικού και 

βολεμένου σχετικισμού ή και νιχιλισμού, ολότελα ξένου προς οποιοδήποτε αγωνιστικό 

πνεύμα και ήθος. Οι «σταυροφόροι» του Ρούφου στηρίχτηκαν για την επιβίωση και τη 

διαιώνιση των ταξικών προνομίων τους στη βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα και στη 

συνεχιζόμενη παρέμβαση των Δυτικών «συμμάχων» της χώρας, όσων δηλαδή 

πολέμησαν επίσης και αντιστρατεύτηκαν με όλα τα μέσα, διπλωματικά και 

στρατιωτικά, τον δίκαιο Αγώνα των Ελληνοκυπρίων για Αυτοδιάθεση-Ένωση.  

Και το χειρότερο είναι ότι ο συγγραφέας έπλαθε και την κυπριακή «χάλκινη» γενιά 

κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της δικής του παρακμιακής συντροφιάς των «εστέτ»: με 

επιδερμικές, βαρύγδουπες και δοκησίσοφες αναφορές σε αυθεντίες τύπου 

«Μακιαβέλλι, Καντ, Νίτσε ή Φρόιντ», ενταγμένες, μάλιστα, όλες σε μια ανάλαφρη 

ατμόσφαιρα «ποικίλων ακροαμάτων Μπαχ, Βιβάλντι ή Μοντεβέρντι» ή μουσικών 

συνθέσεων «ενός Αλμπινόνι, Τσιμαρόζα, Πέρσελ ή Μποκκερίνι» (και άλλων 

παρόμοιων ονομάτων που ο συγγραφέας «εναβρύνεται ολοένα να παραθέτει»), ήθελε 

να δώσει την εντύπωση ότι και οι νέοι της Κύπρου επιδίωκαν με τη δράση τους μια 

επιβεβαίωση αισθητικών, ψυχαναλυτικών ή φιλοσοφικών θεωριών επιπέδου «λαϊκού 

περιοδικού» περί συμπλεγμάτων «πατρότητας», «μητρότητας» και «τοτεμικών 

ειδώλων» (Ρ. Αποστολίδης, 1961).85 Έτσι όμως, το μόνο που κατόρθωνε ο Ρούφος ήταν 

να εμπαίζει την ιερότητα της κυπριακής υπόθεσης, η οποία και απαιτούσε, όχι βέβαια 

το απομυθοποιητικό και ειρωνικά αποστασιοποιημένο βλέμμα ενός Καβάφη, αλλά το 

84 Πρβλ. «Νομίζω πως κι ο Ρ.[όδης] Ρ.[ούφος], αν άκουγε εγκαίρως τον ήχο του μαστιγίου –από τότε που ‘‘αθόρυβα’’ μας σερβίριζε, ως δήθεν στο κέντρο ενός υποτιθέμενου ‘‘σύγχρονου ελληνικού μύθου’’, με τόσες προεκτάσεις τάχα στη ‘‘ρίζα’’ μιας αλήθεια επικής εποχής, τον Κίτσο εκείνο Μακρυγιάννη Μαλτέζο, τον τόσο απρόσφορο για οποιαδήποτε μυθοποίηση, πέραν της ναρκισσικά προεκτατικής μιας εντελώς στενής και διόλου σημαίνουσας παρέας καλοπαίδων του Κολωνακιού ή της Πλάκας, στις διαστάσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, μιας ολάκερης, και τι γενεάς, της Ελλάδας όλης! –δε θα ξεθάρρευε σήμερα έτσι» (Ρ. Αποστολίδης, 1961˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 85 Πρβλ. και «Ο Ρ.[όδης] Ρ.[ούφος] βάζει τον κύριο ήρωά του –την ψυχή της τραγωδίας αυτής– να προσβλέπει με θαυμασμό εστέτ τη ‘‘χάλκινη γενεά’’ της αγωνιζόμενης κυπριακής νεολαίας. Βάζει την ίδια τη νεολαία αυτή να φέρεται ‘‘χάλκινα’’ –ήτοι εντελώς ναρκισσικά στις επιταγές του εστέτ θαυμαστού της. Ένα μαστίγιο θα χρειάζονταν ίσως να θυμίσει στο αφτί του εστέτ Ρ.[όδη] Ρ.[ούφου], πως όσοι σφυρηλατούν και σφυρηλατούνται ‘‘εις ελευθερίαν’’ δεν είναι νάρκισσοι» (Ρ. Αποστολίδης, 1961). 

πνευματικό μέγεθος και το ηθικό μεγαλείο ενός Αισχύλου, για να αποδοθεί στις 

πραγματικές, κλασικές της διαστάσεις: 

Οι αισχυλικές υποθέσεις –των Προμηθέων, του Κράτους και της Βίας– δεν είναι ηδύποτα 
και τερψιλαρύγγια για ρατέδες. Παραπλήθυναν γύρω μας οι καβαφικοί «σιδώνιοι νέοι», 
που δίδουν και καταλαβαίνει του Αισχύλου και των αισχυλικών υποθέσεων, με τους 
εξοργιστικούς αισθητισμούς των «ύβρεων» και των φληναφημάτων τους. «Δώσε, 
κηρύττουν, και στην κυπριακή ολοκαύτωση τώρα, λίγο πνεύμα από το δικό μας! […] κάτι 
που να μας πηγαίνει!..» 
Ναι! Κάτι κατεβασμένο, δηλαδή, στα μέτρα μας τα «σιδωνιακά»: των σαλονιών μας, των 
ψευτοσαλονιών μας, της «μεταξύ τυρού και αχλαδίου» πάντα πνευματικότητάς μας, των 
σταθερά κενολόγων συναναστροφών μας, και των εντελώς «βερεσέ» –δίχως το 
παραμικρό αντίτιμο ή τιμή– περιπαιγμάτων μας όλων των ιδεών, και όλων των 
υποθέσεων, και όλων των πραγματικοτήτων.  
Κι αυτά, γιατί έτσι το θέλει το ύφος δυο μόλις αθηναϊκών οικοδομικών τετραγώνων, από 
Brazilian μέχρι Κολωνακίου –αυτών των ίδιων ακριβώς τετραγώνων, που τόσο 
«σκίστηκαν» για να περισώσουν οι ίδιοι τούτοι Άγγλοι με τους Ουγκάντα τους το 
Σαραντατέσσερα. (Ρ. Αποστολίδης, 1961˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο) 

Αν, πάντως, κανείς είχε αμφιβολίες ότι οι παραπάνω γραμμές στρέφονταν 

εμμέσως πλην σαφώς και εναντίον του επίσης διπλωμάτη Γ. Σεφέρη με τις προφανείς 

αισχύλειες αναφορές (όπως, για παράδειγμα, στο ποίημα «Σαλαμίνα της Κύπρος») της 

πρόσφατης τότε κυπριακής συλλογής του (και εν γένει της ποίησής του), ο 

Αποστολίδης θα είχε ήδη φροντίσει να τις διασκεδάσει. Μόνον που ο Ρούφος, με 

διάχυτο και δύσκολα αποκρυπτόμενο τον θαυμασμό τους προς οτιδήποτε βρετανικό, 

φαίνεται να ξεπερνούσε τον συνάδελφό του σε δουλοπρέπεια και αγγλόφιλο 

ραγιαδισμό:  

Ουσιωδέστατο είναι, πως για ν’ αποτελεί τίμιο έστω «δημοσιογράφημα» το γραπτό αυτό, 
που αφήνει τη γεύση έτσι «περιττής» κυπριακής τραγωδίας, θα πρέπει αλήθεια να ήταν 
«άχρηστη» και «περιττή» η υποκείμενη πραγματικότητα της κυπριακής εκείνης 
υποθέσεως.  
Και μπορεί, αν θέλετε· αλλά τότε αυτό –που αποτελεί πάντως μια «κρίση»– από ποια 
«θέση» λοιπόν;  
Μόνο από μια: την πιο «βολική» αναμφισβήτητα, εν εσχάτη αναλύσει, για την 
αποικιοκρατική Αγγλία –«τ’ αηδόνια» πάντα «να κελαηδούν στις Πλάτρες»!–, της οποίας 
πιο ένθερμο κρυφό θαυμαστή κι έτσι οργανικώς αγγλοσεισοπυγούμενο εκ μυελού οστέων 
δεν έχω εγώ συναντήσει από τον Ρ.[όδη] Ρ.[ούφο] (Ρ. Αποστολίδης, 1961˙ οι 
υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο) 

Εξάλλου, η βαθύτατα και «αυτοπρόσφερτα» δουλική στάση του Ρούφου απέναντι 

στους Βρετανούς ήταν για τον Αποστολίδη και το μοναδικό, όντως υπαρκτό «γλοιώδες 

πλέγμα» του συγγραφέα –σίγουρα αντικείμενο ψυχαναλυτικής έρευνας «βάθους», 

όπως υπογράμμιζε– από το οποίο, όμως, έπασχε αποκλειστικά ο ίδιος, και όχι φυσικά 

οι πραγματικοί αγωνιστές της κυπριακής ελευθερίας, που είχαν πλήρη συνείδηση της 

σημασίας και της αξίας των ιδανικών που υπερασπίζονταν με τη θυσία τους. Με τα 
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γραφόμενα, το πνεύμα και το ήθος του εντέλει ο συγγραφέας έδινε την καλύτερη τροφή 

στη μανιχαϊστική λογική, στην πολωτική προπαγάνδα και στην «ξύλινη» ρητορική των 

ιδεολογικών του αντιπάλων, για τους οποίους ο ίδιος θα αποτελούσε κατεξοχήν και 

διαχρονικά το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα αφοσίωσης στους ξένους «προστάτες» του 

εγχώριου κοινωνικοοικονομικού και ιδεολογικού κατεστημένου.86 

Στην κατάληξη της «κριτικής» του ο Αποστολίδης θεωρούσε ότι η ιδεολογική 

τοποθέτηση του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελληνοκυπρίων ήταν, εντούτοις, σαφής 

(έστω και αν ήταν δείγμα «καθυστέρησης» για κάποιους κοσμοπολίτες διανοούμενους 

τύπου Αλέξη που συνεχώς διακατέχονταν από «αμφιβολίες τάχα» για την αξία μιας 

ελευθερίας κερδισμένης με αίμα ή από «θολούς υποέρωτες» για τους αποικιοκράτες 

θύτες, αντιπάλους και βασανιστές) και δεν επιδεχόταν μυστικιστικές ή άλλες 

ψυχολογικές (παρ)ερμηνείες. Στον αντίποδα της ξεκάθαρης πίστης των 

Ελληνοκυπρίων βρισκόταν η πολιτικώς επαμφοτερίζουσα, αποπροσανατολιστικά 

φλύαρη και κατ’ ουσίαν ενδοτική τακτική και συμπεριφορά του συγγραφέα, ο οποίος 

ανενδοίαστα έπαιζε εν ου παικτοίς και ιεροσυλούσε στη μνήμη τόσων νεκρών, 

συμβάλλοντας στο ψεύτισμα της θυσίας τους και στη χάλκευση δεσμών «δουλείας», 

κατά παραγγελία των Δυτικών δυναστών της ελευθερίας.  

Επρόκειτο, τελικά, για μια απύθμενη υποκρισία του Ρούφου, σημείωνε ο 

Αποστολίδης, να εμφανίζεται τόσο ο ίδιος ως πολιτικό πρόσωπο, όσο και ο ήρωας του 

έργου του αγωνιζόμενοι για ένα ιδανικό (την ελευθερία ενός υπόδουλου λαού και την 

αυτοδιάθεση ενός αλύτρωτου τμήματος του έθνους), το οποίο καλούνταν βέβαια 

επισήμως να υπερασπιστούν ‒ο καθένας από το πόστο του‒, χωρίς όμως να το 

πιστεύουν πραγματικά, αλλά περισσότερο επιδιδόμενοι στον Αγώνα από ανάγκες 

μεταφυσικές, αισθητικές, ή, απλώς, χάριν παιδιάς: 

Κι όμως […] η έρμη κυπριακή υπόθεση υπήρξε τόσο απλή! Και τόσο πράγματι αισχυλική! 
Έστω «καθυστερημένη», αφού έτσι το θέλει ο τάχα μη καθυστερημένος «εθνικιστής» κ. 
Ρ.[όδης] Ρ.[ούφος] Στην «καθυστέρησή» της όμως μέσα, τετράγωνα ηρωική, τετράγωνα 
«χρέος για έκφραση υψηλή» όσων θα καταπιάνονταν μαζί της. Υπάρχουν νεκροί εκεί· για 
μιαν αντίληψη Ελευθερίας˙ μάλιστα για την πιο υπερεθνική: της αυτοδιαθέσεως. Όχι 

86 Πρβλ. «Γλοιώδες πλέγμα. Που δεν παράγει ποτέ αγωνιστές και χάλκινους αντάρτες ελευθερίας,  ποτέ 
‘‘αρετήν’’ και ‘‘φρόνημα’’, παρά δούλους και ταπεινούς ‘‘υπηρέτες’’, αυτοπρόσφερτους ‘‘εις 
ζηλόφθονα υποταγήν’’. Δεν πιστεύω ότι με τέτοιο πλέγμα πολέμησε η κυπριακή νεολαία. Δεν το 
πιστεύει κανείς! Τότε όμως πρέπει να ερωτηθεί ο διπλωματικός, και ο διατεταγμένος σε σπουδαία 
ελληνική υπηρεσία –και ο ‘‘πατριώτης’’ επιτέλους και ο ‘‘εθνικιστής’’ Ρ.[όδης] Ρ.[ούφος]: ‘‘Πώς 
υπηρετεί –και τι υπηρετεί, μ’ αυτά;’’ Μήπως πάλι, αυτοπρόσφερτα, τον ταξικό προστάτη; Και μήπως, 
άρα, απέναντί του θα έχουν μόνο δίκιο οι ξύλινοι αντίπαλοί του, που, όμοιοι κι αντάξιοι, πολώνουν με 
τους ‘‘δικούς τους’’, κούφια κι ανεδαφικά όλοι τους εξίσου, χρόνια τώρα, τη ζωή σ’ αυτόν τον τόπο;» 
(Ρ. Αποστολίδης, 1961˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
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φιλολογούντες περί «αμύνης της Δυτικής Παρατάξεως γενικώς», εν ονόματι της οποίας 
πρέπει, τάχα, ν’ απεμπολείται, ή αλλιώς να καταπατείται, κάθε απτή και συγκεκριμένη –
όχι άπιαστη και γενική– κάθε αληθινά ζωντανή –όχι στα χαρτιά γραφειοκρατών και στο 
νου υποτεταγμένων της παντόφλας– σχεδιασμένη ελευθερία προσώπων ριζικά πια 
εξανεστημένων.  
Νεκροί, λοιπόν. Και όχι, αλήθεια, για «καθυστερημένη» αντίληψη Ελευθερίας, αλλά για 
Ελευθερία δίχως πονηρίες και φιλολογίες της καταδυναστεύσεως. […] 
Όχι. Με τέτοια, φλυαρεί απλώς κανείς –δε βαδίζει σε θάνατο, δεν ηρωίζεται και δεν 
ηρωίζει, δεν ελευθερώνεται και δεν ελευθερώνει. 
Αντίθετα, με τέτοια ακριβώς χαλκεύεται πάντα η δουλεία. Και με τέτοια, στο πνεύμα και 
στην τέχνη, πονηρά, πονηρότατα συντηρείται. (Ρ. Αποστολίδης, 1961) 

Το εξαιρετικά δύσκαμπτο και δυσνόητο κείμενο του Αποστολίδη μόνον «κριτική» 

δεν θα μπορούσε να αποκληθεί. Είναι ενδεικτικό ότι ένα μεγάλο μέρος του ήταν 

αφιερωμένο στα στρατιωτικά τρόπον τινά «ατοπήματα» του συγγραφέα, στον χειρισμό 

δηλαδή των οπλοπολυβόλων τύπου «μπρεν» και των χειροβομβίδων τύπου «μιλλς», 

προκειμένου τα όσα σχετικά με τον χειρισμό ανάλογου οπλισμού περιγράφονταν στη 

Χάλκινη Εποχή να αποδείκνυαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Ρούφος δεν είχε ποτέ 

στη ζωή του πάρει ούτε καν «μυρουδιά μπαρουτιού» και ήταν περισσότερο άσχετος 

και «άκαπνος» από τον οποιονδήποτε «πράγματι στρατευθέντα ποτέ στον 

μεταπολεμικό ελληνικό στρατό κλητήρα του Προξενείου του» (Ρ. Αποστολίδης, 1961˙ 

οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο).  

Το βέβαιο είναι, επίσης, ότι ο Ρούφος θα ενοχλούνταν αρκετά από το κείμενο-

λίβελο του Αποστολίδη, καθώς θα θεωρούσε ότι αυτό ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια 

μιας έστω «δυσμενούς αλλά στοιχειωδώς καλόπιστης» βιβλιοκρισίας, συνιστώντας μια 

αήθη επίθεση, η οποία αφορούσε όχι μόνον το πρόσωπο ή το λειτούργημά του, αλλά 

και όλους τους φίλους και τους συναγωνιστές του, ανθρώπους της γενιάς του που 

βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο μαζί του κατά τα χρόνια της Κατοχής και της 

Αντίστασης. Θα αισθανόταν, μάλιστα, σχεδόν ανυπεράσπιστος και θα «θύμωνε» με 

τον πιο στενό του φίλο, τον Θ. Δ. Φραγκόπουλο, επειδή δεν έσπευσε να ετοιμάσει 

κάποια απάντηση για λογαριασμό του από την Αθήνα, εφόσον ο ίδιος ήταν πλέον στο 

Παρίσι, υπηρετώντας ως Σύμβουλος στην εκεί ελληνική Πρεσβεία.87 Σε επιστολή του 

από τη γαλλική πρωτεύουσα προς τον αγαπημένο του «Μπούλη» θα του εξέφραζε το 

παράπονό του ως εξής: 

87 Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιστολή του από το Παρίσι (ημερομηνίας 11 Μαρτ. 1961) προς τον 
επίσης στενό του φίλο, τον αρχαιολόγο Σπύρο Ιακωβίδη (τον Στέφανο του Χρονικού), ο Ρούφος θα 
παραδεχτεί ότι τα «έβαλε» με τον Φραγκόπουλο για την αδράνειά του: «Μόνο του Μπούλη τα νέα δε μ’ 
ενθουσίασαν, και τον λούζω ελαφρά σε άλλο γράμμα για τη στάση του στην υπόθεση Αποστολίδη. 
Αλήθεια, μην ασχοληθείς άλλο με την ανεύρεση του κειμένου του λιβέλου: μου το ’στειλε ο Λούλης 
Κάσδαγλης» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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Πήρα επίσης από το Λούλη [Κάσδαγλη] το λίβελο του Ρένου Αποστολίδη εναντίον μου 
και πρέπει να σου ομολογήσω ότι μου μένει μια απορία: αφού συνεργάζεσαι έτσι κι αλλιώς 
με την «Τέχνη», δεν σκέφτηκες να δημοσιέψεις δυο λόγια απαντητικά; Δεν θα το ’λεγα 
αν επρόκειτο για μια πραγματική βιβλιοκρισία, δυσμενή αλλά στοιχειωδώς καλόπιστη. 
Αλλά όταν με χαρακτηρίζει «αγγλοσεισοπυγούμενο», περίπου προδότη, «άκαπνο», και 
επί πλέον αγράμματο… εγώ τουλάχιστο νομίζω πως, αν κανένας έγραφε τέτοια πράματα 
για σένα κατά την απουσία σου θα του απαντούσα –και θα σε ειδοποιούσα πάντως. Εκτός 
αν θεώρησες ότι η όλη υπόθεση είναι τόσο φανερά ψυχοπαθολογική και beneath contempt 
[= αξιοκαταφρόνητη] ώστε να μην της αξίζει καν απάντηση –ίσως να ’ναι κι έτσι. 
Σημειώνω και τούτο για τον Μπουκουβάλα: όχι μονάχα δεν μου ’στειλε το τεύχος εκείνο, 
αλλά ούτε απάντησε σε γράμμα μου όπου του το ζητούσα μόλις άκουσα για το λίβελο. 
Εγώ ο ίδιος δεν πρόκειται να απαντήσω, είναι πια άλλωστε πολύ αργά. Οπωσδήποτε με 
συγκίνησε το γράμμα του Λούλη ο οποίος πρώτος μου μίλησε για την υπόθεση, μου 
’στειλε το κείμενο όταν το ζήτησα και πρόσθεσε πως έκοψε την καλημέρα στον 
Αποστολίδη. 88 

Αν σταθήκαμε περισσότερο στην κριτική του Αποστολίδη, αυτό έγινε γιατί, παρά 

τους οξείς τόνους, τους σίγουρα άδικους έως προσβλητικούς και υβριστικούς 

χαρακτηρισμούς της εναντίον όχι μόνον του έργου, αλλά προσωπικά του ίδιου του 

Ρούφου και του ήθους του τουλάχιστον ως δημόσιου άνδρα, τόσο ο Α. Αργυρίου από 

τη Νέα Πορεία της Θεσσαλονίκης όσο και ο Δ. Ραυτόπουλος από την Επιθεώρηση 

Τέχνης θα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση και πάντως, χωρίς να ακολουθούν κατά 

βήμα τον Αποστολίδη, ιδιαίτερα στη ρητορική της αντιπαράθεσής του με τον 

συγγραφέα και το βιβλίο, δεν θα υστερούσαν σε αυστηρότητα. Είναι, βέβαια, αλήθεια 

ότι ο Α. Αργυρίου θα χρεώσει αργότερα την κριτική που δημοσίευσε τότε ψευδωνύμως 

ως Α. Θ. Αντύπας στο περιοδικό του Τηλέμαχου Αλαβέρα με «κακοπιστία», 

αναγνωρίζοντας εκ των υστέρων ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Χάλκινης 

88 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου στον Φραγκόπουλο, Παρίσι, 11 Μαρτ. 1961 (από το 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). Στην αλληλογραφία Ρούφου-Φραγκόπουλου υπάρχει, εντούτοις, 
προσχέδιο απάντησης του Φραγκόπουλου στον Αποστολίδη που ποτέ δεν δημοσιεύτηκε και της οποίας 
χάθηκε το πρωτότυπο. Από τα λιγοστά στοιχεία που έχουν διασωθεί, ο Φραγκόπουλος φαίνεται ότι 
σχεδίαζε μια συνολική απάντηση στον Αποστολίδη, όχι μόνο για τη Χάλκινη Εποχή, αλλά και για όσα 
καταμαρτυρούσε στον Ρούφο και στην παρέα του Χρονικού ο κριτικός της Τέχνης και, βέβαια, και για 
τα απαξιωτικά του σχόλια για τον Κ. Μαλτέζο-Μακρυγιάννη˙ το προσχέδιο, όπως απόκειται στο 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα, έχει ως ακολούθως: «Η Τέχνη εδημοσίευσε κριτική του Ρένου 
Αποστολίδη για την Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου. Στην κριτική αυτή θα ήθελα να δώσω μιαν 
απάντηση. Αλλά βρίσκω πάντα στείρα την αντιδικία, και προτιμώ να θεωρήσω την κριτική του Ρένου 
Αποστολίδη σαν αφορμή για να διατυπώσω τις κρίσεις μου για το βιβλίο αυτό του Ρούφου –υποχρέωση 
παλιά και τυραννική που με χαρά εξαργυρώνω. Από τους πιο τυχερούς της γενιάς του, ο Ρόδης Ρούφος 
ευτύχησε να ζήσει ενεργά την συμμετοχή σε στιγμές κρίσιμες για τον τόπο μας. Κι από τότε, από τα 
παλιά εφηβικά χρόνια, η προσπάθειά του ήταν μια: Το να μαρτυρήσει, το να μεταδώσει την μαρτυρία 
του για τα όσα έζησε. Μαρτυρία ασυμπύκνωτη αλλά αληθινή. Η αρετή της πυραμίδας. Ερώτημα 
ανεπίτρεπτο αν η στάση είναι η ορθή. Κάθε στάση ορθή εφόσον γνήσια. Το να αποκαλείς τον Κ.[ίτσο] 
Μ.[αλτέζο] απρόσφορο για μυθοποίηση σημαίνει απλούστατα πως δεν ευτύχησες να τον γνωρίσεις ή 
δεν είχες κεραίες για να τον δεις. Η δε παρέα του Κ. Μ. και οι δικοί του και οι αντίπαλοί του –η ηγεσία 
σήμερα της Ελλάδας που ανέρχεται». 
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Εποχής ήταν ο κριτικός της Καθημερινής που είχε το δίκαιο με το μέρος του, και όχι ο 

ίδιος.89 

Όντως, η εν λόγω κριτική του Αργυρίου δεν είχε μόνο στο στόχαστρό της τον 

Ρούφο, αλλά άφηνε υπαινιγμούς για τον πατριωτισμό και την ηθική ακεραιότητα του 

Αιμ. Χουρμούζιου, υπονοώντας ότι και ο κύπριος διευθυντής της Καθημερινής είχε 

ακολουθήσει τον συγγραφέα στις πολιτικές του επιλογές και κατά κάποιο τρόπο είχε 

προσχωρήσει και αυτός στην ενδοτική παράταξη του συμβιβασμού και της 

συναλλαγής με τους βρετανούς αποικιοκράτες και «προστάτες» της Ελλάδας.90 Πιο 

συγκεκριμένα, η «κακόπιστη» κριτική του Αργυρίου έστρεφε τα βέλη της πρώτα 

εναντίον του Χουρμούζιου, ύστερα από κάποιες εισαγωγικές σκέψεις που αφορούσαν 

την εικόνα που ο αναγνώστης των εφημερίδων της εποχής είχε σχηματίσει για το 

Κυπριακό –αναγκαστικά διαμεσολαβημένη από «πολλά δεύτερα χέρια»–, και χωρίς να 

παραβλέπονται τα γενικότερα ζητήματα που εγείρονταν γύρω από τη σχέση μαρτυρίας, 

ιστορίας και μυθοπλασίας, όταν ένα βιβλίο επιχειρούσε να αποτυπώσει πολύ πρόσφατα 

γεγονότα (αν και «κάθε έργο τέχνης άξιο του ονόματός του νομοθετεί για λογαριασμό 

του και καταργεί τους υποχρεωτικούς θεωρητικούς του», όπως θα παραδεχόταν ο 

κριτικός):  

Μπορεί μάλιστα η Χάλκινη Εποχή να διαβάζεται στο μέλλον για το υλικό της. Τι λέτε; 
Εγώ τουλάχιστον που δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη της ιστορίας, δεν το αποκλείω. Αλλά 
να πέτυχε ο κ. Ρ. Ρούφος «το μέγα άθλημα να κλείσει μέσα σ’ ένα μυθιστόρημα το 
πραγματικό έπος της κυπριακής μάχης για την ελευθερία», όπως γράφει ο κ. Αιμ. 
Χουρμούζιος, είναι μάλλον απίθανο. Να το πιστεύει τάχα αυτό ο κύπριος κριτικός της 
Καθημερινής που έφυγε διωγμένος κάποτε από το νησί; Να ξέχασε τόσο το ψωμί της 
καταγωγής του; Να μην τον έπνιξαν οι αναθυμιάσεις που υπαινίσσεται ή το πνεύμα 
συμβιβασμού που διαπνέει όλο το βιβλίο; Ποια τάχα ιδιοτυπία μπορεί να παρουσίαζε ο 
κυπριακός αγώνας και τον κάνει να μοιάζει τόσο με αγώνα κρίκετ; Δεν ξέρω τι διάβολο 
παιχνίδι είναι αυτό το κρίκετ […], αλλά θυμάμαι τον στίχο του Καρυωτάκη:  
Κύριε, κύριε και στο τερραίν του παραδείσου 

89 Πρβλ. Α. Αργυρίου, Ιστορία…, τόμ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 376-379. Η αυτοκριτική διάθεση του Αργυρίου θα 
τον οδηγήσει, μάλιστα, στο να παραθέσει αυτούσιο στην Ιστορία του (σ. 377) εκτενές απόσπασμα της 
κριτικής του Χουρμούζιου για τη Χάλκινη Εποχή ως δείγμα της πλούσιας επιχειρηματολογίας που 
χαρακτήριζε τις επιφυλλίδες του διευθυντή της Καθημερινής, σε αντίθεση με τη δική του κριτική για το 
ίδιο έργο, την οποία και θα αντιπαραβάλει με την αντίστοιχη του Χουρμούζιου «για την κακοπιστία της 
και ως δείγμα της ‘‘πάλης των τάσεων’’» (σ. 378). Mε αφορμή τη διάσταση αυτή απόψεων γύρω από το 
συγκεκριμένο μυθιστόρημα, ο Αργυρίου θα προβεί και στην ακόλουθη αποτίμηση της οξυδέρκειας και 
της συγκρότησης που γενικά διέκριναν τα κριτικά κείμενα του Χουρμούζιου: «Ο αναγκαστικός, σε 
τέτοιες περιπτώσεις, αφοριστικός κριτικός λόγος λειτουργεί ως απλή υπογράμμιση προσώπων και 
έργων, διότι η ελλείπουσα επιχειρηματολογία δεν προσφέρει αξιοπιστία, ενώ ο κριτικός λόγος των 
επιφυλλίδων του Χουρμούζιου, υπήρξε ιδιαιτέρως πλούσιος σε επιχειρήματα, τα οποία και τον 
καθιστούσαν πειστικό» (σ. 376-377). 
90 Α. Θ. Αντύπας [ = Α. Αργυρίου], «Το Βιβλίο. Ρόδη Ρούφου: Χάλκινη Εποχή. Μυθιστόρημα», περ. 
Νέα Πορεία (Θεσσαλονίκης), τόμος Ζ΄, τχ. 72 (Φεβρ. 1961), 85-89 [= Α. Αργυρίου, Οριακά και 
Μεταβατικά Έργα Ελλήνων Πεζογράφων, Αθήνα, Σοκόλης, 1996, σ. 143-150]. 
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όπου θα παίζουν κρίκετ οι οπαδοί σου,  
που παρέχει ακριβώς το νόημα που επιδιώκω να δώσω. (Α. Αργυρίου, 1996, 144) 

Φυσικά, ο Αργυρίου γνώριζε καλά πως, κρίνοντας το μυθιστόρημα του Ρούφου 

από ιδεολογική σκοπιά, ενδεχομένως να προκαλούσε τον δίκαιο αντίλογο ότι 

μπορούσε «να γραφτεί και πάνω σε εσφαλμένη βάση, ένα σωστό μυθιστόρημα» (Α. 

Αργυρίου, 1996, 145). Θεωρούσε, όμως, ότι στις προθέσεις του Ρούφου δεν ήταν ένα 

αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, που να αναφερόταν «σε θέματα κλειστού 

ενδιαφέροντος», αλλά ότι ο συγγραφέας «φιλοδόξησε να αναπαραστήσει ένα αγώνα 

ολόκληρο, να τον τοποθετήσει και να τον δικαιώσει» (Α. Αργυρίου, 1996, 145), 

απέναντι σε ένα κοινό που είχε ζήσει μεν τη «φρικίαση των γεγονότων έστω και αν 

έφταναν ως ψυχρές ειδήσεις εφημερίδων» και είχε, κατά συνέπεια, «ήδη μέσα του ένα 

υλικό με απίθανες προεκτάσεις». Το υλικό, όμως, αυτό δεν ήταν δυνατό (ούτε και 

«φρόνιμο» λόγω και της χρονικής του εγγύτητας) να κατασταλάξει ακόμη στη 

συνείδηση των αναγνωστών ως «οριστικά τοποθετημένο» (Α. Αργυρίου, 1996, 143). 

Αν, λοιπόν, ήταν πράγματι στις επιδιώξεις του Ρούφου κάποιο μυθιστόρημα που 

θα αντλούσε από αυτό το κοινό ταμείο γνώσεων, πληροφοριών ή και εμπειριών, αυτό 

θα έπρεπε να προερχόταν από την εσωτερική ανάγκη του δημιουργού να δώσει το 

προσωπικό του στίγμα, το ατομικό του βλέμμα και το δικό του χρώμα στη συλλογική 

αυτή αίσθηση των γεγονότων˙ να υποτάξει, επιπλέον, ένα τόσο ετερόκλιτο υλικό σε 

μια «εσωτερική συνέπεια» ιδίας σύλληψης, προκειμένου οι αναγνώστες να νιώσουν 

κάτι από το βαθύτερο πνεύμα και την ατμόσφαιρα του Κυπριακού Αγώνα, πέρα από 

την «ξερή απαρίθμηση» περιστατικών και επεισοδίων, που προφανώς τους ήταν ήδη 

οικεία από τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής. Το κατά πόσον Η Χάλκινη 

Εποχή προέκυψε από τέτοιες ανάγκες του συγγραφέα της και ανταποκρινόταν έστω 

και «κατά παραχώρηση» στις απαιτήσεις ενός πραγματικού μυθιστορήματος (όπως 

διατεινόταν στον υπότιτλό της) θα ήταν, για τον Αργυρίου, εξαιρετικά αμφίβολο, με το 

σκεπτικό ότι από την όλη σύνθεση απουσίαζαν η αυθεντική δημιουργική πνοή και η 

φαντασία, οι αναγκαίες δηλαδή συνθήκες ύπαρξης της μυθοπλασίας και οργάνωσης 

του μυθιστορηματικού κόσμου σε «πειστικό σύνολο». 91  

91 Πρβλ. «Κάτω από τον όρο μυθιστόρημα στεγάζονται πολλοί τρόποι γραφής. Αλλά με τη Χάλκινη 
Εποχή έχομε το είδος έστω και κατά παραχώρησιν; Όταν όπως εδώ τα γεγονότα έχουν, ας θεωρήσομε 
προς στιγμήν, βιωθεί, αν δεν υπάρξει η πλαστική τους ανάδειξη, η εσωτερική οργάνωση και κατατομή 
του κατεσπαρμένου υλικού που θα μετατρέψει τα συγκεντρωμένα περιστατικά στις δραματικές τους 
απόρροιες, το μυθιστόρημα μεταπίπτει στο χρονικό. Πιστεύω ότι η Χάλκινη Εποχή είναι ένα νόθο είδος 
ανάμεσα στο χρονικό και το μυθιστόρημα. Είναι χρονικό από την πλευρά της εκθέσεως των στοιχείων 
από τον κυπριακό αγώνα, που άλλοτε παίρνει τον χαρακτήρα μιας γρήγορης σκιαγραφίας, άλλοτε την 
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Κατά συνέπεια, όλα λίγο-πολύ, πρόσωπα και καταστάσεις, του μυθιστορήματος 

φαίνονταν στα μάτια του Αργυρίου μάλλον σχηματοποιημένα, «μονογραμμικά», με 

πάθη και δράματα «εκλογικευμένα», και μόνον «κατ’ οικονομίαν» θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι αποκτούσαν μια κάποια ζωντάνια και αληθοφάνεια. Αυτό συνέβαινε 

επίσης, επειδή ο συγγραφέας είχε επιλέξει ως οργανωτική αρχή του μυθιστορηματικού 

του υλικού τον «κλασικό», γραμμικό τρόπο στο ξετύλιγμα του μύθου και της πλοκής, 

μέσω μιας κανονικής διαδοχής των γεγονότων («το ένα ύστερα από το άλλο με τη σειρά 

που ετελέσθηκαν»), με αποτέλεσμα όλα να ήταν αναμενόμενα, «προαποφασισμένα» 

και, ιδιαίτερα τα σχετικά με τα εξελικτικά στάδια της κυπριακής περιπέτειας, 

«δοσμένα» και γνωστά εκ των προτέρων (Α. Αργυρίου, 1996, 148).  

Από κει και πέρα, τα ευρήματα που επινοούσε ο συγγραφέας, όπως οι 

«περισπούδαστες» ερμηνείες που υποβάλλονταν στα γεγονότα από τα πρόσωπα του 

μυθιστορήματος (κυρίως από τον Αλέξη, τη Νταίζη, τον Μάγο, τον Χάρρυ και τον 

Φιτζγκίμπον), ή η αναλογία της αφύπνισης και του ξεσηκωμού των Κυπρίων με το 

ομότιτλο του βιβλίου, διάσημο άγαλμα του Rodin, θεωρούνταν από τον Αργυρίου ότι 

στερούσαν από το έργο την όποια «ειλικρίνεια» και «αυθεντικότητα» μιας 

στοιχειώδους έστω «χρονικογραφίας», ως «ατυχή» και περιττά σχόλια «ευρείας 

καταναλώσεως» προς εντυπωσιασμό, κατάλληλα μόνο «για την διάνοια 

γυμνασιοπαίδων» (Α. Αργυρίου, 1996, 148). 

Αυτό που φαίνεται να έλειψε τελικά από το μυθιστόρημα και που «διέρρευσε μέσα 

από τα χέρια» του συγγραφέα, κατά τον Αργυρίου, ήταν το «βάθρο», η ίδια η Κύπρος, 

τόσο ως «περιβάλλον», ως «τοπίο συγκεκριμένο και ως έδαφος που συντηρεί κάποια 

μνημεία ή κάποια προσφιλή αντικείμενα, αυτά εν τέλει που οικοδομούν ατμόσφαιρα 

οικειότητας αλλά και καθορίζουν τον χώρο της μάχης», όσο και ως «ζωντανό υλικό», 

αυτό που «έκανε» και «έπαθε», τα παιδιά και η νεολαία, «αυτοί που συνέστησαν τη 

Χάλκινη Εποχή όχι στο βιβλίο του κ. Ρούφου αλλά στην πράξη». Οι νέοι της Κύπρου, 

πρόσθετε ο Αργυρίου, δεν μπορεί να διέφεραν και πολύ από τα ελληνικά νιάτα της 

μορφή μιας δημοσιολογικής σχολίασής τους. Δεν είναι όμως και χρονικό, διότι η προώθηση των 
στοιχείων αυτών πραγματοποιείται μέσα από περιστατικά ή πρόσωπα πεποιημένα, που κινούνται, όλα 
μαζί, μέσα σε μια ατμόσφαιρα διαμορφωμένη από τον συγγραφέα. Δεν είναι πάλι και μυθιστόρημα, διότι 
η μυθοποίηση των καταστάσεων και των προσώπων δεν έχει επιτευχθεί σε κανένα τομέα, επειδή οι 
άνθρωποι δεν πλάθονται από τα γεγονότα, αλλά φαίνονται να έχουν τοποθετηθεί σ’ αυτά από έξω, ως 
πιόνια σε σκακιέρα. Τους πήρε, ο συγγραφέας, έτοιμους τύπους από άλλες συνθήκες αναθρεμμένους, 
από άλλη οικονομία γεγονότων διαμορφωμένους,  έτσι ως έχουν, και τους έριξε μέσα στην ‘‘κυπριακή 
τραγωδία’’ για να την παραστήσουν. Εφ ω και η τελευταία, εκδικούμενη, τους εξέβρασε στην άκρη ως 
πτώματα» (Α. Αργυρίου, 1996, 149-150). 
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Κατοχής, που επίσης εμφορούνταν από ιδεαλισμό, δεν κινούνταν δηλαδή από στενά 

ταξικά συμφέροντα.92 

Με τον τρόπο αυτό, όμως, και παρά το γεγονός ότι ο συγγραφέας παρουσίαζε «τη 

νεότητα αυτή να διαμορφώνεται από την πραγματικότητα, να ζει τη δημιουργία τού 

μέσα και έξω κόσμου της και να δρα κάτω από το φως των εσωτερικών της 

απαιτήσεων», εκείνη η διαδικασία που οδηγούσε «στην ακραία απόφαση τού να 

πεθάνεις για το ό,τι άλλο του Σολωμού», δυστυχώς έπαιρνε «στα χέρια του συγγραφέα 

φιλολογική μόνο διάσταση» (Α. Αργυρίου, 1996, 147), καθώς: 

ο αισθηματισμός ίσως είναι αρκετός για να κάνει κανείς έρωτα, ή το πολύ τέχνη, όχι όμως, 
διάβολε, και επανάσταση. Αυτή είναι τρέλα που βαφτίζεται «εγκληματική» από όσους 
βολεύτηκαν. (Α. Αργυρίου, 1996, 149)  

Οι ελάχιστες σελίδες που διασώζονταν από ένα «νόθο» δημιούργημα, που 

αποτύγχανε διπλά και ως «χρονικογραφία» και ως «μυθιστόρημα», ήταν οι ερωτικές, 

μολονότι το παράνομο ειδύλλιο Αλέξη και Σύλβιας, που δρούσε και «ως καταλύτης, 

ξυπνώντας την επαναστατική συνείδηση του κεντρικού ήρωα», δεν συνιστούσε κάτι 

περισσότερο από μια «θύελλα σε ποτήρι», ένα τυπικό (για να μην πούμε υποτυπώδες) 

τρίγωνο –με ερωτική αντίζηλο της συζύγου του άγγλου αξιωματούχου, την ίδια την 

«Επανάσταση».93 Και για να μην υπάρξει κανένα περιθώριο παρεξήγησης ότι το βιβλίο 

μπορούσε τουλάχιστον να επιβιώσει ως ερωτικό μυθιστόρημα, ο Αργυρίου, 

σχολιάζοντας την επιλογή της πρωτοπρόσωπης αφήγησης και τις δεσμεύσεις που αυτή 

επέβαλλε στον συγγραφέα όσον αφορά την εποπτεία και τη διαχείριση του υλικού του 

(επομένως και στην εμβέλεια του έργου του, όπως είχε παραδεχτεί άλλωστε και ο ίδιος 

ο Αλέξης-αφηγητής), παρατηρούσε ότι η ερωτική ιστορία ούτε έδενε με το υπόλοιπο 

υλικό, ούτε έπειθε η ίδια για την «αλήθεια» της: 

Δεν κερδίζει η ιστορία τίποτε σε αλήθεια, αντίθετα έχοντας κάθε στιγμή την υποχρέωση 
να αντιπαλαίσει με την ατομική θέση, δεν πετυχαίνει να ρίξει το γενικό στο ειδικό 

92 Πρβλ. «Αυτά τα παιδιά, η αγαθή μερίδα της ζωής, οι έφηβοι που δεν έχουν παρά μια θρησκευτική 
πίστη σε μια υπόθεση αξεκαθάριστη μέσα τους, που οι απορίες τους είναι αφορμή για να περάσουν κάθε 
φορά σ’ έναν πιο υψηλό κύκλο μύησης και θυσίας. Δεν ξέρω ειδικά την κυπριακή νεολαία, αλλά δεν 
πρέπει να μη μοιάζει με την ελληνική νεότητα, εκείνη που έζησε στην κατοχική φάση, τη νεότητα τέλος 
των τελευταίων δεκαετιών για την οποία εγράφη ότι δεν έχει ταξική συνείδηση. Και ήθελαν να πουν 
φαντάζομαι ότι δεν ελαύνεται από συμφέροντα» (Α. Αργυρίου, 1996, 147). 
93 Πρβλ. «Δυο διάμεσα κομμάτια, μαζί με το αρχικό και το επιλογικό, αποτελούν είδος ιντερμέζων και 
συμπληρώνουν τα πράγματα που η ‘‘δωρική λιτότης’’ του κειμένου του μελλοθάνατου ήρωα δεν 
επέτρεπε να ενσωματωθούν στο κύριο έργο. Είναι αναντίρρητα οι πιο καλές σελίδες του βιβλίου, οι πιο 
γνήσιες. Τα ερωτικά ετούτα πλάνα αναπτυγμένα από ένα bon viveur, έχουν ειλικρίνεια και ποίηση. 
Βλέπεις το έμπειρο μάτι του ανθρώπου που ξέρει να χαίρεται τις απολαύσεις της ζωής, να ζει τη μαγεία 
των αισθήσεων, να πολλαπλασιάζει και να επαυξάνει εκείνο που του προσφέρεται. Εκείνες οι σκηνές με 
τα θαλάσσια μπάνια είναι ενδεικτικές. Ποιος ξέρει, αν ο συγγραφέας περιοριζόταν σε άλλους στίβους, 
ίσως είχε φανεί πιο αρμόδιος» (Α. Αργυρίου, 1996, 145). 
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ανεβάζοντάς το στο ανθρώπινο, αλλά το ατομικό να το κάνει intime, δηλαδή αδιάφορο 
για μένα που δεν θέλω να δω το κυπριακό από καμιά στάση κυρίας Μποβαρύ. Αυτός ο 
έρωτας που αναπτύσσεται παράλληλα με την επανάσταση, δεν ξέρω πόση αληθοφάνεια 
δίνει στα πράγματα, αλλά τα μπλέκει με την επίφασή τους, καθώς είναι καμωμένος κατά 
τις συνταγές πολεμικής ταινίας αμερικανικής εκδόσεως. (Α. Αργυρίου, 1996, 150) 

Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει και από το προηγούμενο σχόλιο, η κριτική του 

ψευδώνυμου Α. Θ. Αντύπα θα βρισκόταν εντυπωσιακά κοντά στην πολεμική που είχε 

δεχτεί ο Ρούφος από τις στήλες της εφημερίδας Τέχνη (εκεί γινόταν επίσης αναφορά 

σε ταινίες τύπου «γουέστερν»), αν και στις κατηγορίες που θα του προσάπτονταν αυτή 

τη φορά δεν συμπεριλαμβανόταν κάτι και για την «αγραμματοσύνη» του ή για το 

«απειροπόλεμο» στη χρήση ατομικού οπλισμού, όπως είχε πράξει προηγουμένως ο 

Αποστολίδης. Εξάλλου, ο Αργυρίου, όση αυστηρότητα και αν έδειχνε απέναντι στον 

συγγραφέα και στο έργο του, είναι φανερό πως προσπαθούσε να τεκμηριώσει τις 

παρατηρήσεις του πάνω σε γενικότερες αρχές γύρω από την τέχνη της αφήγησης και, 

ειδικότερα, του μυθιστορήματος ‒ιδιαίτερα όταν αυτό σχετιζόταν τόσο άμεσα με 

συλλογικά βιώματα, αντανακλώντας την κοινώς αποδεκτή ως «ιστορική 

πραγματικότητα». Ο προβληματισμός αυτός ήταν ενδεικτικός της συναφούς 

θεωρητικής ενημέρωσης και κατάρτισης του εξέχοντος μεταπολεμικού κριτικού και 

γραμματολόγου.  

Άλλωστε, ο Αργυρίου δεν δίσταζε να αναγνωρίσει και κάποιες αρετές στην πρόζα 

του Ρούφου. Του πίστωνε, για παράδειγμα, ως προτέρημα την άνετη αφήγηση και τον 

επαρκή χειρισμό μιας πλούσιας, περιγραφικής γλώσσας, που πρόδιδαν «ένα 

συγγραφέα με προϋποθέσεις», αρκεί αυτός να κατόρθωνε να «απαλλαγεί από τα 

διανοητικά σχήματα» και την επιτήδευση της γραφής, στοιχεία που έδιναν στον λόγο 

του «δοκιμιακό χαρακτήρα» και του στερούσαν ένα απόλυτα δικό του «προσωπικό 

ύφος» (Α. Αργυρίου, 1996, 150). Από την άλλη μεριά, και χωρίς να επιδιώκει τον 

εντυπωσιασμό ή την ένταση, ο Αργυρίου θα ομολογούσε ότι ήταν υποχρεωμένος να 

χρησιμοποιήσει και ο ίδιος το μαστίγιο του Αποστολίδη, εφόσον έκρινε ότι ο 

συγγραφέας, εμπνεόμενος ίσως από μια καζαντζακική αντίληψη περί του «καλού» και 

του «κακού», έβαζε τον «απίθανο» από μυθοπλαστικής πλευράς ήρωά του, να μάχεται 

για μια υπόθεση που ουσιαστικά δεν τον συγκινούσε ούτε και ήταν σε θέση να την 

αποδώσει με τη θέρμη που της άρμοζε,94 μολονότι στους ώμους του (ως κύριου 

94 Πρβλ. «Αλλά άμα φτάνει κανείς στο υψηλό εκείνο σημείο που το καλό και το κακό έχουν γίνει το 
‘‘ένα’’, που δεν υπάρχει, όπως θα ’λεγε και ο Καζαντζάκης, ίσως είναι προωθημένος (ως την ακρότατη 
βαθμίδα) νους, αλλά πώς θα πεθάνεις για ό,τι δεν πιστεύεις; Από ένα συναίσθημα χρέους που δεν έχει 
μέσα σου αντίκρισμα; Ίσως μια τέτοια θέση να νομιμοποιούνταν για ένα αδιάφορο παρατηρητή, μα για 
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αφηγητή) είχε πέσει «όλο το βάρος της καταγραφής των φάσεων του αγώνα» (Α. 

Αργυρίου, 1996, 146). 

Έτσι, παρά τον πολλάκις διακηρυγμένο «έρωτά» του για την απελευθέρωση της 

Κύπρου και την αποφασιστικότητά του να φτάσει ώς το τέλος, «το αναλυτικό και, 

βαθύτερα, διαλυτικό πνεύμα του Αλέξη, ρίχνει νομίζεις παγωμένο νερό στην 

ατμόσφαιρα και την αναισθητοποιεί», προσδίδοντας στο έργο «έναν τόνο αυστηρής 

ουδετερότητας» που ζημίωνε τόσο το μυθιστόρημα καθαυτό, όσο και την υπόθεση του 

Κυπριακού Αγώνα την οποία (υποτίθεται ότι) είχε αναλάβει να αναπαραστήσει και να 

υπερασπιστεί.95 Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συγγραφικής επιλογής, και κάτω από 

τον τεράστιο όγκο των γεγονότων που εκ των πραγμάτων ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής-

ήρωας αδυνατούσε να διαχειριστεί, ήταν το μυθιστορηματικό σύμπαν να καταρρεύσει 

σα χάρτινος πύργος («Το Χάλκινο άγαλμα του συγγραφέα είχε απλώς πήλινα πόδια»), 

αλλά και (ακόμη χειρότερα) να δοθεί η εντύπωση ότι «χλευαζόταν» και «εμπαιζόταν» 

το ίδιο το πνεύμα του Αγώνα και της θυσίας των νέων της Κύπρου: 

Η ευγένεια λένε υποχρεώνει. Η υποχρέωση όμως απαιτεί κάποτε να κρατάμε μαστίγιο. 
Επιτέλους ο συγγραφέας δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει: διαλέγω τη ζωή μου και πληρώνω 
γι’ αυτήν. Δεν καίω, αλίμονο, λιβάνι για έναν άταφο νεκρό, ούτε μαζεύω δάκρυα σε μαύρα 
μαντίλια, μα αν μου έλεγαν ότι η Χάλκινη Εποχή εκφράζει το πνεύμα της γενιάς που έκανε 
την κυπριακή αντίσταση θα μου φαινόταν εξωφρενικό. (Α. Αργυρίου, 1996, 144˙ η 
υπογράμμιση στο πρωτότυπο) 

Η καυστικότητα και ο σαρκασμός δεν έλειπαν, λοιπόν, και από την κριτική του 

Αργυρίου. Αφήνονταν, μάλιστα, αιχμές για το «θαύμα» που δεν «λειτούργησε» 

(προφανώς σε αντίθεση με τον Γ. Σεφέρη) στην περίπτωση του Ρούφου,96 ο οποίος 

έδειχνε επιπλέον να μη λογάριασε μόνον ως αναγνώστες του όσους «πόνεσαν την 

υπόθεση με την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλεια που διακρίνει τους καλοπροαίρετους 

ανθρώπους», αλλά θέλησε να αρέσει και στον τύπο εκείνο του ανθρώπου που είναι 

«έτοιμος να πουλήσει την όποια υπόθεση του πέσει στα χέρια, κάποτε και τα μάτια της 

Παναγίας» (Α. Αργυρίου, 1996, 145). Με πολύ πιο άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο, ο Δ. 

έναν ήρωα που ζει στο κέντρο των γεγονότων φτάνοντας με τη δράση του, και εξαιτίας της, ως την 
αγχόνη, αυτά όλα μοιάζουν να είναι όχι το δραματικό βάθος μιας υποθέσεως αλλά ο χλευασμός της» (Α. 
Αργυρίου, 1996, 144). 
95 Πρβλ. «Ο Μπαλαφάρας θα ήταν ίσως ως άνθρωπος πιθανός, αν ήταν ‘πλάι’ στα πράγματα και όχι 
‘μέσα’ στα πράγματα, αλλά πάντως δεν είναι μυθιστορηματικά πιθανός. Είναι οργανωμένος με τη 
διαλεκτική του (η λέξη με την αρχαία της έννοια) και όχι με τις πράξεις του που έχουν μια τυπικότητα, 
όσο φοβερές και αν παρουσιάζονται» (Α. Αργυρίου, 1996, 146˙ οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
96 Πρβλ. το καυστικό σχόλιο: «Να έπεσε άραγε κι αυτό [το περιβάλλον της Κύπρου] θύμα της 
δυσμένειας του συγγραφέα προς τον νατουραλισμό; Το πιθανότερο είναι να μην λειτούργησε μέσα του 
το ‘‘θαύμα’’» (Α. Αργυρίου, 1996, 148). 
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Ραυτόπουλος στη δική του κριτική,97 χωρίς να καταφύγει ωστόσο στις ύβρεις του 

Αποστολίδη, κατηγορούσε τον Ρούφο για ύποπτη αποσιώπηση καίριων πτυχών της 

κυπριακής υπόθεσης, μια στάση που συνιστούσε προδοτική συνενοχή στο ξεπούλημα 

της Κύπρου και του Αγώνα της από την κυβέρνηση Καραμανλή, εν ονόματι τάχα της 

ειρήνης, της ασφάλειας και της συνοχής του Δυτικού συνασπισμού.98 

Ο κριτικός της Επιθεώρησης Τέχνης, ο οποίος είχε κατατάξει λίγα χρόνια πριν το 

«εξοργιστικό» Χρονικό μιας Σταυροφορίας στη «μαύρη πολιτική λογοτεχνία» ως 

κατεξοχήν «μοχθηρό» και «αντιδραστικό» έργο, «μια συκοφαντική απόπειρα κατά της 

Αντίστασης και ανοιχτή σχεδόν απολογία της συνεργασίας με τον καταχτητή στ’ όνομα 

του αντικομμουνισμού» (χαρακτηρισμούς που θα επαναλάμβανε και στην εισαγωγή 

της κριτικής του για τη Χάλκινη Εποχή), τόνιζε πως ο συγγραφέας, γνωστός από τη 

Ρίζα του Μύθου για την «κουρασμένη» αλλά και «ενεργητικά εχτρική» στάση του 

«απέναντι στην πραγματικότητα», βρισκόταν και πάλι «έξω από το ρεαλισμό, όσο είναι 

έξω και από την αλήθεια της Χάλκινης Εποχής μας» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 305 και 

313). Η αδυναμία του Ρούφου –ιδεολογικού εκφραστή της «ηθικής κατάπτωσης», της 

«αποσύνδεσης από τις αξίες» και της «πνευματικής και πολιτιστικής παρακμής» της 

αστικής τάξης, που «όχι ένας Κυπριακός Αγώνας, αλλά ούτε Εκατονταετής πόλεμος 

για όλα τα ιερά του ανθρώπου δεν θα τη συγκινούσε» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 305-

306)– να υπερβεί τον εαυτό του, την κοσμοθεωρία και την ταξική του συνείδηση, ήταν, 

για τον Ραυτόπουλο, ο καταλυτικός παράγοντας που τον εμπόδιζε και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση να «συζεύξει το χάος του μ’ ένα στέρεο –αν και ανεπαρκές 

από μόνο του– ιδανικό» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 306).  

Η απουσία μιας συνεπούς ιδεολογικής θεώρησης της κοινωνικής και της ιστορικής 

εξέλιξης, σαν αυτή που ασπάζονταν προφανώς ο ίδιος ο κριτικός και το περιοδικό, 

αναδεικνυόταν το βασικό ερμηνευτικό πλαίσιο της αποτυχίας του συγγραφέα να 

ακολουθήσει τις επιταγές του «ρεαλισμού» και να αποφύγει «είδωλα, τοτέμ και άλλα 

σύμβολα», δηλαδή τον εγγενή για την ιδιοσυγκρασία και την τάξη του «ιδανισμό», τον 

97 Δ. Ραυτόπουλος, «Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Eποχή. Το μυθιστόρημα του Κυπριακού αγώνα», περ. 
Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 77 (Μάιος 1961), 505-508 [= Δ. Ραυτόπουλος, «Εστετισμοί πάνω σε χαλκό», 
Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π. σ. 305-313]. 
98 Πρβλ. «Αντίθετα, ο κ. Ρούφος που θα είχε τόσα ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, αποφεύγει 
επιμελώς να θίξει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο κυπριακό, την παρουσιάζει μάλιστα –ο καλός 
υπάλληλος– σαν θερμά αγωνιζόμενη στους οηέδες και στις Λόντρες. Ο αισθητικός Ρ. Ρούφος δεν ξέρει 
τίποτα για την άγρια προδοσία, για τα μνημόνια, για την πατρότητα της ιδέας διχοτόμησης, για την 
ενότητα του ΝΑΤΟ, για τη Ζυρίχη και το Λονδίνο, για τη Σμύρνη και την Πόλη και τόσα άλλα, που 
οπωσδήποτε τα ’χει παρακολουθήσει» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 312). 
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νεφελώδη, σχεδόν μεταφυσικό «αισθητισμό», ο οποίος όχι μόνο αρνιόταν την 

πραγματικότητα, αλλά και τη διέστρεφε συνειδητά: 

Από την αλήθεια και την πραγματικότητα, το ουσιαστικό φαίνεται να είναι για το 
συγγραφέα η αισθητική έκφραση, μια μεταφυσική αλχημεία για τη μεταστοιχείωση της 
πραγματικότητας (που φαίνεται ανυπόφορη στους πυργοδεσπότες της ντεκαντάνς), σε 
αμφίβολο χρυσό συμβολισμών και άλλων αισθητικών ουτοπιών. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 
306-307) 

Έτσι, όμως, ο συγγραφέας: 

από φόβο φαίνεται μη χαρακτηριστεί μιλιτάν γράφοντας «το μυθιστόρημα του Κυπριακού 
Αγώνα», κατοχυρώνεται αναπαυτικότατα πίσω από τέτοιες μεταφυσικές εκδοχές, που 
μόνο αγανάχτηση και αηδία προκαλούν. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 310˙ η υπογράμμιση στο 
πρωτότυπο) 

Ο Ρούφος θα φαινόταν να αγνοεί, λοιπόν, το κεντρικό για την αντίληψη περί 

τέχνης αξίωμα του ρεαλισμού, κατά τον Ραυτόπουλο, ότι «η οποιαδήποτε αισθητική 

μορφή είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικότητας και όχι αιτία της» (Δ. Ραυτόπουλος, 

1965, 308). Για αυτό και η δική του Χάλκινη Εποχή δεν είχε τίποτα το κοινό με το έργο 

του «μεγάλου ρεαλιστή καλλιτέχνη», του Rodin, από το οποίο διακήρυττε ότι 

εμπνεόταν. Η αναντιστοιχία αυτή, μεταξύ της πίστης στο «ρεαλιστικό ιδανικό» της 

ανθρώπινης προόδου (Rodin) και στον «ιδανισμό» (Ρούφος), καθίστατο για τον 

Ραυτόπουλο ευκρινέστερη στο πρόσωπο του κεντρικού ήρωα του μυθιστορήματος, του 

Αλέξη, ο οποίος και παρουσιαζόταν από τον συγγραφέα να διακατέχεται από μια 

μοιραία, μυστικιστική έλξη προς τον θάνατο, «που σημαίνει την τελείωση της γήινης 

προετοιμασίας του και της επαφής του με το αιώνιο» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 307). Με 

δεδομένο, λοιπόν, ότι «εκείνο που τον τραβάει [τον Αλέξη] στον αγώνα δεν είναι το 

λογικό του περιεχόμενο, μαζί με τον ρεαλιστικό ρομαντισμό του, αλλά μια αισθητική 

του συνέπεια» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 307), η προβολή του ως ηγέτη και καθοδηγητή 

της νέας, «χάλκινης» γενιάς των κυπρίων αγωνιστών αποδεικνυόταν παντελώς άστοχη, 

τελείως ξένη προς το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής.99 Εξάλλου, ό,τι θετικό διέθετε 

ο Αλέξης ως πρόσωπο, ακόμη και η ίδια η συμμετοχή του στον Απελευθερωτικό 

Αγώνα, οφειλόταν σε ό,τι μη «αστικό» τον διέκρινε.100 

99 Πρβλ. «ο ιδεαλιστής Μπαλαφάρας, εκτός από την τίμια καρδιά του και την αγάπη για την ποίηση, την 
αισθητική του παιδεία γενικά, δεν έχει τίποτ’ άλλο να προσφέρει στους μαθητές του από όσα θα 
μπορούσαν να πλάσουν μια πάνοπλη γενιά στη γραμμή των πρόσω της εποχής μας. Πολύ περισσότερο 
που ο ίδιος –ο Μπαλαφάρας– αγωνίστηκε φανατικά εναντίον, όταν στην κατοχή στην Ελλάδα πλαθόταν 
μια τέτοια γενιά» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 308˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
100 Πρβλ. «Ο Αλέξης Μπαλαφάρας, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, δεν ανήκει στην τάξη του 
συγγραφέα, έχει όμως την ιδεολογία της και την ψυχοπνευματική της συγκρότηση. Από τη μη αστική 
του καταγωγή δικαιολογιέται ο κάποιος ακτιβισμός του, και οι αγωνιστικές παρορμήσεις του, πράγματα 
που οι γαλαζοαίματοι φίλοι του –και αυτός ο Δίων, που αντιπροσωπεύει το συγγραφέα στην αφήγηση– 
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Σε επίπεδο τώρα μυθιστορηματικής σύλληψης και αφηγηματικής σύνθεσης, ο 

Ραυτόπουλος πίστευε ότι ο συγγραφέας, παρασυρόμενος από τη διπλωματική του 

ιδιότητα, παραβίαζε ή και αναιρούσε τις δεσμεύσεις που επέβαλλε η πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση και πάσχιζε ουσιαστικά να δώσει όχι μια προσωπική μαρτυρία, αλλά «εκείνο 

που βάζει τον Αλέξη να ονειρεύεται», ένα μυθιστόρημα «με υλικό από την κυπριακή 

τραγωδία», δοσμένο από την προοπτική του Θεού, αυτήν ακριβώς που ομολογούσε ότι 

αδυνατούσε να υιοθετήσει ο Αλέξης-αφηγητής (πρβλ. Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 311). Η 

επιδιωκόμενη, όμως, ουδετερότητα και αντικειμενικότητα της αφήγησης του Αλέξη, 

υποδυόμενη «το άλλοθι της εκλεκτικής ανοχής αποίκων και αποικιστών, της ‘‘λεπτής 

απόλαυσης του ν’ ανήκεις και στους δυο κόσμους’’» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 310), 

απόβαινε σε βάρος της πειστικότητάς του ως αγωνιζόμενου ήρωα.101 

Πίσω από τέτοιες επιλογές κρυβόταν, βέβαια, για τον Ραυτόπουλο η απροθυμία 

του Ρούφου να πάρει μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στο κυπριακό δράμα, προφανώς για 

λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, δεδομένων των εμπειριών του από τη θητεία του στην 

Κύπρο και της ανάμιξής του στην πολιτική διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου 

ζητήματος ‒αλλά, σε κάθε περίπτωση, οι στρατηγικές αυτές ζημίωναν την αξία του 

έργου του: 

Αυτά βέβαια είναι πράγματα χρήσιμα στη διπλωματική καριέρα του κ. Ρούφου αλλά του 
χαντακώνουν τη συγγραφική. Έτσι είναι δυστυχώς. «Ή παπάς-παπάς, ή ζευγάς-ζευγάς». 
Γιατί αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλλιτεχνική αλήθεια, μόνο όταν ο 
συγγραφέας πάρει απέναντί τους στάση κριτική, όταν τα αντιμετωπίσει με τη σάτιρα ή τη 
φωτιά. Ο Ρ. Ρούφος όμως όχι μόνο δέχεται το μεταφυσικό αισθητισμό του ήρωά του σα 
ρεαλιστική μορφή της αλήθειας, αλλά και απέναντι στο βασικό ζήτημα του 
μυθιστορήματός του: αγώνας – μη αγώνας, μένει ουδέτερος ουσιαστικά. Όσο κι αν δείχνει 
συμπάθεια στον Αλέξη και στον αγώνα της ΕΟΚΑ –που ήταν, φυσικά, ανύποπτος για την 
εξιδανίκευση των νευρώσεων και το σκάλισμα των ωραίων μορφών με «ξεπερασμένα 
ιδανικά»– αυτός τοποθετείται ανάμεσα στον Αλέξη, στην Νταίζη και στους 
συμπαθητικούς του Άγγλους. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 310-311) 

Ούτε, όμως, και σε αυτή τη γραμμή της υποτιθέμενης ουδετερότητας και 

αντικειμενικότητας αποδεικνυόταν εν τέλει συνεπής ο συγγραφέας, σημείωνε ο 

Ραυτόπουλος, καθώς η κατανόηση και η ανεκτικότητά του περιορίζονταν 

αποκλειστικά στις απόψεις και στις πράξεις των βρετανών αποικιοκρατών και των 

τα αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό, με επιείκεια και συμπαθητικές για τον καημένο τον Αλέξη 
χαριτολογίες» (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 307). 
101 Πρβλ. «Ο Αλέξης λοιπόν ανακατεύεται ενεργά στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Περνάει όμως συχνές κρίσεις 
με ενδοιασμούς και τύψεις, αηδιάζει, αναρωτιέται αν αξίζει τον κόπο. Κάθε μια από τις κρίσεις αυτές 
έχει μια δίκαιη αφορμή, μα όλες μαζί βαραίνουν υπερβολικά σ’ ένα μαχόμενο ήρωα» (Δ. Ραυτόπουλος, 
1965, 308). 
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ομοίων τους, με τους οποίους, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για «προπαγανδιστές» 

και «ολοφάνερα ιντελιτζενσερβίτες», ο Αλέξης συχνά εμφανιζόταν να: 

κάνει συζητήσεις… υπεράνω παθών με τους τύπους αυτούς, σε σαλόνια, μπαρ και κέντρα, 
τη στιγμή που οι συναγωνιστές του σφάζονται με τους Άγγλους στρατιώτες και πολεμάει 
κι ο ίδιος αλλά «χωρίς μίσος». (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 308)102 

Αυτή η ανθρωπιστική διάθεση του συγγραφέα εξαντλούνταν, λοιπόν, μόνον έναντι 

όσων είτε ανήκαν στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική αφρόκρεμα της Κύπρου –

που «με το ένα μόνο χέρι κάνουν αγώνα ή του κάνουν την τιμή να το βλέπουν με 

συμπάθεια και να του παραχωρούν την πολύτιμη κατανόησή τους»– είτε ήταν οι ίδιοι 

αρνητές και πολέμιοι της κυπριακής υπόθεσης, τάχα «υπερανθρωπιστές» και 

«ανώτεροι» –«το ίδιο παραδεχτοί στους κύκλους» των «ελίτ»–, οι οποίοι, φυσικά, 

«καταδίκαζαν», «ειρωνεύονταν» και «γελοιοποιούσαν» τους έντιμους αγωνιστές και 

την προσήλωσή τους στα απελευθερωτικά ιδεώδη (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 309). 

Αντίθετα, το αντικομμουνιστικό μένος του Ρούφου εξακολουθούσε να διακρίνεται και 

εδώ, έστω πιο ήπιο (λόγω διπλωματικής αβρότητας), και δεν του επέτρεπε να δείξει 

την ανωτερότητα που επέβαλλε η αναγνώριση του ρόλου και της συνεισφοράς του 

ΑΚΕΛ στην επιτυχία του Αντιαποικιακού Αγώνα.103 

Από την κριτική του Ραυτόπουλου δεν θα μπορούσε, τέλος, να λείπει η –έστω 

έμμεση και πάλι– αναφορά στον Γ. Σεφέρη και η σύνδεση της κυπριακής του συλλογής 

με το μυθιστόρημα του Ρούφου. Παίρνοντας αφορμή τα λόγια του Μακφίν, ενός 

φιλελεύθερου και αντιιμπεριαλιστή σκωτσέζου δημοσιογράφου, ο οποίος θα στεκόταν 

έκθαμβος μπροστά στην αποκάλυψη του αρχαϊκού κάλλους και ήθους της κυπριακής 

102 Αποκορύφωμα αυτού του απαράδεκτου (και) για τον Ραυτόπουλο συναγελασμού του Αλέξη με τους 
Εγγλέζους ήταν το γλέντι στο κέντρο «Χρυσόψαρο», που τόσο είχε σκανδαλίσει προηγουμένως τον Α. 
Περνάρη (ακόμη και τον Αιμ. Χουρμούζιο): «Εξοργιστικό στο είδος αυτό της κοινότητας, της ευγενικής 
ανοχής και κατανόησης των Άγγλων κι Ελλήνων της ‘‘ελίτ’’ της Λευκωσίας είναι ένα γλέντι που 
οργανώνεται στο κέντρο ‘‘Χρυσόψαρο’’ την τελευταία βραδιά μιας εκεχειρίας διαπαραγματεύσεων» (Δ. 
Ραυτόπουλος, 1965, 308-309). 
103 Πρβλ. «Μη νομίζετε όμως ότι ο κ. Ρούφος έγινε τόσο ανεξίθρησκος και προς τις άλλες κατευθύνσεις 
όσο προς τους Άγγλους, που τους φορτώνει με κομπλιμάν σε κάθε ευκαιρία […]. Όχι, ο συγγραφέας του 
Χρονικού μιας Σταυροφορίας, έστω και με άλλο όνομα, δεν ξεχνάει το Σταυροφόρο, θεωρεί χρέος του 
να στείλει πάρθια βέλη προς την Αριστερά, αν και με πάθος κάπως μετριασμένο πια από το διπλωματικό 
του τακτ. Αριστεροί δεν υπάρχουν στην Κύπρο, ή αν υπάρχουν φαίνεται πως θα περνάνε ζωή 
χαρισάμενη με τους Άγγλους. Το νησί βέβαια, συγκλονίζεται από απεργίες, αλλά αυτές φαίνεται πως τις 
κάνει ο Διγενής… Κάπου τέλος, ανακαλύπτεται αριστερός Κύπριος, καφετζής το επάγγελμα σ’ ένα 
χωριό, και ο Μπαλαφάρας τρέχει να τόνε δει, σα να πρόκειται για φαινόμενο –γοργόνα τσίρκου, κορίτσι 
που ράβει με τα πόδια ή κάτι τέτοιο. Οποία έκπληξις! […]. Αυτά όλα κι όλα περί Αριστεράς της Κύπρου 
μας λέει ‘‘από τη σκοπιά του Θεού’’ ο κ. ‘‘Δίων’’, ο οποίος τα κοπανούσε στο ‘‘Λήδρα Πάλλας’’ και 
το ‘‘Χρυσόψαρο’’ όταν οι αρχηγοί του ΑΚΕΛ ήταν στα στρατόπεδα και στις φυλακές και οι οπαδοί του 
μαζί με όλο τον απλό λαό της Κύπρου έκαναν ένα συνεπή αγώνα χωρίς εξιδανικεύσεις νευρώσεων, 
σκαλίσματα αισθητικών μορφών και λεπτές απολαύσεις του ν’ ανήκει κανείς και στους δυο κόσμους» (Δ. 
Ραυτόπουλος, 1965, 311-312˙ η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



348

Κεφάλαιο Τρίτο  Ο Ρ.  Ρούφος ξανά στο στόχαστρο της κριτικής

ανθρωπογεωγραφίας, επαναλαμβάνοντας στο μυθιστόρημα σχεδόν αυτούσια τον στίχο 

«αυτός ο κόσμος δεν είναι δικός μας, είναι του Ομήρου» από το ποίημα «Στα περίχωρα 

της Κερύνειας» του Σεφέρη, ο Ραυτόπουλος σχολίαζε σαρκαστικά τη βολικά 

εξιδανικευτική για τους «εστέτ» της «παρακμής» παρουσίαση του κυπριακού λαού, 

του «πόπολου», μέσα από το πρίσμα ενός κατ’ ουσίαν παρωχημένου, ρομαντικού και 

αποικιοκρατικού φιλελληνισμού του 19ου αιώνα:  

Ο Ρ. Ρούφος κοντεύει μόνο να πάθει ντελίριο θαυμασμού για τον Κυπριακό λαό, για τους 
χωρικούς και τους απλούς ανθρώπους. Είναι ο ίδιος ο Δίων του Χρονικού που σοκάρεται 
γιατί η σύγχρονη κωμωδία να μη σατιρίζει τον άξεστο χωριάτη, όπως γινόταν σε 
«υγιέστερους πολιτισμούς» και γιατί ο «μικρός άνθρωπος» να γίνεται το μεγάλο είδωλο. 
Είναι ο ίδιος ο Ρ. Προβελέγγιος που με το στόμα των εκλεχτών ηρώων του τού Χρονικού 
βρίζει χυδαία το «βρωμερό όχλο», το «πεινασμένο προλεταριάτο». Αλλά στη Χάλκινη 
Εποχή ο κ. Ρούφος βρήκε το κόλπο για να ανέχεται το πόπολο χωρίς να αηδιάζει –γιατί 
διαφορετικά πώς θα ’γραφε το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα… Ανακάλυψε λοιπόν 
στους Κύπριους χωρικούς όλα τα σουσούμια των αρχαίων Ελλήνων, και ξέρουμε δα πόσο 
ανεχτός γίνεται στους εστέτ μας ένας όχλος όταν μας πείσει πως είναι κατ’ ευθείαν 
απόγονος του Αχιλλέα, του Αλκιβιάδη και του Αισχύλου… Σεβάσμιοι γέροντες που 
μιλάνε θυμόσοφα και βιβλικά, που τραγουδάνε, πίνουν και προκηρύσσουν αγώνες στην 
κηδεία των ηρώων εγγονών τους, γυναίκες Ηλέκτρες και Ασπασίες, νέοι αλειμμένοι με 
λάδι έτοιμοι για πάλεμα στο γυμναστήριο, τρόποι και συνήθειες και έθιμα αρχαϊκά και τα 
τοιαύτα. Ο αρχαίος κόσμος! Ατόφιος ο αρχαίος κόσμος! αναφωνεί κάθε λίγο ο 
Μπαλαφάρας και οι Άγγλοι φίλοι του. (Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 312-313)104 

 

Είναι φανερό ότι στο πρόσωπο του Ρούφου, κάποιοι κριτικοί, ιδιαίτερα όσοι 

προέρχονταν από τον χώρο της ελλαδικής Αριστεράς (ή ήταν προσκείμενοι σε αυτόν) 

έβλεπαν περισσότερο τον επίσημο απολογητή των χειρισμών της κυβέρνησης 

Καραμανλή στο Κυπριακό, μια πολιτική που ήταν για αυτούς συνέπεια και συνέχεια 

της «εθελόδουλης» στάσης του αστικού κόσμου απέναντι στους Δυτικούς προστάτες 

του. Η Χάλκινη Εποχή επικρίθηκε, όπως και προηγουμένως η συλλογή του Γ. 

Σεφέρη,105 ως ένα ακόμη δείγμα της μειωμένης εθνικής ευαισθησίας και συνείδησης 

των ιδεολογικών εκφραστών της «εθνικοφροσύνης», σχεδόν ως μια εκδούλευση του 

Ρούφου, προκειμένου να κερδίσει την εύνοια των ανωτέρων στην υπηρεσία του. 

Άσχετα, όμως, από το κατά πόσο τέτοιες κατηγορίες φαντάζουν σήμερα άστοχες και 

ανοίκειες, υπό το φως και όσων γνωρίζουμε για τη δράση του Ρούφου στην Κύπρο και 

τη στάση του στο Κυπριακό κατά τα επόμενα χρόνια (αλλά και για τον εν γένει βίο και 

104 Πρβλ. για το θέμα αυτό και Λ. Παπαλεοντίου, «Από τα Πικρολέμονα του Λόρενς Ντάρελ στη Χάλκινη 
Εποχή του Ρόδη Ρούφου: αποικιοκρατικός λόγος και αντίλογος», Στοχαστικές Προσαρμογές, ό.π., σ. 157-
158 και του ιδίου, «Οι Κλειστές Πόρτες ως αντίλογος στα Πικρολέμονα και στη Χάλκινη Εποχή», Όψεις 
της Ποιητικής του Κώστα Μόντη, ό.π., σ. 164-168. 
105 Για το θέμα αυτό, πρβλ. Σ. Παύλου, Σεφέρης και Κύπρος, Λευκωσία, 22005, σ. 216-226 και 257-268.  
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την πολιτεία του ως συγγραφέα και διανοουμένου), αποτελούν αναμφίβολα δείκτες της 

«πόλωσης» που επικρατούσε μεταπολεμικά (και) στα πνευματικά ή στα λογοτεχνικά 

μας ήθη.106  

Με άλλα λόγια, το Κυπριακό (και η «πρόσληψή» του από τους κριτικούς και 

διανοουμένους της Ελλάδας) θα ήταν άρρηκτα συνυφασμένα με την τραυματική 

εμπειρία της προηγούμενης δραματικής δεκαετίας του 1940. Κατά συνέπεια, δεν θα 

επηρεαζόταν μόνον η πολιτική διαχείριση του ζητήματος από τις στρατηγικές επιλογές 

και συμμαχίες των νικητών του Εμφυλίου στην ψυχροπολεμική εποχή και, αντίστοιχα, 

από την απόπειρα των ηττημένων να εξαλείψουν το στίγμα της εθνικής «προδοσίας», 

αναδεικνύοντας (με αφορμή και την υπόθεση της Κύπρου) το ψευδεπίγραφο της 

«εθνικοφροσύνης»˙107 οι πιο επικίνδυνες «αναθυμιάσεις» του πρόσφατου παρελθόντος 

θα επιδρούσαν καταλυτικά και στη στάση του εγχώριου πνευματικού κόσμου απέναντι 

σε πρόσωπα και έργα, που επιχειρούσαν να αποδώσουν μια συνολικότερη εικόνα της 

κυπριακής διένεξης ή, έστω, να καταθέσουν τη μαρτυρία τους. Η Χάλκινη Εποχή έπεσε 

(και αυτή) θύμα ενός «πολέμου χωρίς τέλος», όπως έχει προταθεί να ιδωθεί ο Εμφύλιος 

από ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες της μεταπολεμικής περιόδου –τουλάχιστον 

μέχρι και τη Δικτατορία του 1967-1974.108  

Για του λόγου το αληθές, αρκεί κανείς να διατρέξει τις πρώτες παραγράφους της 

κριτικής του Ραυτόπουλου, όπου το «μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» 

εμφανιζόταν ως η άμεση συνέχεια της Ρίζας του Μύθου, σα να μην είχαν μεσολαβήσει 

καθόλου οι άλλοι δύο τόμοι του Χρονικού μιας Σταυροφορίας και σαν ο Δίων και οι 

σύντροφοί του να ήταν εκείνοι οι ίδιοι έφηβοι, εμφορούμενοι από τον τυφλό 

αντικομμουνισμό των πρώτων μηνών της Κατοχής, την «απέχθεια» και τη «ναυτία» 

106 Για τις ιδεολογικές συνέπειες της μετεμφυλιακής «πόλωσης», πρβλ. Κ. Τσουκαλάς, «Η ιδεολογική 
επίδραση του εμφυλίου πολέμου», Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα, 
Θεμέλιο, 1987, σ. 17-52 και Ντ. Κλόουζ (επιμ.), «Η κληρονομιά», Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1943-
1950. Μελέτες για την Πόλωση, μτφρ. Γ. Σπανδωνής, θεώρ.-σημ. Φ. Οικονομίδης, Αθήνα, Φιλίστωρ, 
1997, σ. 267-276. 
107 Ιδιαίτερα σε σχέση με τα συνθήματα περί εθνικής ανεξαρτησίας, που από τα μέσα της δεκαετίας του 
1950 υιοθετούνται ασμένως από την ΕΔΑ, με αφορμή το Κυπριακό και τον ενδοτισμό της κυβέρνησης 
Καραμανλή στις νατοϊκές αξιώσεις, ο Κ. Δοξιάδης σημειώνει το εξής: «Η Αριστερά, καταδιωκόμενη 
ανηλεώς ως προδοτική μετά τον Εμφύλιο από την ‘‘εθνικόφρονα’’ παράταξη, στηρίχτηκε στο αίτημα 
για Ένωση χωρίς διχοτόμηση και κατόρθωσε εν τέλει κατ’ αυτόν τον τρόπο να αυτοπαρουσιάζεται στην 
ελληνική πολιτική σκηνή ως το κόμμα εκείνο που υπερασπίζεται την εθνική ενότητα κατά τρόπο που 
υπερβαίνει και τα όρια της ελληνικής επικράτειας», «Εθνικόφρων διχασμός και εθνική συσπείρωση: η 
διπλή ιδεολογική αποτυχία της δικτατορίας», στο Γ. Αθανασάτου ‒ Α. Ρήγος ‒ Σ. Σεφεριάδης (εισ.-
επιμ.), Η Δικτατορία 1967-1974. Πολιτικές Πρακτικές, Ιδεολογικός Λόγος, Αντίσταση, Αθήνα, 
Καστανιώτης, 1999, σ. 173. 
108 Πρβλ. Ε. Πασχαλούδη, Ένας Πόλεμος Χωρίς Τέλος. Η Δεκαετία του 1940 στον Πολιτικό Λόγο, 1950-
1967, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010. 
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για τον «‘‘όχλο’’ και ειδικά για το προλεταριάτο». Όσο για τον συγγραφέα, αυτός 

εξακολουθούσε, για τον Ραυτόπουλο, να διακατέχεται και στην Κύπρο από το 

«σύμπλεγμα ενοχής» για όλα τα προοδευτικά και «ενοχλητικά» ιδανικά που είχε 

πολεμήσει ή προδώσει ήδη από τον καιρό της Αντίστασης, και εξαιτίας των οποίων 

αναζητούσε εναγωνίως «στα σκοτεινά» ένα αντίβαρο, εκείνο το «όνειρο» ή τον «μύθο» 

‒προφάσεις ενός αόριστου και θολού «μεταφυσικού αισθητισμού»‒, που θα κάλυπταν 

το εσωτερικό του κενό και θα έδιναν κάποια «συνοχή στη διάλυση του πνευματικού 

και ψυχικού χάους» του ιδίου και της τάξης του (πρβλ. Δ. Ραυτόπουλος, 1965, 305-

306). 

 
ΙΙΙ.2.3. Οι «επιφυλάξεις», η «μετριοπάθεια» και η όψιμη «αποθέωση» 
 

Στο ενδιάμεσο των κριτικών του Α. Αργυρίου και του Δ. Ραυτόπουλου και 

συγκεκριμένα τον Απρίλη του 1961 είχε δημοσιευτεί η επίσης αρνητική αποτίμηση του 

βιβλίου από τον Ανδρέα Χριστοφίδη στο περιοδικό Πνευματική Κύπρος,109 τελευταία 

στη σειρά των κριτικών που δημοσιεύτηκαν σε κυπριακά έντυπα (είχαν προηγηθεί, 

όπως είδαμε, οι απόψεις των Α. Περνάρη, Λ. Μαλένη και Α. Κωνσταντινίδη). Ο 

Χριστοφίδης, απαντώντας προφανώς και αυτός στις απόψεις του Αιμ. Χουρμούζιου, 

θα ήταν το ίδιο κατηγορηματικός με τον Α. Αργυρίου στην απόφανσή του περί 

αποτυχίας του μυθιστορήματος να αναπαραστήσει την πραγματικότητα και το πνεύμα 

του Κυπριακού Αγώνα («Από την αρχή είναι δυνατόν να λεχθεί ότι η Χάλκινη Εποχή 

δεν είναι το μυθιστόρημα του Κυπριακού αγώνα», Α. Χριστοφίδης, 1961, 369), παρά 

τις υψηλές φιλοδοξίες, τις (δεδηλωμένες ή μη) προθέσεις και τις προγραμματικές 

διακηρύξεις του συγγραφέα, οι οποίες γίνονταν φανερές ακόμη και από τον τίτλο του 

μυθιστορήματος ή τις προμετωπίδες που εισήγαν τον αναγνώστη στα επιμέρους 

κεφάλαια του βιβλίου.  

Όλα αυτά όμως, σύμφωνα με τον Χριστοφίδη, διαψεύδονταν από το τελικό 

αποτέλεσμα και δεν δικαιολογούσαν «τις ελπίδες που έχει κανένας σαν διαβλέπει μέσα 

από τις γραμμές την επιθυμία του συγγραφέα να δημιουργήσει κάτι μεγάλο και 

μόνιμο», έστω και αν η δυσαρμονία αυτή προθέσεων και αποτελεσμάτων δεν στερούσε 

από κάθε αξία το μυθιστόρημα ‒που ήταν «καλογραμμένο γενικά», έδινε «μερικούς 

τύπους» και ζητούσε «να μεταδώσει την ατμόσφαιρα μιας εποχής». (Α. Χριστοφίδης, 

109 Α. Χριστοφίδης, «Ρ. Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή, μυθιστόρημα, Αθήνα, 1960», περ. Πνευματική 
Κύπρος (Λευκωσίας), τχ. 7 (Απρ. 1961), 369-371. 
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1961, 369-370). Ο βασικότερος λόγος αυτής της αποτυχίας ήταν, κατά την εκτίμηση 

του Χριστοφίδη, η προβολή της προσωπικότητας, της ιδιοσυγκρασίας, των 

ιδεολογικών, αισθητικών ή όποιων άλλων προτιμήσεων, προβληματισμών ή και 

αναστολών του συγγραφέα πάνω στον κεντρικό του ήρωα, με αποτέλεσμα αυτός να 

χάνει την αυτοτέλεια, την ομοιαλήθεια και την αυθεντικότητά του, να χρεώνεται την 

ιδεολογική «ασυνέπεια» του δημιουργού του και να καταντά «άθυρμα στα χέρια 

του».110 

Ενώ λοιπόν πρόθεση του Αλέξη, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αρχή της 

χειρόγραφης μαρτυρίας του, ήταν να αφηγηθεί τον διπλό έρωτά του για τη Σύλβια και 

την κυπριακή επανάσταση, το δεύτερο σκέλος, υπογράμμιζε ο Χριστοφίδης, 

«αδυνάτιζε» με ευθύνη του συγγραφέα, ο οποίος και υποβάθμιζε το αγωνιστικό μέρος 

της αφήγησης του Αλέξη προς όφελος των ερωτικών «ιντερμέδιων», ενώ δεν απέφευγε 

την παγίδα της αυτοναφορικότητας, καθώς γινόταν ταυτόχρονα «προβάλλων και 

προβαλλόμενος», παρατηρώντας:  

με σκεπτικισμό και λογική ένα έρωτα –για την επανάσταση– που δεν θα επέτρεπε 
κανονικά τα ακραία αρνητικά συναισθήματα του ερωτευμένου μ’ αυτήν, ούτε και το 
καθάριο λογικό, που θέλει να δείχνει τον ήρωά του πως διατηρεί. (Α. Χριστοφίδης, 1961, 
370) 

Ο τρόπος, άλλωστε, που πλαισιωνόταν ο Αλέξης από τα υπόλοιπα πρόσωπα του 

μυθιστορήματος ήταν και για τον κύπριο κριτικό δηλωτικός της φύσης του 

διπλωματικού λειτουργήματος του συγγραφέα («έχω συνεχώς την εντύπωση πως η 

διπλωματική ιδιότης του συγγραφέα επηρέασε το βιβλίο του», Α. Χριστοφίδης, 1961, 

370) και της στρατηγικής που απέρρεε εξ αυτού να τηρούνται όσο είναι δυνατό ίσες 

αποστάσεις –ενδεχομένως, μάλιστα, περισσότερο από όσο θα ήταν δίκαιο απέναντι 

στους πραγματικούς αγωνιστές της κυπριακής ελευθερίας ή ανεκτό από τον έλληνα 

αναγνώστη («είναι χαρακτηριστικό πως σ’ όλο το έργο έχει διατεθεί περισσότερος 

χώρος για να ακουστούν τα επιχειρήματα των αρνητών του αγώνος», Α. Χριστοφίδης, 

1961, 370). Έτσι, όμως, ο Ρούφος υπονόμευε την πειστικότητα, όχι μόνο του ήρωα και 

110 Πρβλ. «Είναι λάθος του συγγραφέα που υποκύπτει συχνά στον πειρασμό να δείξει την ευφυΐα του. 
Έντυσε τον ήρωά του μ’ ό,τι καλύτερο πιστεύει για τον διανοούμενο άνθρωπο και τον έβαλε στον αγώνα 
για να ενσαρκώσει το πνεύμα του. Οι αμφιταλαντεύσεις του συγγραφέα δεν κρατιούνται στο περιθώριο. 
Κάμνει το θανάσιμο σφάλμα σε λογοτέχνημα και επιτρέπει στην προσωπικότητά του να θολώνει την 
προσωπικότητα του ήρωά του, που, άντρας που πολέμησε στην αντίσταση κατά των Γερμανών, αηδιάζει 
τον αγώνα και θέλει να κάμει εμετό, επειδή είδε ένα σκοτωμένο. Ο Αλέξης Μπαλαφάρας, μείγμα 
διανοούμενου και ανθρώπου της δράσης, από αδεξιότητα του συγγραφέα δεν γίνεται πειστικό 
δημιούργημα, ανεξάρτητο από το δημιουργό του, δεν είναι πλάσμα γνώριμό μας μετά την ανάγνωση του 
μυθιστορήματος» (Α. Χριστοφίδης, 1961, 370). 
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της αφήγησής του, αλλά συνολικά του ίδιου του έργου του, που έμενε «τελικά η 

αφήγηση μιας προσωπικής περίπτωσης»: 

Όμως η αμφιταλάντευση κι η επίδειξη ευφυΐας του συγγραφέα διασπούν την ενότητα ενός 
έργου που θα μπορούσε να είναι πολύ καλό μυθιστόρημα, πάντως όχι το μυθιστόρημα του 
Κυπριακού αγώνα. (Α. Χριστοφίδης, 1961, 371) 

Ο Χριστοφίδης παραδεχόταν, δηλαδή, ότι Η Χάλκινη Εποχή διέθετε κάποιες 

αρετές (κυρίως στο πρώτο μέρος και στα «ερωτικά ιντερλούδια»), στο βαθμό που 

περιοριζόταν στη μυθοπλασία, διότι, όταν ο συγγραφέας, «για να δώσει πανοραμικά 

την ατμόσφαιρα της εποχής», αναφερόταν σε γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα 

υπαρκτά και αναγνωρίσιμα, τότε το μυθιστόρημα εξέπιπτε σε «δημοσιογράφημα»111 ‒

κάτι που είχαν επισημάνει, όπως είδαμε, και ο Ρ. Αποστολίδης με τον Α. Αργυρίου. 

Καταλήγοντας, ο Χριστοφίδης σχολίαζε κι αυτός, όπως είδαμε ότι έκανε και ο Δ. 

Ραυτόπουλος, τον θεωρητικό προβληματισμό του Αλέξη-αφηγητή για την αδυναμία 

του να προσφέρει ένα μυθιστόρημα από την προοπτική της παντογνωσίας ‒ένα έργο 

που, για τον κύπριο κριτικό, παρέμενε στα desiderata του Αγώνα και της λογοτεχνίας: 

Ο ίδιος ο αφηγητής σε μια στιγμή αισθάνεται τις ελλείψεις της διηγήσεως κι επιθυμεί μιαν 
«από την άποψη του Θεού» διήγηση που να μπαίνει σ’ όλες τις αντιδράσεις, ν’ αφηγείται 
όλα τα ουσιώδη γεγονότα, να μην αρκείται σε μια περίπτωση. Αυτή την αφήγηση 
περιμένουμε κι εμείς για να μιλήσουμε για το μυθιστόρημα του Κυπριακού αγώνα. (Α. 
Χριστοφίδης, 1961, 371)112 

111 Πρβλ. «Το γράψιμο σ’ αυτές τις περιπτώσεις χάνει εντελώς την ποιότητά του και δεν μπορεί να 
συναγωνιστεί ούτε και τις εφημερίδες της εποχής. Αντί λιτότητα ύφους έχουμε φτώχεια κι αντί 
πυκνότητα, πλαδαρότητα» (Α. Χριστοφίδης, 1961, 370). 
112 Μάλλον αρνητικός απέναντι στη Χάλκινη Εποχή θα ήταν και ο εκδότης του περιοδικού Πνευματική 
Κύπρος, Κ. Χρυσάνθης, τον οποίο σε προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε να κρίνει τη Ρίζα του Μύθου. Ο 
Χρυσάνθης δεν δημοσίευσε τότε (1961) κάποια βιβλιοκρισία για τη Χάλκινη Εποχή, αλλά, γράφοντας 
λίγα χρόνια μετά για τις Κλειστές Πόρτες του Κ. Μόντη (τχ. 46-47, Ιούλ.-Αύγ. 1964, 319-320), θα άφηνε 
σαφείς αιχμές για το «κυπριακό» μυθιστόρημα του Ρούφου. Έτσι, θα καλωσόριζε το «λυρικό χρονικό» 
του Μόντη ως αντιστάθμισμα κάποιων άλλων ανάλογων βιβλίων (ανάμεσά τους και τα Πικρολέμονα 
του Durrell), που, όμως, δεν απέδιδαν το πραγματικό πνεύμα και νόημα του Απελευθερωτικού Αγώνα: 
«Πολλοί όμως ξένοι και δικοί μας (σαν τον Ρούφο-Προβελέγγιο) είδανε κείνο του Αγώνα μας από 
διάφορες ο καθένας γωνίες. Άλλοι πλησιάσανε προς το πνεύμα μας, άλλοι το παρερμήνευσαν (είτε 
φιλικά είτε εχθρικά εκφραστήκανε)˙ άλλοι το είδανε σαν αντιαποικιακή κίνηση˙ και άλλοι απλώς 
βρήκανε ευκαιρία να πλέξουν ένα άλφα ή βήτα μυθιστορηματικό μύθο προσωπικό τους κι απλώς 
‘‘άπτονταν’’ του κυπριακού, χωρίς να ’χουν ασφαλώς απαίτηση πως ερμηνεύαν ή εξετάζανε το 
κυπριακό πρόβλημα» (319-320). Έχουμε την εντύπωση ότι το τελευταίο σχόλιο αφορούσε τον 
συγγραφέα της Χάλκινης Εποχής, όπως εξάλλου και το ακόλουθο, λίγες αράδες παρακάτω: «Κι ευτυχώς 
που δεν καταπονέθηκε ο συγγραφέας [Κ. Μόντης] σε ψυχογραφικής φύσης βυθομετρήσεις, που 
συνήθως αυτές συνοδεύονται κι από κάποιες ακατανόητες φιλοσοφίες ή πολλές φορές κοινοτοπίες, που 
λέγονται με ύφος τυμπανοκρουσίας για να ξαφνιάσουν και να επιβληθούν» (320). Τις ίδιες περίπου 
υποψίες έχει και ο Λ. Παπαλεοντίου («Οι Κλειστές Πόρτες ως αντίλογος στα Πικρολέμονα και στη 
Χάλκινη Εποχή», Όψεις της Ποιητικής του Κώστα Μόντη, ό.π., σ. 168-169), μόνον που ο ίδιος θεωρεί ότι 
ο Χρυσάνθης, διατρανώνοντας την πεποίθησή του ότι ο αγώνας των Κυπρίων δεν ήταν τόσο 
αντιαποικιακός όσο αγώνας για την Ένωση, απαντά στη συνολική οπτική του Ρούφου για το κυπριακό 
πρόβλημα ‒από πουθενά, όμως, δεν συνάγεται, κατά την εκτίμησή μας, ότι ο συγγραφέας της Χάλκινης 
Εποχής παραγνώριζε ή έθετε σε δεύτερη μοίρα την «αλυτρωτική» διάσταση του αιτήματος της 
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Ο Χριστοφίδης, παρά την τελικά αρνητική κρίση του για το μυθιστόρημα, θα 

βρεθεί πιο κοντά στο περιεχόμενο, το πνεύμα και το ύφος μετριοπαθέστερων απόψεων, 

που είχαν δημοσιευτεί σε άλλα, ελλαδικά έντυπα, και προσπαθούσαν να αξιολογήσουν 

το έργο χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού ή ισοπεδωτικές λογικές και προσωπικές βολές 

κατά του συγγραφέα. Ο Β. Βαρίκας από το Βήμα, για παράδειγμα, δεν είχε διστάσει να 

εκφράσει τις αμφιβολίες του για το αν:  

ο κυπριακός αγώνας, το πνεύμα και όχι τα εξωτερικά του καθέκαστα, που αποδίδονται με 
εξαιρετική ενάργεια, βρήκε στο πρόσωπο του κ. Ρούφου τον «ποιητή» του. (Β. Βαρίκας, 
1975, 24) 

Ωστόσο, ως μαρτυρία θεωρούσε τη Χάλκινη Εποχή πολύτιμη για την 

αντικειμενικότητα, την πολυμέρεια και την αυθεντικότητά της.113 Ο Βαρίκας επέμενε, 

επίσης, στις επιπτώσεις που είχε για την αρχιτεκτονική, τον τόνο και τη «θέση» του 

μυθιστορήματος ‒όπως αυτά εκφράζονταν στη διάρθρωση και την αλληλουχία των 

κεφαλαίων και των μερών, στη σταδιακή εξέλιξη προς την κορύφωση και τη «λύση», 

αλλά και στις σχέσεις που αναπτύσσονταν μεταξύ των προσώπων του έργου‒, η ίδια η 

φιλοσοφική ροπή του ορθολογιστή και διανοούμενου Ρούφου, ο οποίος ωριμότερος 

πια σε σύγκριση με τα προηγούμενα βιβλία του:  

επιλέγει, ασύνειδα ασφαλώς, τα συμβεβηκότα που βρίσκονται πλησιέστερα στην δικιά 
του ψυχολογία και ταξιθετεί και κρίνει τα καθέκαστα του κυπριακού αγώνα με γνώμονα 
τον δικό του βαθύτατο σκεπτικισμό. Το υπογραμμίζει και η εκλογή του κεντρικού ήρωα, 
ενός «διανοουμένου» που θα πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, να προσωποποιεί το ιδεώδες του 
αγωνιστή για τον συγγραφέα . (Β. Βαρίκας, 1975, 22-23) 

Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να προκαλεί έκπληξη, συμπλήρωνε ο Βαρίκας, το γεγονός ότι:  

όλα στο πεζογράφημα είναι ταξιθετημένα με ακρίβεια, επί τη βάσει σχεδίου, που [ο 
συγγραφέας] έχει προβλέψει και την ελάχιστη λεπτομέρεια. Και το οποίο επίσης 
εκτελείται με πλήρη συνέπεια. Σε βαθμό που, αρχίζοντας ένα κεφάλαιο, να διαισθάνεσαι 
αμέσως τι ζητάει να προβάλει με την παράθεσή του ο συγγραφέας […]. Και όλα αυτά με 
καταπληκτική νηφαλιότητα και χωρίς ούτε στιγμή να σου δημιουργείται η εντύπωση ότι 
μιλάει ένας «ενδιαφερόμενος», ένας «παθιασμένος». (Β. Βαρίκας, 1975, 23-24) 

Εντούτοις, αυτή η ορθολογικότητα και η «νηφαλιότητα» δεν απόβαιναν πάντα 

ευεργετικές και δίχως αβαρίες για το μυθιστόρημα, εφόσον ο συγγραφέας ήθελε «να 

Αυτοδιάθεσης των Ελληνοκυπρίων ούτε, επίσης, πρόβαλλε περισσότερο την αντιαποικιακή πτυχή του 
ζητήματος. 
113 Πρβλ. «Γιατί, παρ’ όλα τα ‘‘μυθιστορηματικά’’ στοιχεία, που παρεμβάλλει στο πεζογράφημά του, η 
αξία και η σημασία της Χάλκινης Εποχής εντοπίζεται, νομίζω, κυρίως στην ‘‘μαρτυρία’’ που προσφέρει. 
Μια ‘‘μαρτυρία’’ αναμφισβήτητα αντικειμενική, που δεν σε αφήνει ούτε στιγμή να λησμονήσεις τη 
διπλωματική ιδιότητα του συγγραφέα. […]. Έμπειρος πεζογράφος ο κ. Ρούφος κατορθώνει, χωρίς 
μάλιστα να θέτει συχνά σε δοκιμασία την αληθοφάνεια, διά μέσου της προσωπικής αφήγησης του ήρωά 
του να μας δώσει όσο το δυνατόν πιο ευρύτερο πίνακα του κυπριακού αγώνα. Καμιά από τις πλευρές 
του, όσες τουλάχιστο είναι ευρύτερα γνωστές, δε μένει χωρίς να θιγεί» (Β. Βαρίκας, 1975, 22-23). 
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θεμελιώσει τον κυπριακό αγώνα στη λογική επιχειρηματολογία», μια «βάση», 

παραδεχόταν ο Βαρίκας, «όχι και τόσο σταθερή» (Β. Βαρίκας, 1975, 23). Παρά το 

γεγονός, λοιπόν, ότι ο Ρούφος θεωρούνταν ότι βρισκόταν ως πεζογράφος «στην πρώτη 

γραμμή της καινούριας φιλολογικής γενεάς» και διέθετε, πέρα από «τα αναμφισβήτητα 

λογοτεχνικά του προσόντα», «την άμεση προσωπική εμπειρία, την τόσο απαραίτητη 

σε παρόμοιες περιπτώσεις» και «τη θαυμαστή διαλεκτική δεινότητα», ιδιαίτερα όταν 

αντιπαρέθετε «με άψογη αντικειμενικότητα τις δύο αντίθετες απόψεις» (Β. Βαρίκας, 

1975, 23), το μυθιστόρημά του έδινε τελικά την αίσθηση της «έκπτωσης» σε «όγκο» 

και «θέρμη» μιας υπόθεσης, που στα χέρια κάποιου άλλου θα τύχαινε, ενδεχομένως, 

άλλης, πιο συναρπαστικής για τον αναγνώστη, αντιμετώπισης.114 

Αυτή η εγκεφαλικότητα θα ήταν, εξάλλου, το βασικό μειονέκτημα του έργου και 

για άλλους κριτικούς. Ο Δ. Π. Κωστελένος, για παράδειγμα, παρατηρούσε ότι ο 

συγγραφέας, μολονότι «μίλησε ‘‘έξω απ’ τα δόντια’’» και «είπε πράγματα εν πολλοίς 

σωστά», εξακολουθούσε να: 

παρουσιάζει το μέγα μειονέκτημα που αυτό ίσα-ίσα πρέπει ν’ αποφεύγει ένας 
μυθιστοριογράφος: είναι εγκεφαλικός και ψυχρός ακόμα και στην αφήγηση των πιο 
τρυφερών στιγμών. Πουθενά δεν νιώθεις ότι στάθηκε κοντά στους ήρωές του με αγάπη. 
Αντίθετα αντιλαμβάνεσαι ότι συνεχώς τους παρατηρεί σαν κάτω από μικροσκόπιο. Ακόμα 
κι αυτός ο έρωτας που γεννιέται μέσα στα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, ο σιωπηλός και 
μαρτυρικός αυτός σταυρός που φέρνει στους ώμους του ο ήρωάς του, κι αυτός ακόμα 
γίνεται αντικείμενο ψυχογραφικής στεγνής μελέτης.115 

114 Πρβλ. «Φοβάμαι μονάχα μήπως η ιδιόμορφη ψυχολογία του αφηγητή, η ‘‘αντι-ηρωική’’ στο βάθος 
και κάποτε φιλολογική, αντί να πλουτίζει, φτωχαίνει κάπως το αντικείμενο, του αφαιρεί δηλαδή τον 
‘‘όγκο’’ και την θέρμη, που συνεπαίρνει. […]. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την Χάλκινη Εποχή να 
παραμένει ένα αξιόλογο επίτευγμα και σαν έκφραση και σαν σκέψη και σαν μαρτυρία ενός ώριμου 
πεζογράφου. Από τους καλύτερους που έχουμε, τούτη την στιγμή» (Β. Βαρίκας, 1975, 24). Τα στοιχεία 
αυτά της θέρμης, ωστόσο, τα εντόπιζε ο Βαρίκας στα «ιντερμέτζα» του βιβλίου, στις ερωτικές δηλαδή 
σελίδες του («από τις ωραιότερες που διάβασ[ε] τελευταία»): «Εδώ ο συγγραφέας βρίσκεται στο δικό 
του κλίμα. Η λυρική διάθεση, ο δύσκολα συγκρατούμενος αισθησιασμός και η ψυχολογική ικανότητα 
του κ. Ρούφου, καθώς μας περιγράφει την ερωτική ιστορία του ήρωά του, του επιτρέπουν να δώσει 
ωραιότατα κείμενα» (Β. Βαρίκας, 1975, 24). Ανάλογα είχαν εκφραστεί ή θα αποφαίνονταν στη συνέχεια 
για το ερωτικό ειδύλλιο Αλέξη και Σύλβιας και την πετυχημένη απόδοσή του από τον συγγραφέα και 
άλλοι κριτικοί, όπως οι Χουρμούζιος, Χατζίνης, Κλάρας, Χριστοφίδης, Σαχίνης κ.α., χρησιμοποιώντας 
μάλιστα συχνά τους ίδιους όρους («ιντερμέδια» ή «ιντερλούδια», που «έρχονται σαν λυρικές νότες να 
διακόψουν τη συγχορδία της τραγικότητας», όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο Κλάρας), μια ορολογία 
που παραπέμπει στη δραματικής έμπνευσης σύλληψη και διάταξη του μυθιστορήματος σε τρία μέρη-
«πράξεις», αλλά και συνάμα στην (σχεδόν επιδεικτική, γνωστή και από προηγούμενη βιβλία του 
Ρούφου) προβολή των μουσικών προτιμήσεών του, ιδιαίτερα για τους κλασικούς συνθέτες. Πρβλ. ειδικά 
για την «καλλιτεχνική παιδεία» του συγγραφέα, όσα αναφέρει παρενθετικά ο Χουρμούζιος στη δική του 
κριτική, υπογραμμίζοντας ότι αυτή γίνεται «κάποτε πληθωρικά αισθητή, γιατί προδίνει την ηθελημένην 
επίδειξη, ιδίως σ’ ό,τι αφορά τις μουσικές ευαισθησίες του συγγραφέα, που συχνά χρησιμοποιούνται για 
να χαρακτηρίσουν καταστάσεις σ’ επίπεδα που μένουν σε μεγάλην απόσταση από την εφαπτομένη των 
παρομοιώσεων» (Αιμ. Χουρμούζιος, 1961). 
115 Δ. Π. Κωστελένος, «Τα νέα βιβλία: Ρόδη Ρούφου, Χάλκινη Εποχή», εφ. Ακρόπολις, 12 Ιαν. 1961.  
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Στο ίδιο μήκος κύματος, και ο Χ. Μηλιώνης θα μιλούσε για υπονόμευση της 

δράσης στο μυθιστόρημα από τις διανοουμενίστικες τάσεις του συγγραφέα και των 

ηρώων του, μολονότι θα έβλεπε τουλάχιστον με συμπάθεια την προσπάθεια του 

Ρούφου να δώσει, αν όχι το μυθιστόρημα, τουλάχιστον το χρονικό του κυπριακού 

δράματος σε τόσο άμεση ανταπόκριση με τα γεγονότα, και, ενόσω ακόμη εκκρεμούσε 

μια κατασταλαγμένη θεώρησή τους, να αναλάβει ο ίδιος ένα τόσο παράτολμο 

εγχείρημα: 

Το έντονο πάθος των Δαιμονισμένων του Ντοστογιέφσκι είχαμε αναζητήσει κάποτε στο 
Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Μάταια θα το αναζητήσουμε κι εδώ –αν πια δεν το ’χουμε 
πάρει απόφαση. Και τούτο, γιατί οι ήρωες του Ρούφου είναι στο βάθος εγκεφαλικοί 
συζητηταί, που ελέγχουν τη στάση τους. Ίσως γι’ αυτόν το λόγο η συζήτηση κι η ανάλυση 
κατέχουν ισότιμη θέση με τη δράση στα έργα του. (Χ. Μηλιώνης, 1961, 567) 

Με ανάλογο σκεπτικό και με αφορμή τις αντιρρήσεις του για τον τρόπο που 

απαλυνόταν εκ μέρους του Ρούφου η αποκρουστική πλευρά της βρετανικής 

αποικιοκρατίας ως μηχανισμού πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής εξάρτησης 

και χειραγώγησης των υπόδουλων λαών, ο Μπ. Κλάρας, στην κατά τα άλλα θετική 

κριτική του για το μυθιστόρημα, απέδιδε στην προσπάθεια του συγγραφέα να σταθεί 

με «κατανόηση» απέναντι σε όσους υπηρετούσαν και εν γένει ενσάρκωναν το 

συγκεκριμένο «αντιηθικό, ανελεύθερο, αντιπολιτιστικό, αντιανθρώπινο» καθεστώς, 

την έλλειψη από το έργο εκείνης της «φλόγας» που συναρπάζει. Η ανθρωπιστική 

διάθεση του συγγραφέα, παρά την αγαθή της προαίρεση, οδηγούσε «θεληματικά ή 

άθελα, σε μια αποσιώπηση ή σε μια νόθευση» των θεμελιακών γνωρισμάτων και 

μεθόδων ενός απάνθρωπου συστήματος εκμετάλλευσης, το οποίο κανονικά θα έπρεπε 

να αποδοκιμαζόταν έντονα στο μυθιστόρημα και όχι να περιοριζόταν, για λόγους 

«αντικειμενικότητας»: 

Σ’ ένα κάπως επιφανειακά και σχετικά ανώδυνο κατηγορητήριο, σε μια θεώρηση της 
αποικιοκρατίας ως ζητήματος συμπεριφοράς περισσότερο, παρά απομύζησης και 
δεσποτείας. Με έμμεση στην έκφραση συνέπεια, μια κάπως ψυχρή «αντικειμενικότητα», 
μια σχετική έλλειψη της φλόγας εκείνης, που ανάβει το μαχητικό πάθος κατά του δυνάστη, 
μια απόπνοια «φτιαξίματος», λες και είπε κάποιος: θα καθίσω και θα πω το και το, μια 
δόση εγκεφαλικότητας.116 

Στον «σκόπελο» αυτό της «εγκεφαλικότητας» προσέκρουσε Η Χάλκινη Εποχή, 

αποδίδοντας με «ήρεμη», «στρωτή», ακόμα και «στεγνή» αφήγηση, περιστατικά και 

όψεις της βρετανικής καταπίεσης και καταστολής στην Κύπρο, που θα ανέμενε κανείς 

116 Μπ. Κλάρας, «Χρονικό του Λόγου. Ανάταση της νέας γενιάς. Δυο ώριμα σε ουσία και τεχνική έργα. 
Η Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου», περ. Ελληνικά Θέματα, Μάρτιος 1961, 28. 
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να καταγγέλλονταν με δριμύτητα από τον συγγραφέα. Η ιδεολογικά και ψυχολογικά 

έωλη αυτή «κατανόηση», συμπάθεια και επιείκεια του Ρούφου απέναντι στους 

«σαρκωτές» της αποικιοκρατίας δεν φάνταζε μόνον άστοχη, αδικαιολόγητη ή και 

ηθικά επιλήψιμη, αλλά είχε αρνητικές συνέπειες και για τη «συναρπαστικότητα» του 

μυθιστορήματος.  

Αξίζει, πάντως, εδώ να σημειωθεί ότι στην ελαφρώς εκτενέστερη εκδοχή της 

αρχικής κριτικής του (δημοσιευμένη αργότερα στην εφημερίδα Βραδυνή), ο Κλάρας 

θα προσπαθούσε προφανώς να αμβλύνει τις αιχμές που είχε αφήσει για τον ήπιο τρόπο 

με τον οποίο ο Ρούφος παρουσίαζε το βρετανικό αποικιοκρατικό σύστημα και τους 

εκπροσώπους του ‒μια εικόνα που είχε ενοχλήσει, όπως είδαμε με αφορμή τον Αιμ. 

Χουρμούζιο, ακόμη και τους υποστηριχτές του έργου. Έτσι, θα αφιέρωνε δύο 

εισαγωγικές παραγράφους για την παρρησία του συγγραφέα να επιχειρήσει τη 

«βυθοσκόπηση» στην «ουσία» μιας πραγματικότητας ακόμη «ζέουσας», «άπλαστης» 

και «άμεσα δεμένης μ’ αυτή την υπόσταση της εθνότητας, που αντιστέκεται στην 

εξαφάνιση ή τη νόθευσή της» ‒μια τόλμη που τον ανάγκαζε, όπως ομολογούσε, παρά 

τις όποιες αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις να σταθεί απέναντι στο έργο του συγγραφέα με 

προσοχή και σεβασμό.117  

Από κει και πέρα, η κριτική του Κλάρα θα βρισκόταν στον αντίποδα των 

αρνητικών απόψεων των Ρ. Αποστολίδη, Α. Αργυρίου και Δ. Ραυτόπουλου, δίνοντας, 

μάλιστα, την εντύπωση ότι απαντούσε σε κάποια από τα σημεία για τα οποία 

εγκαλούνταν ο συγγραφέας από τους επικριτές του. Έτσι, για παράδειγμα, θεωρούσε 

τη Χάλκινη Εποχή αξιόλογη ιστορική μαρτυρία, που επιδίωκε, όμως, «να ξεπεράσει τα 

πλαίσια» του χρονικού και ήθελε «να φθάσει τα όρια του μυθιστορήματος» (Μπ. 

Κλάρας, Η Βραδυνή, 1961). Το έργο συνιστούσε το ίδιο ένα «μνημείο» του 

πραγματικού πνεύματος και του μεγαλείου του Αγώνα («δικαίου και ηρωικού, 

ανθρώπινου και αλτρουϊστικού» τόσο, ώστε να «ανεμίζει παντιέρες και [να] δίνει 

φτερά, για γερά στερεώματα και ψηλά αναφτερώματα»), ενισχυμένο από το εύρημα 

του συγγραφέα να αξιοποιήσει το γλυπτό του Rodin (και την ερμηνεία του από τον 

Rilke) ως σύμβολο αφύπνισης και σύμπηξης της κυπριακής νεολαίας, αυτής της 

«ελληνικής και γενικότερα ανθρώπινης στην προέκτασή της νέας γενιάς», σε ένα 

«σύνολο αλύγιστο, δραματικό και μεγαλόπρεπο μαζί»: 

117 Μπ. Κλάρας, «Ιστορικές μαρτυρίες. Κυπριακό Χρονικό. Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή», εφ. 
Βραδυνή, 31 Ιουλ. 1961. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Τρίτο  Ο Ρ.  Ρούφος ξανά στο στόχαστρο της κριτικής

357

Τι μεγαλύτερος τίτλος τιμής θα μπορούσε να υπάρξει γι’ αυτή τη σκλαβωμένη νέα γενιά; 
Με πόση αγάπη και στοργή, με πόση προσοχή και τιμή, την περιβάλλει ο συγγραφέας! 
Και τι τιμή αυτό, για τον ίδιο τον συγγραφέα! (Μπ. Κλάρας, Η Βραδυνή, 1961) 

Το τελικό αποτέλεσμα, ένα έργο «με ισορροπία και αρχιτεκτονικά συνθεμένο», 

«με πολλές ορθές διαπιστώσεις και μ’ ολοζώντανες σελίδες», διέθετε «αλήθεια» και 

«ειλικρίνεια», «φυσικότητα» και «πειστικότητα» (Μπ. Κλάρας, Η Βραδυνή, 1961), 

επειδή, όπως ακριβώς υποστήριζαν οι Αιμ. Χουρμούζιος, Α. Κωνσταντινίδης, Γ. 

Χατζίνης κ.ά., δεν αποκρύπτονταν και δεν έλειπαν, δίπλα στις «λάμψεις» και στις 

«ανταύγειες» του κυπριακού έπους, και οι «σκιερές πλευρές» ή οι «ρωγμές», όλες 

δοσμένες σε ένα «εύκρατο» κλίμα ορθολογισμού, ποιητικότητας και συναισθήματος.118 

 

Αν κριτικοί, όπως ο Αιμ. Χουρμούζιος ή ο Α. Κωνσταντινίδης, επαίνεσαν, όπως 

είδαμε, τη Χάλκινη Εποχή (και) για την ξεκάθαρη τοποθέτηση του ήρωα υπέρ των 

παραδοσιακών, εθνικών και συντηρητικών ή, αντίστοιχα, των προοδευτικών 

οικουμενικών ιδανικών που ενέπνευσαν τον Απελευθερωτικό Αγώνα και τα οποία 

προσέδωσαν στο έργο τις αρετές που στερούνταν το προηγούμενο Χρονικό, αντίθετα, 

από μερίδα των μετριοπαθέστερων κριτικών (Β. Βαρίκας, Χ. Μηλιώνης, Μπ. Κλάρας 

κ.ά.) εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το αν ο συγκεκριμένος τύπος, «εγκεφαλικού», 

«διανοούμενου» και «κοσμοπολίτη» ήρωα ήταν ο κατάλληλος για την αποτύπωση του 

πραγματικού, μαχητικού πνεύματος του Αγώνα.  

Δύο, εντούτοις, κριτικές που θα εμφανίζονταν αρκετά αργότερα και με κάποια 

απόσταση μεταξύ τους θα προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να ανασκευάσουν τις 

όποιες κατηγορίες είχαν διατυπωθεί σχετικά με τον αμφιβόλου γνησιότητας 

πατριωτισμό και τον περίεργο επαμφοτερισμό του κεντρικού πρωταγωνιστή και να 

επαναβεβαιώσουν την «ελληνικότητα» του μυθιστορήματος (επομένως και την 

υπεράνω υποψίας, «υγιή» εθνική συνείδηση του συγγραφέα) –χωρίς, παρά ταύτα, να 

προσθέτουν πολλά σε όσα ήδη είχαν επισημανθεί από τους πρώτους «υπερασπιστές» 

του έργου και της συνολικής παρουσίας, κατάθεσης και προσφοράς του Ρούφου στην 

κυπριακή υπόθεση. 

118 Πρβλ. «Πείθει για όλους και για όλα που ιστορεί ο Ρόδης Ρούφος. […]. Οι ήρωές του είναι αληθινοί 
άνθρωποι, με την πίστη και την αμφιβολία τους. Δίνονται στο φυσικό τους περίγραμμα, με τις αδυναμίες 
και τους δισταγμούς τους, δίχως ψεύτικους ηρωισμούς, αλλά και με το πνεύμα της πειθαρχίας και της 
αυτοθυσίας για την άγια υπόθεση που υπηρετούν, ζωντανοί –παρά κάποιες ιδεαλιστικές ερμηνείες– 
ενσαρκωτές ευγενικών ιδανικών. Με τις φωτερές, αλλά και τις σκιερές πλευρές τους» (Μπ. Κλάρας, 
Βραδυνή, 1961). 
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Αυτό ισχύει κυρίως για την κριτική του Α. Σαχίνη, ο οποίος και θα τοποθετηθεί 

για το μυθιστόρημα μάλλον όψιμα, τον Απρίλιο του 1962, στην αθηναϊκή εφημερίδα 

Έθνος.119 Ο Σαχίνης θα έκλεινε τον κύκλο των αποτιμήσεων του έργου, που ουσιαστικά 

είχε ανοίξει ο Αιμ. Χουρμούζιος, με μια επίσης εγκωμιαστική κριτική, που 

ανακεφαλαίωνε λίγο-πολύ όσα θετικά, σχόλια και κρίσεις, είχαν προηγηθεί. 

Υποστήριζε, λοιπόν, ότι επρόκειτο για «μια πολύ αξιόλογη μυθοποίηση σύγχρονων 

πολιτικών και πολεμικών γεγονότων», την οποία έκαναν εφικτή προτερήματα, όπως η 

ψύχραιμη ματιά στα πράγματα, η ελευθερία της κρίσης και ο νηφάλιος ορθολογισμός, 

η καλλιεργημένη «πνευματικότητα» (που επεδείκνυαν οι ήρωες με την έφεσή τους 

προς τη μελέτη και τον διαλογισμό, τα γράμματα και τις τέχνες), καθώς και το σταθερό 

ενδιαφέρον του συγγραφέα («ενός προικισμένου πεζογράφου») για τα «πολιτικά 

πράγματα» ‒«ο Ρόδης Ρούφος είναι κυρίως συγγραφέας πολιτικών μυθιστορημάτων» 

(Α. Σαχίνης, 1983, 168).  

Αλλά και το μήνυμα του μυθιστορήματος ήταν, για τον Σαχίνη, «φωτεινό κι 

αισιόδοξο» –παρά το γεγονός ότι τελικά όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές θα 

αντιμετώπιζαν αργά ή γρήγορα τον θάνατο. Ο Ρούφος γέμιζε τον αναγνώστη με 

αισιοδοξία, επειδή έμενε σταθερά φιλονεϊστής, πίστευε και προσέβλεπε πάντα στη νέα 

γενιά ως φορέα και συντελεστή της όποιας προόδου (πρβλ. Α. Σαχίνης, 1983, 169 και 

171). Σε αντίθεση, επίσης, με όσους έβρισκαν ψυχρά «εγκεφαλική» τη σύλληψη, την 

ατμόσφαιρα και την εν γένει σύνθεση του μυθιστορήματος, ο Σαχίνης θεωρούσε 

ιδεώδη τον τρόπο επιλογής, ταξινόμησης και διαχείρισης του υλικού εκ μέρους του 

συγγραφέα και αναγκαία την απόσταση που διασφαλιζόταν (μέσω και της 

ιδιοσυγκρασίας και της συγκρατημένης γενικά στάσης του σκεπτικιστή κεντρικού 

ήρωα) από την αμεσότητα των γεγονότων, ώστε, παρά την υποκειμενικότητα της 

εμπειρίας και του βιώματος, να επιτυγχάνεται η αντικειμενικότητα της παρουσίασης 

και της κρίσης.120 

119 Ο Σαχίνης θα αποστείλει, μάλιστα, ο ίδιος την κριτική του στον Ρούφο, θέλοντας να τον συγχαρεί 
προσωπικά για το μυθιστόρημα και να του απολογηθεί για την σχετικά όψιμη δημοσίευση της κριτικής 
του: «Αγαπητέ κ. Ρούφο, κάπως καθυστερημένα δημοσίευσα χθες στο Έθνος μια κριτική για τη Χάλκινη 
Εποχή. Είναι ένα βιβλίο που μου άρεσε πολύ. Θα ήθελα να σε συγχαρώ, κι από δω, γι’ αυτό. Ίσως στο 
άρθρο του Έθνους να μην μπόρεσα να βάλω όλα όσα θα ήθελα να πω για το μυθιστόρημά σου. Ελπίζω 
ωστόσο να βρεις το άρθρο ικανοποιητικό˙ ότι πιάνει δηλαδή ορισμένα από τα σημεία όπου ήθελες να 
επιμείνεις. Πάντως, θα επιθυμούσα να μου έγραφες δυο λόγια με τις εντυπώσεις σου από το άρθρο μου. 
Σου εσωκλείω ένα απόκομμα του Έθνους» (απόσπασμα επιστολής του Σαχίνη προς τον Ρούφο με 
ημερομηνία 25 Απρ. 1962˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
120 Πρβλ. «Πίσω από τα πλασματικά ονόματα των προσώπων του κρύβονται άνθρωποι πραγματικοί˙ 
αλλά το χάρισμα του μυθιστοριογράφου τούς μεταπλάθει σε γνήσια μυθιστορηματικά πρόσωπα. Ό,τι 
προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση στην Χάλκινη Εποχή, είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας συγγραφέας 
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Οι αρετές του συγγραφέα («χάρη, άνεση στην αφήγηση και τον διάλογο», 

«καθαρότητα», «διαύγεια της σκέψης και της έκφρασης», λεπτομερής σχεδιασμός, 

εξισορρόπηση των αντιθέτων) υπηρετούσαν όλες τον συγκεκριμένο αυτό στόχο της 

«αντικειμενικότητας» και της «απόστασης», προσδίδοντας στο έργο ‒ένα νόμιμο 

μείγμα «δοκιμίου» και «ποιήματος»‒ στοχαστικότητα και λυρισμό.121 Τα στοιχεία αυτά 

προήγαν τη ζωντάνια και την πειστικότητα των μυθιστορηματικών ηρώων: όλα τα 

πρόσωπα της Χάλκινης Εποχής διαγράφονταν τόσο τα ίδια, όσο και οι μεταξύ τους 

σχέσεις «με καθαρές γραμμές», «απλά», «φυσικά» και «ανεπιτήδευτα», «όχι ως σκιές 

ή ως αναιμικά σύμβολα» (Α. Σαχίνης, 1983, 171). Ταυτόχρονα, αποφεύγονταν «η 

ένταση και το πάθος», που μπορεί μεν κάποτε να συγκλονίζουν τον αναγνώστη (όπως 

συνέβαινε, για παράδειγμα, με κάποιες σελίδες στην Πορεία στο Σκοτάδι), κατά 

κανόνα, όμως, τείνουν να παρασύρουν σε εξάρσεις και ενοχλητικούς ρητορισμούς: 

Το μυθιστόρημα θέλει να είναι ξένο προς κάθε πλευρά φανατισμού˙ καμιά ενοχλητική 
μεγαλοποίηση ή εξόγκωση γεγονότων δεν θα συναντήσουμε μέσα σ’ αυτό. Η ελληνική 
πλευρά και το δίκιο της, καθώς και η δικαίωση του κυπριακού αγώνα, δεν προβάλλονται 
έντονα και προπαγανδιστικά, αλλά υποβάλλονται με την αφήγηση, με σελίδες που θέλουν 
να είναι, φαινομενικά τουλάχιστο, αντικειμενικές. (Α. Σαχίνης, 1983, 170) 

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1961 και με την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης ενός έτους από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Θάλεια 

Κολυβά είχε επιχειρήσει από τις στήλες της Ελευθερίας της Αθήνας έναν γενικότερο 

απολογισμό της προσφοράς των λογοτεχνών της Ελλάδας στην κυπριακή υπόθεση 

(«τον επικό της αγώνα τον ζυμωμένο με αίμα και πόνο»), στο πλαίσιο του οποίου 

αναφερόταν κυρίως στη Χάλκινη Εποχή.122 Η Κολυβά θα μιλούσε καταρχάς επαινετικά 

για τη συστράτευση εν γένει των πνευματικών ανθρώπων της χώρας στον Αγώνα της 

ΕΟΚΑ, μια συμμετοχή που, κατά την εκτίμησή της, απέδωσε σημαντικούς καρπούς 

και αξιοπρόσεκτες επιδόσεις σε διάφορα είδη της λογοτεχνίας, τα οποία και «φτέρωσαν 

την ανάσα του κι απόθεσαν την προσφορά τους στην κυπριακή εποποιία», 

μπόρεσε να είναι ταυτόχρονα τόσο κοντά και τόσο μακριά από την άμεση πραγματικότητα˙ να αγγίζει 
δηλαδή την καυτή ουσία των πραγμάτων και συνάμα να την επεξεργάζεται, με επιδέξιο χέρι, σε 
αφιλόκερδη και νηφάλια αφήγηση, σε αντικειμενικό και ορθόδοξο μυθιστόρημα» (Α. Σαχίνης, 1983, 
169). 
121 Πρβλ. «Το βιβλίο, θα έλεγε κανείς, βρίσκεται ανάμεσα στο δοκίμιο και το λυρικό ποίημα˙ ανάμεσα 
από τον στοχασμό και τον λυρισμό μάς δίνονται τα εντελώς σύγχρονα γεγονότα. Έτσι στέκονται σε 
κάποια απόσταση και από τον συγγραφέα και από μας˙ έτσι το ιστορικό αφήγημα γίνεται αντικειμενικό 
μυθιστόρημα˙ έτσι δημιουργείται η μυθιστορηματική ανιδιοτέλεια –σχετικά με τα πρόσωπα, σχετικά με 
τους Κύπριους και τους Άγγλους– την οποία φαίνεται να επιδιώκει ο συγγραφέας» (Α. Σαχίνης, 1983, 
170). 
122 Θ. Ν. Κολυβά, «Με την ευκαιρία μιας επετείου. Ο αγώνας των Κυπρίων στα Ελληνικά Γράμματα. 
Έργα εμπνευσμένα από τις θυσίες των αγωνιστών», εφ. Ελευθερία (Αθήνας), 1 Οκτ. 1961.  
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σφραγίζοντας «με την ανεξίτηλη δωρεά τους την μνήμη της» (Θ. Κολυβά, 1961). 

Ωστόσο, οι αναφορές σε συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά κείμενα της 

συμπαράταξης και της αλληλεγγύης αυτής των ελλήνων συγγραφέων και 

διανοουμένων θα περιορίζονταν, εκτός από τη Χάλκινη Εποχή, στο ταξιδιωτικό 

αφήγημα της Μαρίας Περ. Ράλλη, Στην Κύπρο φέγγει… (1957), μια σειρά εντυπώσεων 

από τις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου σε μια κρίσιμη στιγμή του Αγώνα, αμέσως 

μετά την εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες, οι οποίες είχαν πρωτοδημοσιευτεί σε 

συνέχειες στην ίδια εφημερίδα, στην Ελευθερία της Αθήνας, τον Απρίλιο του 1956.123 

Η κριτική τής Κολυβά έχει ενδιαφέρον περισσότερο για τη «ρομαντική» της 

ρητορική, παρά για τις επιμέρους παρατηρήσεις της για το μυθιστόρημα του Ρούφου. 

Πράγματι, ένας «μαρτυρολογικός» τόνος ήταν διάχυτος σε όλο το κείμενο (οι λέξεις 

«αίμα», «πόνος», «θυσία», «σταυρός», «μνήμα» θα επανέρχονταν συχνά) με εμφανείς 

ιδεαλιστικές νότες, μνείες του ένδοξου παρελθόντος της «φυλής» και αντιθέσεις 

μεταξύ φωτός και σκότους, ζωής και θανάτου, σώματος και ψυχής, ουρανού και 

κόλασης κ.ά.124 Ως εκ τούτου, η Κολυβά ήταν κατ’ ουσίαν η μόνη η οποία και θα έβλεπε 

τη Χάλκινη Εποχή ως μια πιστή αποτύπωση του εξιδανικευμένου σε απόλυτο βαθμό 

μεγαλείου του Αγώνα, «σαν ένα ντοκουμέντο και μια βυθομέτρηση των περιστατικών 

που δώσανε στον αγώνα την τροπή που έλαβε και την σημερινή του διαμόρφωση», 

χωρίς παραχωρήσεις προς οποιεσδήποτε «σκοτεινές πτυχές», «σκιάσεις» ή 

«αμφιβολίες» ‒προφανώς αναντίστοιχες με την πραγματικότητα μιας «ανταριασμένης 

εθνεγερσίας, που η κάθε στιγμή της αντιμετριόταν με το άπειρο» (Θ. Κολυβά, 1961). 

Εξ ου και η εκτίμησή της ότι επρόκειτο για ένα «κτήμα εσαεί» των επόμενων γενιών, 

αναντικατάστατο όχι μόνο για το ιστορικό υλικό, τα τεκμήρια και τις μαρτυρίες που 

περιείχε και αξιοποιούσε, αλλά και για την εμβέλεια του πνεύματος που το ενέπνεε και 

123 Πρβλ. «Το χρονικό του κυπριακού αγώνα μας το ’δωσαν γνωστοί λογοτέχνες στις ποικίλες φάσεις κι 
εξελίξεις του, στ’ ανεβάσματα και τις πτώσεις του, στις ταλαντεύσεις κι εναλλαγές που πέρασε στην 
πεντάχρονη τροχιά του. Το βιβλίο της Μαρ. Περ. Ράλλη έφερε κοντά μας το πρώτο αναρρίγημα της 
επανάστασης, το λειτουργημένο στο θυσιαστήριο των άγιων πόθων, που απ’ τους καιρούς του Βυζαντίου 
κράτησαν άσβηστες τις αναστάσιμες λαμπάδες τους. Θα μείνει σαν παντοτινό εγκόλπιο της κυπριακής 
εφηβείας του κάθε καιρού και της μαρτυρικής Κύπρου. Η Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου είναι το 
τελευταίο που ’δωσε τ’ ανάστημα της κυπριακής τραγωδίας. Δυο ορόσημα κι ανάμεσά τους πόσες 
αρχαγγελικές φτερούγες σπασμένες, πόσος βόγγος ανάκουστος, πόση γη ποτισμένη με αίμα» (Θ. 
Κολυβά, 1961). 
124 Ενδεικτικά και πάλι: «Είναι δύσκολος άθλος η ανιστόρηση μιας επανάστασης, φτασμένης σ’ 
απρόσιτα ύψη και δεμένης με της φυλής μας την τρίσβαθη μοίρα και ζήση. Πώς να συνταιριάσει κανείς 
το ανθρώπινο με το υπεράνθρωπο, το λογικό με το παράλογο, το φως με το σκοτάδι, τ’ απροσπέλαστο 
ύψος με την αβυθομέτρητη άβυσσο; […] Το φως που άναψε στα εσώτατα της καρδιάς τους και τ’ 
ακατάληπτο στον φρόνιμο νου μυστήριο, που ’δωσε στους αγωνιστές θεϊκή δύναμη, μονάχα στοχαστές 
δονημένοι απ’ της δημιουργίας την πνοή είναι μπορετό ν’ αντικαθρεφτίσουν στο έργο τους την άφθιτη 
λάμψη του» (Θ. Κολυβά, 1961). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Τρίτο  Ο Ρ.  Ρούφος ξανά στο στόχαστρο της κριτικής

361

το διαπερνούσε, συνιστώντας έτσι διαχρονικά την κατάλληλη απάντηση σε όσους 

αμφισβήτησαν (Durrell;) την «ιερότητα» της κυπριακής υπόθεσης:  

Ο συγγραφέας της Χάλκινης Εποχής είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τον κυπριακό 
ξεσηκωμό, να κοιτάξει τα πρόσωπα των παλικαριών που σήκωσαν τον μεγάλο σταυρό, να 
παρακολουθήσει μια δραματική περίοδο που ’κλεισε κατοπινά μες στους τάφους, τη ζωή 
και την ελπίδα τους. Γεμάτο χώμα κι ουρανό υψώνει ο Ρόδης Ρούφος τον γρανιτένιο 
αγώνα, που βγήκε ολόισα μες απ’ τα σπλάχνα του αιώνιου Ελληνισμού. Έναν αγώνα που 
’γινε συνομιλία με τον ουρανό και την κόλαση. Πόσο συχνά πολλά λόγια που ειπώθηκαν 
και γράφτηκαν δεν πρόδωσαν την αλλόκοτη λάμψη του, πόσο ξεμακρεμένα απ’ τ’ άγιο 
πάθος και την φλογερή πάλη των αδούλωτων κείνων παιδιών, για να βρουν τον δρόμο 
τους κάτω απ’ το «βλέμμα της λευτεριάς». […]. Δίχως τα γραφτά μνημεία, τα γεγονότα, 
αποφλοιωμένα απ’ το συναίσθημα και τον ανθρώπινο παλμό είναι ένα άψυχο αρχειακό 
υλικό. Οι ερχόμενοι νέοι θα πρέπει να οικειωθούν με μια κορυφαία ώρα του κυπριακού 
αγώνα μέσ’ απ’ τις χειρόγραφες σελίδες του Αλέξη, αν θέλουν να καταχτήσουν μεστό και 
ακέραιο το νόημά της. (Θ. Κολυβά, 1961)125 

Κατά τα άλλα, η κριτική της Κολυβά δεν προσκόμιζε κάτι το διαφορετικό ως προς 

τη θεώρηση του έργου, το οποίο και εκθειαζόταν για τους ίδιους, γνωστούς και από 

προγενέστερες κριτικές, λόγους, ως κορυφαίο επίτευγμα της λογοτεχνίας του Αγώνα, 

τουλάχιστον από ελλαδική σκοπιά. Και για την Κολυβά, δηλαδή, το μυθιστόρημα του 

Ρούφου, ενός «στυλίστα της έντεχνης φράσης», είχε την αξία του ως κράμα 

«αντίδρομων» δυνάμεων, που ισορροπούσαν σ’ ένα «ενιαίο πνευματικό κόσμο», 

ζωντανεύοντας πρόσωπα και πράγματα με «οξύτατη παρατηρητικότητα», «εύρωστο 

στοχασμό» και «εξαίσιο λυρισμό».126 

Εντούτοις, η κριτική της Κολυβά περιείχε ευθείες βολές για την πολιτική 

διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος, όπως αυτή είχε επιβληθεί με τις Συμφωνίες 

Ζυρίχης-Λονδίνου. Η αλήθεια είναι ότι και άλλοι κριτικοί, όχι μόνον όσοι στο μεταξύ 

είχαν σταθεί επικριτικά απέναντι στον Ρούφο (όπως, για παράδειγμα, ο Δ. 

125 Στο «ηρωικό» αυτό πλαίσιο, θεωρούνταν μόνον κάπως αταίριαστες και «απόκοτες» οι 
«υπερτονισμένες» ερωτικές και αισθησιακές σκηνές του μυθιστορήματος (γενικά ασυμβίβαστες «με μια 
ηρωική συμφωνία και με τον ηθικό της νόμο»), οι διανοουμενίστικες «σ’ ανώτερο μαθηματικό επίπεδο» 
τάσεις του κεντρικού ήρωα και ο έντονος «αισθητισμός» του συγγραφέα, που είναι αδύνατο να 
εναρμονιστούν με την «πολύφωνη ψαλμωδία των φυλακισμένων» (Θ. Κολυβά, 1961)˙ παρά ταύτα, οι 
ενστάσεις εδώ ήταν μάλλον ήπιες, χωρίς να υιοθετούνται στο ελάχιστο οι οξείς τόνοι των προηγούμενων 
επικριτών του έργου και του συγγραφέα. 
126 Πρβλ. «Λογοτέχνης με βαθύ ουμανιστικό απόθεμα ο Ρόδης Ρούφος, έδωσε με την Χάλκινη Εποχή 
την βαθύτερη υπόσταση των προσώπων που δέθηκαν με τον κυπριακό αγώνα σ’ όλη την διάρκεια και 
τους αναβαθμούς του, μ’ όλες τις δραματικές των συγκρούσεις, τις εξάρσεις και πτώσεις των, τα πάθη 
και τις προδοσίες, με τις επίγειες έλξεις και τις υπέργειες αναλαμπές, τις τόσο ομόηχες παντού της γης. 
Ο συγγραφέας σμίλεψε μ’ αδρή σφριγηλότητα τις μορφές της Επανάστασης, στο κάθε της φανέρωμα, 
στο χοϊκό και θεϊκό της στοιχείο. […]. Η πρόθεση του συγγραφέα να παρουσιάσει το κλίμα του 
κυπριακού αγώνα στην ιδεαλιστική κι ορθολογιστική του μορφή, τον οδήγησε σε μια διάρθρωση κι 
ανάπλαση του θέματος διαποτισμένες απ’ την προσωπική του εμπειρία. Λαξεύει τις μορφές των ηρώων 
με το φως της επαναστατικής φλόγας και της βιολογικής τους μοίρας κι αναδείχνει ολοκληρωμένους 
τύπους, σ’ όλες τις φάσεις της αγωνίας και του καμάτου, σ’ όλες τις θλίψεις και τις χαρές τους και 
‘‘ολόρθους σιμά εις του μνήματος τ’ ανοικτόν στόμα’’» (Θ. Κολυβά, 1961). 
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Ραυτόπουλος), αλλά και υπερασπιστές του ιδίου και του έργου του (όπως ο Α. 

Κωνσταντινίδης ή ο Μπ. Κλάρας) είχαν αφήσει σαφείς νύξεις, με αφορμή τη Χάλκινη 

Εποχή, για το αδικαίωτο του Αγώνα και των θυσιών της κυπριακής νεολαίας, αυτής 

ακριβώς που υποτίθεται ότι εξυμνούνταν από τον συγγραφέα στο βιβλίο του. Ας 

θυμηθούμε, αίφνης, τι έγραφε σχετικά ο Α. Κωνσταντινίδης στη βιβλιοκρισία του για 

το μυθιστόρημα του Ρούφου, απηχώντας παράλληλα τη στάση μιας μερίδας 

τουλάχιστον της κυπριακής διανόησης για τη «λύση» που επιβλήθηκε από τους 

Δυτικούς στο Κυπριακό με τις Συμφωνίες του 1959: 

Ήταν πράγματι οδυνηρό το ξύπνημα απ’ το λήθαργο αλλά κι ο αγώνας ήταν απαραίτητος 
για να νιώσει η νέα γενιά την ύπαρξή μας και τη δύναμή μας. Τα σύμβολα ήταν καθαρά: 
Ελευθερία, Ένωση. Κι αν το αποτέλεσμα ήρθε διαφορετικό, ο αγώνας έμεινε κι η 
καθαρτήρια φωτιά του θα λάμπει πάντοτε. Η Χάλκινη Εποχή θα είναι γι’ αυτό ένα 
μυθιστόρημα απ’ όπου οι νέες γενιές θα μπορούν ν’ αντλούν κάποιο φως. (Α. 
Κωνσταντινίδης, 1961, 178)127 

Η Κολυβά, όμως, επέμενε περισσότερο. ΄Ηδη, άλλωστε, από την αρχή του 

κειμένου της, είχε αφήσει αιχμές για τους «μικρούς ηγέτες» που στάθηκαν κατώτεροι 

του αγώνα των «μεγάλων ηρώων», ενώ, σχολιάζοντας την αφήγηση του Αλέξη, θα 

αισθανόταν και η ίδια τον «τρισμέγιστο καημό για την λευτεριά της πατρίδας του», ο 

οποίος «αδικαίωτος, σάμπως να στενάζει μέσ’ απ’ τα φύλλα του ημερολογίου τα 

δοσμένα με την λιτότητα που ταιριάζει σ’ ότι στέκεται στις κορφές» (Θ. Κολυβά, 

1961). Η κατάληξη, όμως, της κριτικής της για τη διάψευση τόσων ελπίδων θα ήταν 

και η πλέον δραματική: 

[Ο συγγραφέας] Είδε τους εφηβικούς αγωνιστές να χώνουν βαθιά τον αιματηρό σπόρο 
της λευτεριάς, που δεν χάρηκε το κάρπισμά του η νεότητα η τοτινή που ’δωσε τόσα πολλά 
κι επήρε τόσο λίγα. Το ιδανικό της απόμεινε μετέωρο και τραγικά διαμελισμένο. Έγινε 
ένα αρνητικό σχήμα που δεν ανταποκρίνεται στην εθνική συνείδηση. Στη Χάλκινη Εποχή 
θα ξαναβρίσκουν οι νέοι την μεγάλη κείνη εποχή ζωντανεμένη με την αφηγηματική 
εντέλεια του συγγραφέα και θα οραματίζονται τους αγωνιστές που λείπουν απ’ τις τάξεις 
τους και που περιμένουν την δικαίωση που δεν χάρηκαν. (Θ. Κολυβά, 1961) 

 

Το καταληκτικό σχόλιο της Κολυβά για έναν ακόμη αγώνα που πήγε χαμένος ή, έστω, 

δεν απέδωσε τους καρπούς που αναμένονταν επιβεβαιώνει εκ νέου και από μιαν άλλη 

άποψη ότι ο «ορίζοντας πρόσληψης» του «κυπριακού» μυθιστορήματος του Ρούφου 

127 Πρβλ. και Μπ. Κλάρας, «Χρονικό του Λόγου. Ανάταση της νέας γενιάς. Δυο ώριμα σε ουσία και 
τεχνική έργα. Η Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου», περ. Ελληνικά Θέματα, ό.π., 28: «Η Χάλκινη Εποχή 
είναι ιστορική μαρτυρία για έναν αγώνα, που κι αν δεν πέτυχε ακέριον τον σκοπό του, ξάνοιξε ωστόσο 
τον δρόμο προς αυτόν, για την ακεραίωσή του» (και ελαφρώς παραλλαγμένο, στου ιδίου, «Ιστορικές 
μαρτυρίες. Κυπριακό Χρονικό. Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή», εφ. Βραδυνή, ό.π). 
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καθορίστηκε, ιδιαίτερα για τους ελλαδίτες κριτικούς, από την κρισιμότητα του 

ζητήματος που σφράγισε, ύστερα από τα δίσεκτα χρόνια της Κατοχής και του 

Εμφυλίου, τη μεταπολεμική ελληνική πραγματικότητα της πρώτης, μεταβατικής 

δεκαετίας της «επισφαλούς δημοκρατίας» και της «αυτοσχέδιας ανάπτυξης».128 Η 

Χάλκινη Εποχή μετατράπηκε σε πεδίο σύγκρουσης των διαφορετικών προσεγγίσεων 

γύρω από την πολιτική διαχείριση του Κυπριακού, αλλά και των εκ διαμέτρου 

αντίθετων εκτιμήσεων για τη «λύση» που τελικά επιτεύχθηκε, μέσα σε ένα τεταμένο 

κλίμα «πόλωσης», το οποίο επέτειναν τα μετεμφυλιακά σύνδρομα και τα εξ αυτών 

κακοφορμίζοντα συμπτώματα της εγχώριας παθογένειας, επιμολύνοντας λίγο-πολύ 

όλες τις πλευρές του δημόσιου βίου και της πνευματικής ζωής. Για να το πούμε 

διαφορετικά, στην αποτίμηση του συγκεκριμένου έργου του Ρούφου, μέτρησαν (και 

πάλι) πολύ περισσότερο τα δεδομένα ενός σκηνικού έντονης πολιτικοϊδεολογικής 

διαμάχης και κοινωνικής αναταραχής, που επικρατούσαν στο εσωτερικό της χώρας 

καθόλη την προηγούμενη περίοδο και όπου, βέβαια, το Κυπριακό είχε παίξει 

περισσότερο τον ρόλο θρυαλλίδας, πυροδοτώντας «εύφλεκτες» (ατομικές και 

συλλογικές) μνήμες και παραστάσεις, βιώματα και απωθημένα ενός πρόσφατου, 

τραυματικού παρελθόντος.  

Επιπλέον, σχεδόν κανείς από τους κριτικούς (κάτι που εύλογα αναμενόταν 

τουλάχιστον από όσους είχαν υποδεχτεί με θερμά λόγια τη Χάλκινη Εποχή) δεν 

επιχείρησε τελικά μια πιο συνθετική και συγκροτημένη συνεξέταση των τριών τόμων 

της τριλογίας του Χρονικού μιας Σταυροφορίας με το «μυθιστόρημα του κυπριακού 

αγώνα», παρά την κοινή διαπίστωση όλων ότι τα ίδια πάνω-κάτω πρόσωπα 

πρωταγωνιστούσαν και στα τέσσερα μυθιστορήματα του Ρούφου. Δεν προτάθηκε, 

δηλαδή, έστω σαν «υπόθεση εργασίας», η δυνατότητα αυτά να κριθούν και να 

μελετηθούν ως ένα ενιαίο έργο, μια τετραλογία, που συμπεριλάβαινε τη «μαρτυρία» 

αλλά και το απόσταγμα της γνώσης του συγγραφέα από τα δραματικά γεγονότα των 

δεκαετιών του 1940 και 1950, τα οποία ο ίδιος είχε ζήσει από πολύ κοντά. Οι 

αποσπασματικές σχετικές παρατηρήσεις ή νύξεις που είχαν γίνει από τον Αιμ. 

Χουρμούζιο, τον Χ. Μηλιώνη, τον Β. Βαρίκα κ.ά., κυρίως για τις περιπέτειες της 

περιπλάνησης και της διαδρομής του Δίωνα στην αναζήτηση μιας «Ιθάκης» και τον 

αντίκτυπό τους στην ψυχοσύνθεση και στην εν γένει πνευματική του συγκρότηση, δεν 

128 Δανειζόμαστε, φυσικά, τους χαρακτηρισμούς αυτούς από τους τίτλους των οικείων τόμων (Ε΄ και 
Στ΄) της Ιστορίας της Ελληνικής Λογοτεχνίας του Α. Αργυρίου. 
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αναιρούν την ορθότητα της παραπάνω διαπίστωσης, καθώς διάφορες και σημαντικές 

από πολλές απόψεις πλευρές της Χάλκινης Εποχής (όπως, για παράδειγμα, η εικόνα 

των Βρετανών ή το αίσθημα της διάψευσης των μεταπολεμικών προσδοκιών, ιδιαίτερα 

όσων είχαν καλλιεργηθεί από την πλευρά του λεγόμενου «ελεύθερου κόσμου»), ενώ 

είχαν ήδη προδρομικά θιγεί στο προγενέστερο Χρονικό, δεν συμπεριλαμβάνονταν 

καθόλου στις κριτικές τοποθετήσεις και επισημάνσεις τους για το «κυπριακό» 

μυθιστόρημα.129 

Ούτε, επίσης, αναζητήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους ο Ρούφος είχε προβεί πρώτα 

στην έκδοση της Χάλκινης Εποχής στη Μ. Βρετανία, μια πρωτοβουλία η οποία θα 

έπρεπε κανονικά να ήταν για τους (καλόπιστους) κριτικούς αναγνώστες ενδεικτική, 

πέραν της τόλμης και του ηθικού ή πνευματικού σθένους του συγγραφέα, και της 

πρόθεσής του να αντικρούσει θαρραλέα, και μάλιστα επί ίσοις όροις, τη βρετανική 

προπαγάνδα περί κυπριακής «τρομοκρατίας», με τρόπο, όμως, που να μην προκαλεί το 

εκεί κοινό αίσθημα. Όσο για τη συσχέτιση με τα Πικρολέμονα του L. Durrell (ένα 

βιβλίο, ας σημειωθεί εδώ, το οποίο είχε μεταφράσει στα ελληνικά ο Χουρμούζιος, 

μόλις τον προηγούμενο χρόνο), οι ελλαδίτες και κύπριοι κριτικοί ‒με την εξαίρεση του 

Α. Κωνσταντινίδη και του Χ. Μηλιώνη‒ δεν διανοήθηκαν να την επιχειρήσουν, 

προφανώς επειδή για τους μεν αρνητές του έργου, έτσι κι αλλιώς ο συγγραφέας ήταν 

σχεδόν υπόλογος εθνικής μειοδοσίας και απροκάλυπτης «αγγλοφιλίας» (ή και 

«δουλοπρέπειας»), ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν πληροφορηθεί (όπως, αντίθετα, συνέβη 

με τον Γ. Σεφέρη) τα πολιτικά παιχνίδια του «κυνικού και φιλέλληνα Λορέντζου 

Δαρέλλη» στην Κύπρο, ούτε είχαν διακρίνει τα τεχνάσματα και τον κυρίαρχο «λόγο» 

της αποικιοκρατίας πίσω από την προσποιητή αφέλεια του υποτιθέμενα ταξιδιωτικού 

(και δήθεν όχι πολιτικού) βιβλίου του για το νησί. Μόνον άλλωστε υπό το πρίσμα αυτό, 

του αντιρρητικού διαλόγου με το βιβλίο του Durrell (κάτι που, όπως είδαμε, δεν έγινε 

ουσιαστικά από τους συγχρόνους του), θα μπορούσε να ιδωθεί αλλιώς Η Χάλκινη 

Εποχή. 

129 Μόνος (και πάλι) ο Αλ. Αργυρίου στην κριτική του για τη συγκεντρωτική έκδοση του Χρονικού μιας 
Σταυροφορίας (1972) θα είχε (εγκαίρως) επισημάνει την εξέλιξη αυτή και θα είχε αναρωτηθεί αν 
σημαντικό ρόλο είχαν παίξει, ανάμεσα σε άλλα, οι διαψεύσεις και η συνολική πραγματικότητα του 
μεταπολεμικού κόσμου: «Σκέπτομαι μόνο, εδώ, το ταυτόχρονο των θέσεων της εποχής εκείνης με την 
ανάπτυξή τους στο βιβλίο. Μήπως δηλαδή το στάδιο γραφής υπερκέρασε το χρόνο τελέσεως. Και η 
συνειδητοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά την πείρα της διεθνούς μεταπολεμικής πολιτικής, που 
εξευτέλιζε και τα τελευταία ηθικά προσχήματα. Αλλ’ αυτή είναι μια άλλη ιστορία, που δεν μικραίνει τη 
σημασία του κειμένου» («Κλειδιά και αντικλείδια μιας εποχής», Αναψηλαφήσεις σε Δύσκολους Καιρούς, 
ό.π., σ. 291). 
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Κάποια από τα κενά αυτά θα προσπαθήσουμε από τη μεριά μας να καλύψουμε στα 

επόμενα κεφάλαια, αναδεικνύοντας τις ρήξεις και τις συνέχειες που εντοπίζονται στο 

έργο του Ρούφου από την ιδεολογικά άκαμπτη και μάλλον προκλητική Ρίζα του Μύθου 

στη διαλλακτική, ανθρωπιστική προσέγγιση της «άλλης όχθης» –μια αλλαγή 

ευδιάκριτη ήδη από την Πορεία στο Σκοτάδι. Βέβαια, το ταξίδι της επίπονης μύησης 

του Δίωνα στην ενήλικη ζωή και στη δίσεκτη εποχή του δεν θα ολοκληρωθεί, πριν την 

εμπειρία της Κύπρου. Στο μεταξύ, ο συγγραφέας, με την έκδοση του «σκηνικού 

μύθου» της Μέρας της Κρίσης (1957) αλλά και με τη δημοσίευση ποικίλων άλλων 

κειμένων (κυρίως δοκιμίων και βιβλιοκρισιών), θα έχει δώσει και άλλα δείγματα του 

ευρύτερου προσανατολισμού και προβληματισμού του γύρω από φλέγοντα ζητήματα 

της μεταπολεμικής εποχής, προοικονομώντας έτσι αρκετά από όσα θα συστήσουν το 

υλικό, το κλίμα, την ανθρωπογεωγραφία και τον βασικό κορμό και του «κυπριακού» 

του μυθιστόρηματος-απάντησης στον Durrell.  
 
 

ΙΙΙ.3. Η υποδοχή της Χάλκινης Εποχής από συναγωνιστές και ομοτέχνους 
 

Πριν ολοκληρώσουμε, όμως, αυτό το κεφάλαιο, και εν είδει επιλόγου, αξίζει να 

παραθέσουμε και κάποιες από τις προσωπικές εκτιμήσεις για το μυθιστόρημα που 

διατύπωσαν στην ιδιωτική τους αλληλογραφία με τον Ρούφο άλλοι ομότεχνοί του 

συγγραφείς και ποιητές, αλλά και πολιτικοί ή/και πνευματικοί άνθρωποι με άμεση 

κάποτε συμμετοχή στα τεκταινόμενα περί του Κυπριακού κατά τα κρίσιμα εκείνα 

χρόνια. Οι κρίσεις αυτές επέχουν συχνά την αξία μαρτυρίας για τον άμεσο αντίκτυπο 

που είχε το βιβλίο σε ανθρώπους που σχετίζονταν λιγότερο ή περισσότερο με τον 

συγγραφέα και αφορούν το συναφές ζήτημα της δεξίωσής του στον ευρύτερο χώρο του 

πνεύματος και των γραμμάτων, στον βαθμό που υπερβαίνουν το συνηθισμένο για τις 

περιπτώσεις αυτές πλαίσιο των τυπικών ευχαριστιών ή φιλοφρονήσεων και 

προβαίνουν σε ουσιαστικές παρατηρήσεις και γενικότερου ενδιαφέροντος 

τοποθετήσεις για τον συγγραφέα και το έργο του.130 

130 Θετικά σχόλια και ευχαριστίες για την αποστολή της Χάλκινης Εποχής εμπεριέχονται σε διάφορες 
επιστολές λογοτεχνών και άλλων ανθρώπων των γραμμάτων ή πανεπιστημιακών (όπως, για παράδειγμα, 
του Γ. Κατσίμπαλη, του Τ. Αθανασιάδη, της Ι. Rosenthal-Καμαρινέα, κ.ά.), καθώς και συναδέλφων του 
Ρούφου (όπως, του Τ. Λαγάκου). Ενδεικτικά, ο Γ. Κατσίμπαλης σε σχετική επιστολή του, αφού του 
ξεκαθάριζε ότι δεν επρόκειτο να του γράψει «κριτική», θα εξέφραζε τις πιο ένθερμες ευχαριστίες του 
στον συγγραφέα, όχι μόνο για την αποστολή του βιβλίου, αλλά και για τις όμορφες ώρες που πέρασε 
διαβάζοντάς το: «Αγαπητέ μου φίλε, πέρασε τόσος καιρός και με τη ζωή που ποτέ δε σ’ αφήνει να κάνεις 
αυτό που θέλεις, η Χάλκινη Εποχή περίμενε υπομονετικά, μ’ όλα τα βιβλία που έχομε για διάβασμα: 
ήρθε η ώρα της […]: την έπιασα στα χέρια μου χθες βράδυ˙ ήταν αδύνατο να την αποχωρισθώ, ώσπου 
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Πρώτον στη χορεία αυτή των πνευματικών συνδαιτημόνων και συνομιλητών του 

Ρούφου θα συναντήσουμε τον Ο. Ελύτη, εξαιτίας και της προνομιακής και επιλεκτικής 

παρουσίασης αποσπασμάτων του Άξιον Εστί μέσα στη Χάλκινη Εποχή. Η εν λόγω 

ποιητική σύνθεση, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, είχε αναχθεί στο 

μυθιστόρημα, σε συνάρτηση και σε αντιστοιχία με άλλα «κλασικά» κείμενα –κυρίως 

της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (όπως την Ιφιγένεια εν Αυλίδι)–, σχεδόν σε έναν 

νέο και σύγχρονο εθνικό ύμνο, σε ένα κατεξοχήν ενορατικό και προφητικό ποίημα, 

επικό και συνάμα τραγικό. Το Άξιον Εστί θα ενέπνεε με την ορμητικότητα, την πλούσια 

εικονοποιία και τον πηγαίο του λυρισμό, μέσα σε μια ατμόσφαιρα μυστικιστικής 

υποβολής και έκστασης, τους νεαρούς έφηβους μαθητές του Αλέξη και, προσφέροντάς 

τους τα αναγκαία ερείσματα από το απώτερο και το πιο κοντινό ιστορικό παρελθόν (με 

έμφαση στο «έπος» του ελληνοαλβανικού μετώπου), θα προσέδιδε νόημα στον δικό 

τους αγώνα και στις θυσίες τους –ιδίως στην ηρωική απόφαση για αντίσταση «δίχως 

μίσος» και στην εκούσια πορεία προς τον θάνατο του νέου «Αγαπημένου των Θεών», 

του Λευτέρη (κατά κόσμον, Πετράκη Γιάλλουρου).131  

Ο Ελύτης από τη μεριά του θα παραδεχόταν ότι, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του 

(κυρίως για την τόσο στενή χρονική γειτνίαση του μυθιστορηματικού υλικού προς τα 

ίδια τα ιστορικά γεγονότα), ο Ρούφος είχε ξεπεράσει κάθε εμπόδιο –και κάθε 

προσδοκία, με ένα έργο συνθετικό και βαθύτατα «ελληνικό», παλλόμενο από αληθινή 

ζωή και, ως εκ τούτου, προορισμένο να έχει διάρκεια:  

Αγαπητέ μου Ρόδη, 
Αυτή τη φορά ρίχθηκα αμέσως στο διάβασμα. Δεν είναι μια εβδομάδα που μου έδωσε ο 
κ. Πουρής το βιβλίο σου, κι έχω φτάσει σχεδόν στη μέση. Και δεν βρίσκω πως υπάρχει 
λόγος να περιμένω το τέλος για να σου γράψω. Θα μου ’φταναν και δυο σελίδες για να 
καταλάβω ότι οι φόβοι μου –φόβοι για κάποια προχειρότητα, σου το ομολογώ– δεν είχανε 
βάση. Τι να σου πω βρε παιδί μου, έχεις μεγάλο ταλέντο πεζογράφου (θα μου πεις: τώρα 
το ανακάλυψες;) και δεν το χωράει ο νους μου πως μέσα στο ίδιο διάστημα που ένας άλλος 

να την τελειώσω˙ έζησα με τον Αλέξη και όλους τους φίλους και τους εχθρούς, με τις τόσο 
ψυχολογημένες γυναίκες και μ’ όλες τις περιγραφές, όλη σου την ιστορία» (απόσπασμα επιστολής 
Κατσίμαπλη προς Ρούφο, Αθήνα, 6 Μαρτ. 1961). Ανάλογα θα εκφραζόταν αργότερα και ο Τ. 
Αθανασιάδης: «Εσείς τι ετοιμάζετε; Η Χάλκινη Εποχή σας με είχε αληθινά γοητεύσει με την ποιότητα 
του λόγου, την πλαστικότητά της, τις περιγραφές της και γενικά την ‘‘όραση’’ που ανακαλύπτει κανείς 
εκεί μέσα. Σας συγχαίρω. Πάντα σας αισθάνομαι πολύ κοντά μου» (απόσπασμα επιστολής Αθανασιάδη 
προς Ρούφο, Αθήνα, 12 Φεβρ. 1962˙ όλες οι επιστολές απόκεινται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
131 Για τη βαθιά εντύπωση που θα προκαλούσε στον Ρούφο η ακρόαση αποσπασμάτων του Άξιον Εστί 
σε ανάγνωση του ίδιου του Ελύτη (πριν τη δημοσίευση του ποιήματος), μια εμπειρία σχεδόν 
μυστικιστική, η οποία και θα τον οδηγούσε στην απόφαση να μην ξαναγράψει πλέον ποιήματα (ανάλογη 
συμβουλή θα έδινε και στον «Μπούλη»), πρβλ. την επιστολή του Ρούφου προς τον Φραγκόπουλο 
ημερομηνίας 10 Νοεμ. 1957, στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π. 110-111 και εδώ στο οικείο, πέμπτο κεφάλαιο ανάλυσης εκ 
μέρους μας της ιδεολογίας και της αισθητικής της Χάλκινης Εποχής.  
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μόλις θα πρόφταινε κάτι να ψελλίσει, του λόγου σου στήνεις πίνακες τεράστιους με μιαν 
άνεση αφηγηματική και μιαν ικανότητα σύνθεσης που καταπλήσσουν. Συλλογίζομαι και 
κάτι άλλο. Ότι παρ’ όλα τα κόρτε μας με τη «βοιωτία», είμαστε κι εσύ κι εγώ καμωμένοι 
για να δώσουμε στον τόπο έργα βγαλμένα από τα σπλάχνα του και το αίμα του. Το κάτω-
κάτω αυτά τα βιβλία-χρονικά που έχεις εισαγάγει στη λογοτεχνία μας –για μένα 
τουλάχιστον– είναι απείρως πιο ζωντανά και πιο ενδιαφέροντα. Γι’ αυτό, και μολονότι 
αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι βουτηγμένος μέσα στις ξένες Σειρήνες, σπεύδω να σου 
συστήσω να βουλώσεις τ’ αυτιά σου. Όχι προς τις άλλου είδους γοητείες τους αλλά προς 
τα πνευματικά λύτρα που είναι αναπότρεπτο να σου ζητούν. Εδώ πέρα έγραψες ένα 
κεφαλαιώδες βιβλίο, ένα βιβλίο που θα μείνει. Και είναι περιττόν να σου προσθέσω πόσο 
αισθάνομαι κολακευμένος και υπερήφανος που ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε να συνδεθώ 
και προσωπικά μαζί του. Αλήθεια, ήρθε η ώρα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.132 

Σε ανάλογη επιστολή του Ν. Κρανιδιώτη –πρώτου πρέσβη τότε της νεοσύστατης 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, παλιού γνώριμου του Ρούφου από την εποχή 

των Κυπριακών Γραμμάτων, αλλά και από τη συνεργασία τους στις ποικίλες φάσεις 

της εξέλιξης του Κυπριακού (ιδιαίτερα κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων 

Μακαρίου-Harding)–,133 θα είναι ευδιάκριτος ένας ακόμη πιο προσωπικός και 

συναισθηματικός τόνος, λόγω αφενός της άμεσης εμπλοκής και των δύο στον Αγώνα 

και αφετέρου της απογοήτευσης που ομολογούσε ότι αισθανόταν ο εξ απορρήτων του 

κύπριου Αρχιεπισκόπου και Προέδρου της Δημοκρατίας από τη «διευθέτηση» που είχε 

επιβληθεί στο Κυπριακό με τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Όσο για το ίδιο το 

μυθιστόρημα, ο Κρανιδιώτης θα το καλωσόριζε ως «αληθινό έπος» που δεν ψεύτιζε 

στο ελάχιστο την πραγματικότητα των «ηρωικών» εκείνων χρόνων (τα οποία και 

απέδιδε με θέρμη, ζωντάνια και αυθεντικότητα), ώστε το έργο να μείνει κτήμα «ες αεί» 

για τις μελλοντικές γενιές: 

Αγαπητέ μου Ρόδη, 
Σε ευχαριστώ θερμά για τη Χάλκινη Εποχή. Την πήρα, μέσα στις άμετρες ασχολίες μου, 
για να «ρίξω μια ματιά», και την ρούφηξα μέχρι τέλους με ενδιαφέρο (sic) και αγωνία. 
Είσαι πραγματικά υπέροχος. Ξαναζωντάνεψες με το λόγο μια ηρωική εποχή κι έγραψες 
ένα αληθινό έπος. 
Μου άρεσε υπερβολικά η τεχνική οικονομία του ιστορήματος που σου επέτρεψε να 
κινηθείς με τόση ευχέρεια, να δώσεις, σε πλείστα σημεία, αυθεντικές περιγραφές και να 
κρατήσεις ζωντανό τον παλμό του κινήματος μέσ’ από πρόσωπα που βυθίζονται στην 
ιστορία και το θρύλο και που μένουν πάντα ζωντανά σαν ήρωες και σύμβολα μιας εποχής, 
που δεν έχει παρόμοιά της η ιστορία μας. 
Σου είμαι ευγνώμων που μου χάρισες μια τόσο μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Έζησα μέσα 
από το θερμό λόγο σου εκείνες τις υπέροχες μέρες που μας ένωνε η κοινή αγάπη κι η κοινή 
προσπάθεια για τον ίδιο μεγάλο σκοπό. Είσαι ευτυχής γιατί έδωσες διάρκεια στην 
περίοδον εκείνη, μεταφέροντάς την στην περιοχή της Τέχνης. 

132 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ελύτη προς Ρούφο (17 Δεκ. 1960˙ από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). 
133 Για την υπηρεσιακή, φιλική και πνευματική (στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το περ. Κυπριακά 
Γράμματα) σχέση του Ρούφου με τον Ν. Κρανιδιώτη, πρβλ. εδώ το κεφ. «Προσκλητήριο δεύτερο, το 
τέλος μιας ‘‘σταυροφορίας’’: ο Ρόδης Ρούφος στην Κύπρο (1954-1956) και Η Χάλκινη Εποχή». 
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Καταλαβαίνεις πόσο είμαι προσωπικά δυστυχής, γιατί ύστερα από τις μεγάλες εκείνες 
ώρες, που τόσο επιδέξια ζωγραφίζεις, αναγκάζομαι σήμερα να ζω αυτές τις μικρές και 
άχαρες στιγμές, στις οποίες δεν ξεύρω ποια κατάρα οδήγησε τον Κυπριακό Ελληνισμό. 
Πιστεύω ωστόσο πως όλα στο τέλος θα διορθωθούν. Το βιβλίο σου θα είναι μια συνεχής 
υπόμνηση στο δρόμο του ορθού και του καθήκοντος.134 

Στο συγκείμενο αυτό, οφείλουμε να παραθέσουμε και την ευχαριστήρια επιστολή 

του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τον συγγραφέα, όπου και ανεπιφύλακτα 

γινόταν αποδεκτή Η Χάλκινη Εποχή ως μια απόλυτα πιστή αναπαράσταση του 

κλίματος, του πνεύματος και του ήθους του Αγώνα, χωρίς ο συγγραφέας να πέσει στις 

παγίδες που έκρυβε μοιραία ένα τόσο ευαίσθητο και πρόσφατο ιστορικό γεγονός, 

τέτοιας εμβέλειας και κρισιμότητας: 

Αγαπητέ κ. Ρούφο, 
Ευχαριστώ θερμώς διά το αντίτυπον του βιβλίου σας Χάλκινη Εποχή, το οποίον είχετε την 
ευγενή καλοσύνην να μοι αποστείλητε. 
Μετά πολλού ενδιαφέροντος ανέγνωσα τούτο και μεθ’ ικανοποιήσεως διεπίστωσα ότι εις 
τας σελίδας του κατορθώνετε να αποδώσητε το μεγαλείον και την έξαρσιν του Κυπριακού 
αγώνος και να διερμηνεύσητε τα ποικίλα αισθήματα και τα προβλήματα, τα οποία, εν τη 
ανελίξει του εθνικού ημών έπους, εκάστοτε επαρουσιάζοντο. 
Μολονότι τα γεγονότα είναι ακόμη πρόσφατα και η φιλολογική απόδοσίς των κινδυνεύει 
να φαίνεται κατωτέρα της μνήμης αυτών, εν τούτοις κατορθώνετε διά του βιβλίου σας να 
υπερνικήσετε την τοιαύτην δυσχέρειαν και να δημιουργήσετε ατμόσφαιραν, ήτις ουδόλως 
υπολείπεται της ηρωικής ατμοσφαίρας της εποχής, την οποίαν περιγράφετε. 
Συγχαίρων θερμώς επί τούτοις, επικαλούμαι εφ’ υμάς πλουσίας παρά Θεού ευλογίας. 

Μετά πολλής αγάπης, 
Ο Κύπρου Μακάριος135 

Δίνοντας εκ νέου τον λόγο σε ανθρώπους των γραμμάτων, θα συναντήσουμε τον 

Τ. Παπατζώνη, ο οποίος και θα εκθείαζε το μυθιστόρημα του Ρούφου ως αξιόπιστη και 

αφανάτιστη «μαρτυρία» των ιστορικών και συνάμα τραγικών χρόνων του Αγώνα, αλλά 

και ως ένα βιβλίο που διαπνεόταν από ευγένεια και ευαισθησία. Το πραγματικό 

«θαύμα» της «καρτερίας», της «αγωνιστικότητας» και του υψηλού φρονήματος της 

«φυλής» σε περιόδους κρίσεων, συλλογικής και πολυδιάστατης (υλικής, πνευματικής 

και ηθικής) δοκιμασίας, παντοειδών κινδύνων και απειλών για την ίδια την υπόσταση 

και την ανεξαρτησία του έθνους –όπως ήταν οι περίοδοι της Κατοχής στην Ελλάδα και 

του Αγώνα εναντίον των βρετανών αποικιοκρατών στην Κύπρο–, δεν προβαλλόταν, 

κατά την εκτίμηση του Παπατζώνη, σε βάρος των αντικειμενικών δυσκολιών και των 

«εσωτερικών διχασμών» που προϋπόθετε η σύγκρουση με έναν λαό και έναν 

134 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Κρανιδιώτη προς Ρούφο (Αθήνα, 27 Δεκ. 1960˙ από το ιδιωτικό 
αρχείο του συγγραφέα). 
135 Επιστολή του Αρχιεπισκόπου και Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακαρίου προς τον Ρούφο 
(Λευκωσία, 6 Μαρτ. 1961˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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πολιτισμό, στον οποίο οι Έλληνες όφειλαν πολλά, ιδιαίτερα στα νεότερα χρόνια. Η 

σύζευξη πατριωτικής ανάτασης και έξαρσης με την ατμόσφαιρα ερωτικής 

μυσταγωγίας και αισθησιακής πλήρωσης που θα βίωνε με σταδιακά κλιμακούμενη 

ένταση ο κεντρικός πρωταγωνιστής, θεωρούνταν επίσης εξόχως ευρηματική και 

πετυχημένη, πολύ κοντά στις δικές του ποιητικές αναζητήσεις τον καιρό της 

Αντίστασης –όπως αποτυπώνονταν και στο ποίημά του Ursa Minor: 

Αγαπητέ Κύριε Ρούφο, 
Θα ήθελα να σας έλεγα, πως μου συνέβη τούτο το για μένα αξιοπερίεργο, πως τέλειωσα 
το βιβλίο σας σε δυο βραδιές. Η ανεπιφύλαχτη γνώμη μου, δεν διστάζω να σας το γράψω, 
είναι, ότι δεν μπορούσε να δοθεί για τα ιστορικά και τραγικά χρόνια του Κυπριακού 
αγώνα, στα πλαίσια και με μορφή Μυθιστορήματος, καλύτερη μαρτυρία. Μαρτυρία ενός 
πολιτισμένου ανθρώπου, που δεν μπορεί ν’ αγνοήσει το τι οφείλουμε σ’ έναν 
εκλεπτυσμένο πολιτισμό, σαν τον βρετανικό, και που καταργεί τον τυφλό φανατισμό, 
χωρίς και να θυσιάζει τίποτα στο θαύμα (ένα από τα λίγα καθαρά ελληνικά) της καρτερίας 
και της ηρωικής αγωνιστικότητας. Ο διπλός σπαραγμός, των επακολούθων της εξέγερσης 
και του εσωτερικού διχασμού, αποδίδεται με όλη του τη δραματικότητα. Εξάλλου η 
κάποια επαφή με την προηγηθείσα αντίσταση της κατοχής, συνδέει λαμπρά τις δυο 
υπέροχες αναλαμπές της φυλής μας. Όσο για την ερωτική σκέπη, κάτω από την οποία 
«τελείται» το κύριο δράμα, θα ήταν ο ίδιος τρόπος, που κι αισθητικά και ψυχαναλυτικά, 
θα το τοποθετούσα κι εγώ. Δεν ξέρω, αν σας έτυχε να διαβάσετε από τα ποιήματά μου 
(της αντίστασης) που δημοσιεύτηκε το 1944 με τίτλο «Ursa Minor»: μια ιδανική αλλά και 
υπαρκτή γυναικεία μορφή στάθηκε η διαρκής παρόρμηση για καρτερία και για ηρωική 
αντιμετώπιση μιας τραγικής Μοίρας.136 

Επιπλέον, έχοντας, προφανώς, υπόψη του την αρνητική υποδοχή του 

μυθιστορήματος από κάποιους κριτικούς (πιθανότατα, από τον Δ. Ραυτόπουλο, 

ενδεχομένως και από τον Α. Αργυρίου), ο Παπατζώνης εξέφραζε την απογοήτευσή του 

για το επίπεδο του κριτικού λόγου στην Ελλάδα –μια αποτυχία που, κατά την άποψή 

του, οφειλόταν στην κυριαρχία της Αριστεράς στον χώρο αυτό, με κριτικούς που 

μιμούνταν και εφάρμοζαν τα διδάγματα συναδέλφων τους των λεγόμενων 

«Ανατολικών» χωρών. Για αυτό, και καλοτύχιζε τον συγγραφέα που βρισκόταν μακριά 

από όλα αυτά, υπηρετώντας την περίοδο εκείνη στο Παρίσι: 

Δυστυχώς, τα τελευταία δυο περίπου χρόνια, έχουν εμφανισθεί στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη άγνωστοι νεαροί κριτικοί, που έχουν μοναδικό κριτήριο την αριστερή τους 
τοποθέτηση και τα πρότυπα τσέχικων, ουγγρικών ή σοβιετικών κριτικών. Και ακόμη πιο 
δυστυχώς, είναι οι μόνοι που εκπροσωπούν την ανύπαρκτη κριτική. Αυτοί κατορθώνουν 
και δηλητηριάζουν την κάθε όρεξη για αυτόνομη και ανυποδούλωτη δημιουργία, άσχετα 
αν επαινούν ή αν κατακρίνουν. Είστε ευτυχής, που βρίσκεσθε έξω από δω!137 

136 Απόσπασμα επιστολής Παπατζώνη προς Ρούφο (13 Μαΐου 1961˙ από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). 
137 Απόσπασμα επιστολής Παπατζώνη προς Ρούφο, ό.π. (η υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 
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Σε επιστολή, εξάλλου, της προσωπικής φίλης του Ρούφου, επίσης συγγραφέως, 

Καίης Τσιτσέλη, θα συμπεριλαμβανόταν ένα δηκτικό σχόλιο για τη γνωστή 

βιβλιοκρισία του Ρ. Αποστολίδη στην Τέχνη («Πρέπει να γίνει έρανος να σταλεί ο Ρ. 

Αποστολίδης κάπου για ψυχανάλυση. Έχω και εγώ πείρα της μανίας του»). 

Ταυτόχρονα, θα επαινούνταν η «αφηγηματική δύναμη» και η άνεση του συγγραφέα να 

κινείται από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντιστρόφως, με τρόπο που η ελληνική 

έκδοση της Χάλκινης Εποχής να μην περιοριζόταν τελικά απλώς σε μια μετάφραση του 

μυθιστορήματος, αλλά να συνιστούσε μια δημιουργική και συναρπαστική μεταγραφή, 

χωρίς ίχνος προχειρογραφίας ή πλαδαρότητας: 

Χίλια ευχαριστώ επίσης, Ρόδη μου, για το ελληνικό Bronze Age –δεν είναι ούτε κατ’ 
ελάχιστον μια μετάφραση, τα ελληνικά σου είναι υπέροχα, ελεύθερα και ζωντανά, και σε 
μένα ακούγονται πολύ πιο δικά σου από τα αγγλικά. –Γενικά θαυμάζω την αφηγηματική 
σου δύναμη –τον βηματισμό του πράγματος– τον τρόπο με τον οποίο το ένα πράγμα 
ακολουθεί το άλλο φυσικά –μην το υποβαθμίζεις αυτό– Εγώ, που φαίνομαι πάντα να 
γυρνώ γύρω από κύκλους, γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Όπως λέει και ο 
Ε. Μ. Forster –το χάρισμα του να προκαλείς εκείνη τη μικρή μαγική φράση: «Κι 
ύστερα;»138  

Η πιο εκτενής, εντούτοις, τοποθέτηση για το μυθιστόρημα θα περιεχόταν σε 

επιστολή του Γιώργου Μουρέλου προς τον Ρούφο. Ο διαπρεπής καθηγητής της 

φιλοσοφίας και της αισθητικής, με εμφανή εξομολογητική διάθεση, θα σχολίαζε κατ’ 

αρχάς το φιλοσοφικό υπόβαθρο του μυθιστορήματος και τα κεντρικά διλήμματα που 

βρίσκονταν στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων και του προβληματισμού του 

συγγραφέα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μουρέλος παραδεχόταν ότι, ως άνθρωπος της σκέψης, 

της κριτικής αμφισβήτησης και του «σκεπτικισμού», δεν ήταν ο καταλληλότερος, για 

να κρίνει ένα μυθιστόρημα που ως θέμα του είχε την πίστη σε μια ιδέα και τη 

στράτευση σε έναν σκοπό, τη δράση και τη θυσία στο βωμό ενός ιδανικού –παρά τις 

όποιες αμφιβολίες ή παλινδρομήσεις φαίνεται να ταλαιπωρούσαν προς τούτο τον 

συγγραφέα και τους ήρωές του: 

Φίλε Κύριε Ρούφο, 
Το βιβλίο σας το πήρα με ιδιαίτερη χαρά και σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την ευγενικιά 
σκέψη να μου το στείλετε. Το διάβασα γρήγορα και με προσοχή, έτσι που πρέπει να 
διαβάζονται ορισμένα βιβλία, όταν θέλει να τα ζήσει κανείς στην έντασή τους και εκ των 
έσω. 
Όπως θα ’χετε ίσως καταλάβει, δεν ανήκω ο ίδιος στον κόσμο της δράσης, οποιαδήποτε 
μορφή και αν έχει αυτή. Αυτό όμως δεν μ’ εμποδίζει να εκτιμώ και να χαίρομαι ένα ωραίο 

138 Απόσπασμα αχρονολόγητης επιστολής (με τις υπάρχουσες ενδείξεις πάντως, το πιθανότερο του 1961) 
Τσιτσέλη προς Ρούφο (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα˙ τα υπογραμμισμένα χωρία στα αγγλικά 
στο πρωτότυπο˙ η μετάφραση δική μας). 
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βιβλίο όπως το δικό σας, γιομάτο από τη δύναμη που κλείνουν μερικές ζωντανές στιγμές. 
Κι αν έχω για όλα τα πράγματα το σκεπτικισμό που εκφράζουν τόσο καλά με τα λόγια 
τους μερικοί ήρωές σας, ούτε αυτό μ’ εμποδίζει να δικαιώνω τους άλλους, αυτούς που 
βρίσκουν μέσα στην πίστη και μέσα στη θυσία τη γεύση της ζωής τους. Τους εκτιμώ 
μάλιστα ιδιαίτερα γιατί δεν θα είχα ίσως τη δυνατότητα να τους μιμηθώ.139 

Το μυθιστόρημα του Ρούφου διακρινόταν ακόμη, κατά τον Μουρέλο, για την 

«αυθεντικότητα» και την «αλήθεια» του, για τη ζωντάνια και την ανθρωπιά των 

χαρακτήρων του, που δεν λειτουργούσαν ως απλά φερέφωνα του φιλοσοφικού 

στοχασμού του συγγραφέα, δεν αποτελούσαν δηλαδή προσχηματικούς ήρωες και  

«χάρτινους» (όπως είχαν χαρακτηριστεί από βρετανούς κριτικούς) φορείς των ιδεών 

του, αλλά πραγματικά πρόσωπα με «σάρκα και οστά», τα οποία και κατόρθωναν να 

συγκινούν τον αναγώστη με το εσώτερο δράμα και τα πάθη τους. Στο σημείο αυτό, 

εντοπιζόταν και η «οργανική πληρότητα» της Χάλκινης Εποχής, καθώς μέσω της 

σύνδεσης της ιστορίας με τον μύθο και του παρόντος με το πρόσφατο (και απώτερο) 

παρελθόν, το μυθιστόρημα πετύχαινε την αναγωγή του ατομικού στο συλλογικό, του 

ειδικού (του αριστοτελικού «καθ’ έκαστον») στο γενικό (στο «καθόλου») και του 

πραγματικού στο συμβολικό. Οι «εκλεκτικές συγγένειες» που προτείνονταν με τις 

Ελεγείες του Ντουίνο του R. M. Rilke –ενός συγγραφέα που αγαπούσε ιδιαίτερα, όπως 

ήδη έχουμε δει, και ο Ρούφος– όριζαν το πλαίσιο πρόσληψης και ερμηνείας από τον 

Μουρέλο, του ηρωισμού ως μιας σχεδόν υπαρξιακής και αναπόδραστης συνθήκης της 

ανθρώπινης κατάστασης –μιας έμφυτης τάσης αυθυπέρβασης, που σε συνδυασμό με 

μια πλατωνικής καταγωγής αντίληψη «περί έρωτος», αποτελούσαν τα βαθύτερα 

κίνητρα αλλά και τη δικαίωση κάθε ευγενούς δραστηριότητας του ανθρώπου: 

Το βιβλίο σας με πείθει με την αυθεντικότητα και την ανθρωπιά του, με την αλήθεια που 
κλείνει σαν βίωμα ενός ταυτόχρονα δυνατού και καλλιεργημένου ανθρώπου. Με πείθει 
με το περίγραμμα που δίνετε στους ήρωες και στις ηρωίδες σας, με πείθει με τον τρόπο 
που τοποθετείτε τα διάφορα προβλήματα, που ενώ είναι στην ουσία προβλήματα 
φιλοσοφικά, παίρνουν σάρκα και οστά και ούτε για μια στιγμή δεν κάνουν τον αναγνώστη 
να αισθανθεί ότι δεν αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι ζωής. Με πείθει ακόμα με το βάθος 
του μύθου της Χάλκινης Εποχής που ενεργεί σα σύμβολο ουσιαστικό που ενώνει οργανικά 
το παρελθόν με το παρόν και φέρνει στο φως μια πλευρά της ζωής που εξηγεί το γιατί ενώ 
τα προσωρινά ιδανικά αλλάζουν, η ανθρώπινη ανάγκη μένει πάντα η ίδια και δικαιολογεί 
τη θυσία και τον ηρωισμό όχι από τη μορφή αλλά από την ουσία της μοίρας του ανθρώπου. 
Les èlègies de Duino που τόσο αγαπάτε και τόσο αγαπώ βρίσκουν τη δικαίωσή τους μέσα 
από αυτά που λέει ο Ρίλκε στους «Ακροβάτες» για τον ηρωισμό. Το ίδιο κι ο έρωτας έτσι 
που τον παρουσιάζετε με την πιο ουσιαστική του υφή, σαν ανεκπλήρωτο και μαζί σαν 
δομένο, σαν κίνητρο θα ’λεγα, εσωτερικό, για όλες τις άλλες μορφές της ανθρώπινης 
δράσης. 

139 Απόσπασμα από επιστολή Μουρέλου προς Ρούφο (Αθήνα, 10 Σεπτ. 1962˙ από το ιδιωτικό αρχείο 
του συγγραφέα). 
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Νομίζω ότι θα μείωνε την αξία του βιβλίου αν το αντιμετώπιζα σαν ένα λογοτέχνημα. 
Αλλά μια και ένα βιβλίο είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, μαζί με όλα τα άλλα και 
λογοτέχνημα, το δικό σας με ικανοποιεί απόλυτα με την οργανική του πληρότητα που τη 
συναντώ σπάνια στα τωρινά ελληνικά βιβλία, γιατί τα περισσότερα μου δίνουν την 
αίσθηση της απλής κατασκευής και όχι του βιώματος, είτε αληθινό είναι είτε φανταστικό, 
πράγμα που είχαν τα πεζογραφήματα τα παλιά έστω κι αν ήταν ηθογραφικά. Είναι το μόνο 
κριτήριο που μπόρεσα να θεωρήσω σταθερό έπειτα από μια πείρα ολόκληρης ζωής: η 
οργανική πληρότητα. Κι αυτή τη βρίσκω στο βιβλίο σας και έτσι μένω ικανοποιημένος 
κοντά στ’ άλλα και σαν άνθρωπος των γραμμάτων.140 

 

Οι θετικές κρίσεις για το μυθιστόρημα πνευματικών ανθρώπων (ή και πολιτικών 

προσώπων) που είτε είχαν ζήσει τα δραματικά γεγονότα του ελληνοαλβανικού 

πολέμου, της Κατοχής και της Αντίστασης είτε είχαν βιώσει τις συνέπειες της 

Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και τη βρετανική καταστολή στην Κύπρο (ή και είχαν 

με άμεσο ή έμμεσο τρόπο αναμιχθεί στον Αγώνα και στη διαχείριση του εθνικού 

ζητήματος και έρχονταν πλέον αντιμέτωποι με την καινούρια πραγματικότητα που είχε 

επικρατήσει στο νησί μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του),141 συμπληρώνουν, 

κατά την άποψή μας, την εικόνα της συγχρονικής υποδοχής της Χάλκινης Εποχής, 

επιβεβαιώνοντας την αρχική μας εκτίμηση για το βάρος της ιστορικής συγκυρίας που 

επηρέασε καταλυτικά τη δεξίωση του «κυπριακού» μυθιστορήματος του Ρούφου. Ο 

συγγραφέας, από τη μεριά του, δεν επρόκειτο στο εξής να συνεχίσει τις πεζογραφικές 

του δοκιμές στο ίδιο μοτίβο των «χρονικών» με την τόσο άμεση ανταπόκριση προς τα 

γεγονότα, αλλά θα επέλεγε το ιστορικό μυθιστόρημα και μια μορφή «αντικειμενικής 

συστοιχίας» του απώτερου παρελθόντος με τη σύγχρονή του εποχή, προκειμένου να 

παρέμβει στην ελληνική (και στην ευρύτερη) μεταπολεμική πραγματικότητα του 

καιρού του (Οι Γραικύλοι, 1966). 

140 Απόσπασμα επιστολής Γ. Μουρέλου προς τον Ρούφο, ό.π. 
141 Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους συναδέλφους του διπλωμάτες που υπηρέτησαν την κρίσιμη εκείνη 
περίοδο στην Κύπρο, μόνον ο Α. Βλάχος, ο οποίος, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, υπήρξε έντονα 
επικριτικός των θέσεων και των χειρισμών του δίδυμου Παπά-Ρούφου στο Κυπριακό, θα απέφευγε να 
εκφέρει γνώμη για τη Χάλκινη Εποχή, προφασιζόμενος «κορεσμό», εξαιτίας και της υπερκόπωσης που 
είχε στο μεταξύ υποστεί: «Με την αναγκαστική δίμηνη οριζοντίωσή μου έχω διαβάσει δεκάδες βιβλία, 
μεταξύ τους πολλά για την Κύπρο κι έχω πάθει κάποιον κόρο! Θα με συμπαθήσεις λοιπόν αν αργήσω 
να σου γράψω κρίσεις» (απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Βλάχου προς Ρούφου, Γενεύη, 26 Δεκ. 1960). 
Πρβλ. αντίθετα, όσα θα έγραφε ο Τ. Λαγάκος στον Ρούφο από τη Λευκωσία (3 Ιαν. 1961): «Στο μεταξύ 
εδιάβασα και το ελληνικό κείμενο του βιβλίου σου και σε βεβαιώ ότι το χάρηκα πολύ. Διπλή χαρά και 
διπλό ενδιαφέρον: Γραμμένο από φίλο για τον βασανισμένο τούτο τόπο, που τον αγάπησα από την 
πρώτη μέρα. Χωρίς καμιά διάθεση για τυπικές φιλοφρονήσεις, νομίζω πως το βιβλίο σου μπορεί να έχει 
πολύ μεγάλες απαιτήσεις και πιστεύω ότι έχεις δικαίωμα να είσαι περήφανος γι’ αυτή την καινούργια 
συμβολή σου στα γράμματα και στον τομέα της εθνικής (τόσο ανθρώπινης) διαφώτισης. Να είσαι καλά 
και να γράφεις. Αυτή είναι η ευχή μου για το 1961» (και οι δυο επιστολές από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα). 
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Η Χάλκινη Εποχή συνιστούσε ουσιαστικά τον επίλογο της τριλογίας τού Χρονικού 

μιας Σταυροφορίας, καρπό μιας πολύχρονης, επώδυνης και προσωπικής πορείας του 

συγγραφέα προς την ωριμότητα, την υπέρβαση των εμφυλιοπολεμικών παθών και την 

προσέγγιση προς την «άλλη όχθη». Ίχνη της πορείας αυτής, με τους ενδιάμεσους 

σταθμούς της, όπως ήδη ειπώθηκε, θα παρακολουθήσουμε στα επόμενα κεφάλαια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ, Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ «ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ»: 
Ο ΡΟΔΗΣ ΡΟΥΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  

ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (1941-1944) 
 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί η προσοχή μας θα εστιαστεί σχεδόν αποκλειστικά στον 

πρώτο τόμο της τριλογίας του Χρονικού μιας Σταυροφορίας, εξετάζοντας διεξοδικά τη 

διαχείριση εκ μέρους του συγγραφέα των πολύ ευαίσθητων (ιδεολογικών και όχι μόνο) 

ζητημάτων που προέκυπταν από το θέμα που είχε επιλέξει να πραγματευτεί στη Ρίζα 

του Μύθου, όπως και γενικότερα από την εξαιρετικά δύσκολη εξεύρεση μιας πειστικής 

και λειτουργικής αναλογίας ιστορίας και μυθοπλασίας στο πρωτόλειο έργο του. Στο 

πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας παρακολουθήσαμε από κοντά όλο το πλέγμα των 

(δικαιολογημένων άλλοτε, συμπλεγματικών κάποτε) αντιδράσεων που είχε προκαλέσει 

ο Ρούφος με την εναρκτήρια βολή του στον χώρο της νεοελληνικής πεζογραφίας. Τις 

ενστάσεις, τις παρατηρήσεις ή τις διαπιστώσεις αυτές θα τις έχουμε υπόψη μας διαρκώς 

(μερικές φορές θα τις ανακαλέσουμε κιόλας), στην πορεία ανάδειξης όλων των πτυχών 

της περιπέτειας του Δίωνα, του Μιχαήλ και των λοιπών, επίδοξων «σταυροφόρων» 

στην Αθήνα της Κατοχής ‒ιδιαίτερα, βέβαια, θα ασχοληθούμε με τα τεκταινόμενα στο 

Πανεπιστήμιο και, γενικότερα, στις Ανώτατες Σχολές την περίοδο 1941-1944. 

Για την ανασύσταση του κλίματος και της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στην 

πρωτεύουσα την εποχή εκείνη (και δη στον χώρο των Ανώτατων Ιδρυμάτων και των 

μη εαμικών φοιτητικών αντιστασιακών οργανώσεων) θα κάνουμε συχνά αναφορές σε 

θεμελιώδεις (κλασικές και πρόσφατες) ιστορικές μελέτες της περιόδου, όχι, ασφαλώς, 

επειδή θεωρούμε τη Ρίζα του Μύθου (τουλάχιστον πρωτίστως) μαρτυρία ή βιβλίο που 

θα πρέπει να κριθεί σύμφωνα με κριτήρια ιστορικής πιστότητας, ακρίβειας ή 

τεκμηρίωσης˙ αλλά διότι αποτελεί πεποίθησή μας ότι χωρίς την ένταξη του 

μυθιστορήματος στον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο της κατοχικής, νεολαιίστικης 

Αθήνας είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς βασικά σημεία ή στοιχεία της υπόθεσης 

και της πλοκής, να αξιολογήσει επιλογές και (τα όποια) επιτεύγματα του συγγραφέα, 

να εντοπίσει ενοχλητικές αποσιωπήσεις γεγονότων (ή και διαστρεβλώσεις 

καταστάσεων, προσώπων και πραγμάτων) ή, τέλος, να αντιληφθεί τους λόγους που ο 

πρώτος τόμος του Χρονικού επέσυρε πάνω του την προσοχή (πολλές φορές, μάλιστα, 
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και την οργή) τόσων κριτικών, αδιακρίτως ιδεολογικοπολιτικής τοποθέτησης και 

«αισθητικών» προτιμήσεων. 

Στην ανάπτυξη όλων των συναφών ζητημάτων αναπαράστασης στη Ρίζα του 

Μύθου της συλλογικής εμπειρίας της Κατοχής και της Αντίστασης, τόσο αξεδιάλυτα 

δεμένης με την ατομική περίπτωση του αυτοβιογραφικού, έφηβου ήρωα με τον 

σκανδαλώδη βίο και την επίμεμπτη (για πολλούς) πολιτεία, προκρίναμε ως 

καταλληλότερη μέθοδο τη χρονολογική διάταξη και εκδίπλωση του υλικού μας˙ ως 

βάση θα έχουμε γεγονότα-ορόσημα τόσο της αντικειμενικής «πραγματικότητας» στην 

Αθήνα των χρόνων 1941-1944 όσο και της υποκειμενικής πορείας του Δίωνα, στην 

εξελικτική της προοπτική από την αρχική του απάθεια και απόσταση από τη ζέουσα 

ύλη της Ιστορίας στην ολοένα και πιο ενεργητική εμπλοκή, ανάμιξη και 

«(αντι)στράτευση»˙ είναι αυτονόητο ότι μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί από μέρους 

μας στο δεύτερο σκέλος. 

Στο τελευταίο υποκεφάλαιο θα ασχοληθούμε, εντούτοις, περισσότερο με πλευρές 

της (προβληματικής) ιδεολογίας και, συνολικά, της ποιητικής του μυθιστορήματος, 

επιχειρώντας μια προσέγγιση στα πιο επίμαχα (και έκτοτε διαφιλονικούμενα) θέματα 

του πρώτου βιβλίου του Ρούφου. Στον επίλογο, τέλος, θα επιχειρηθεί μια συνοπτική 

σκιαγράφηση της συνέχειας της πρώτης αυτής «σταυροφορίας» (και της κατάληξής 

της) στα βουνά της Ηπείρου και στο νησί της Κέρκυρας, ενώ κάποια, αδιόρατα σχεδόν, 

νήματα θα μας οδηγήσουν στην Κύπρο της δεκαετίας του 1950 ‒την καινούρια 

«σταυροφορία» στην οποία θα κληθεί να συμμετάσχει ο συγγραφέας, όπως θα δούμε 

στο επόμενο κεφάλαιο. 

 
 
ΙV.1. Οι καταβολές του Μεσοπολέμου: ένας έφηβος «εθνικιστής από 

ανατροφή και περιβάλλον, ξένος στα κοινωνικά προβλήματα» 
 

Ο Ρόδης Ρούφος γεννιέται στην Αθήνα το 1924, γόνος ιστορικής οικογένειας εμπόρων, 

προκρίτων, αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 και πολιτευτών από την Πάτρα, με 

ενεργό συμμετοχή στα κοινά ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια. Υπήρξε ο 

μοναχογιός του Λουκά Κανακάρη-Ρούφου (1878-1949), ρέκτη πολιτικού και λογίου, 

επί σειρά ετών βουλευτή (1905-1933), συνεργάτη για ένα διάστημα του Ελ. Βενιζέλου 

(1913-1915 ως Γενικός Διοικητής Κρήτης) και τελικά αρχηγού ιδίου κόμματος. Ο 

πατέρας Ρούφος είχε χρηματίσει, επίσης, υπουργός Εσωτερικών (1916), Εθνικής 

Οικονομίας (1922), Παιδείας και Εξωτερικών (1925-1926) σε διάφορες κυβερνήσεις 
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(του Ν. Καλογερόπουλου, του Δ. Γούναρη και του Θ. Πάγκαλου) κατά τη θυελλώδη 

περίοδο από την έναρξη του Εθνικού Διχασμού μέχρι και την επαύριο της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, με τις άκρως ασταθείς και ρευστές πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν στη ζωή του τόπου.1 

Πρωτίστως, βέβαια, η Καταστροφή του 1922 θα συνιστούσε «τομή» σε ιδεολογικό 

επίπεδο, καθώς σηματοδοτούσε τον οριστικό ενταφιασμό της Μεγάλης Ιδέας, την 

απώλεια δηλαδή αυτού του συλλογικού οράματος της απελευθέρωσης των 

«αλύτρωτων» πατρίδων και της συνακόλουθης αποκατάστασης του ελληνισμού στη 

φαντασιακή αίγλη ενός ένδοξου παρελθόντος, το οποίο είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό 

κράτος σχεδόν από τη σύστασή του και είχε καταφέρει, ανταποκρινόμενο στο κοινό 

αίσθημα, να συνέχει ως «ζωτικός μύθος» μια σημαντική μερίδα των Ελλήνων, εντός 

και εκτός μητρόπολης.2 Ταυτόχρονα, ο ξεριζωμός από τις πατρογονικές εστίες του 

πολυπληθέστερου και, κατά τεκμήριο, ακμαιότερου τμήματος του θνήσκοντος ήδη 

«μείζονος ελληνισμού», θα συνοδευόταν από την αναπόφευκτα προβληματική 

απορρόφηση ενός και πλέον εκατομμυρίου προσφύγων από το αδύναμο ελληνικό 

κράτος με την παραπαίουσα –ουσιαστικά χρεοκοπημένη– οικονομία σε κλίμα 

φορτισμένο ακόμη από τα πάθη ενός εθνοφθόρου Διχασμού.  

Οι παρεπόμενες πολιτικοκοινωνικές αναταράξεις θα οδηγούσαν με τη σειρά τους 

σε μια γενικευμένη αστάθεια και αβεβαιότητα, κλονίζοντας θεσμούς και αξίες, 

ταυτότητες και ιδεολογίες. Οι πολυποίκιλες συνέπειες της Μικρασιατικής 

Καταστροφής θα προκαλούσαν, έτσι, μια πρωτόγνωρη και πολυεπίπεδη κρίση, η 

διαχείριση της οποίας θα δοκίμαζε ή και θα υπερέβαινε τα όρια αντοχής της ελλαδικής 

κοινωνίας και του συστήματος των εξουσιών και των αρχών της, καθώς σαν 

παλιρροϊκό κύμα θα έφερνε στην επιφάνεια πλήθος προβλημάτων ή ζητημάτων που 

1 Πρβλ. τα σχετικά λήμματα «Ρούφος» στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larousse-Britannica (τόμ. 52ος, 
σ. 317) και στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό της Εκδοτικής Αθηνών (τόμ. 9Α, Αθήνα, 1991, σ. 126-
127). 
2 Αντίθετα, μετά το 1922, κατά την έκφραση του Γ. Θεοτοκά, «η Μεγάλη Ιδέα έπαυσε ν’ αντιπροσωπεύει 
ένα αίτημα της ζωντανής εθνικής πραγματικότητας κι έχει κανείς την εντύπωση ότι στη θέση της 
δημιουργήθηκε ένα κενό», «Το πνεύμα του Νεότερου Ελληνισμού», Πολιτικά Κείμενα, εισαγ. σημ. Α. 
Ι. Πεπονής, Αθήνα, Ίκαρος, 1976, σ. 23. Εντούτοις, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως θα δούμε, θα 
πετύχαινε μια (αναπάντεχη) νεκρανάσταση του μεγαλοϊδεατισμού (και των αντίστοιχων συνθημάτων 
περί «Μεγάλης Ελλάδας»), με ιδιαίτερη απήχηση στον χώρο των μη εαμικών αντιστασιακών 
οργανώσεων.  
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υπέβοσκαν, αγνοούνταν ή παραβλέπονταν, όσο οι προσπάθειες ήταν επικεντρωμένες 

στην πραγμάτωση του «εθνικού ιδεώδους».3 

Με την πάροδο, μάλιστα, του χρόνου και ενώ βρισκόμασταν ήδη στα μέσα περίπου 

της τέταρτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα, θα γίνονταν ακόμη περισσότερο έκδηλες 

η παντελής αδυναμία ανανέωσης του εγχώριου πολιτικού συστήματος και η 

αναντίστοιχη –με τα καινούρια δεδομένα της μεσοπολεμικής εποχής– διαιώνιση του 

κλίματος του Εθνικού Διχασμού˙ της κάθετης, δηλαδή, διάστασης του πολιτικού 

κόσμου σε βενιζελικές και αντιβενιζελικές δυνάμεις, σε μια περίοδο που οι βαρύτατες 

συνέπειες της Μεγάλης Κρίσης του 1929 θα έφταναν και στην Ελλάδα.4 Η οικονομική 

κρίση και η κατάρρευση του 1932 θα επιτάχυναν την προϊούσα ταξική 

συνειδητοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση μέρους των μεσαίων και κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων –κυρίως των μικροϊδιοκτητών αγροτών και των εργατικών 

πληθυσμών των πόλεων, κατά κανόνα προσφυγικής καταγωγής. 

Μολονότι κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αποτελεί περισσότερο «μελέτη 

περίπτωσης», το παράδειγμα των ανατολικών συνοικιών της Αθήνας κατά τον 

Μεσοπόλεμο είναι ενδεικτικό γενικότερα του (σταδιακού από το 1930 και, εν πολλοίς, 

τραυματικού) «απογαλακτισμού» των προσφυγικών πληθυσμών από τον Ελ. Βενιζέλο 

και την παράταξή του. Οι Μικρασιάτες και οι λοιποί πρόσφυγες θα στρέφονταν στο 

εξής σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις (στους Αγροτιστές, στους Αγροτιστές-Εργάτες και, 

κυρίως, στο Κομμουνιστικό Κόμμα), κάτι που φυσικά θα επιδρούσε λίγο αργότερα και 

στη μαζική στράτευσή τους στο ΕΑΜ την περίοδο της Κατοχής. Για να το πούμε 

αλλιώς, τα βιώματα του Μεσοπολέμου (η ανεργία, οι οικονομικές ανισότητες, η 

αίσθηση της κοινωνικής αδικίας, της εκμετάλλευσης και του αποκλεισμού) θα 

συντελούσαν στην πρώιμη ενηλικίωση και στην πολιτική συνειδητοποίηση των 

εφήβων και των νέων που ζούσαν σε αυτές τις προσφυγικές συνοικίες της Αθήνας 

(κυρίως στην Καισαριανή, στον Βύρωνα, στη Γούβα, στον Υμηττό κ.α.), με 

3 Από την εκτενή σχετική βιβλιογραφία για τον ελληνικό Μεσοπόλεμο, αναφέρεται εδώ ενδεικτικά η 
θεμελιώδης μελέτη του Γ. Μαυρογορδάτου, Stilborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in 
Greece, 1922-1936, Μπέρκλεϋ, University of California Press, 1983. 
4 Για τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης του 1929 
(η οποία με τη σειρά της θα οδηγούσε στη στάση πληρωμών, στη χρεοκοπία και στην πτώση της 
τελευταίας κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου το 1932, εγκαινιάζοντας μια περίοδο διαρκών και 
παρατεταμένων αναταραχών σε κάθε επίπεδο της δημόσιας ζωής), πρβλ. Μ. Μazower, Η Ελλάδα και η 
Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέμου, μτφρ. Σ. Μαρκέτος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2009, σ. 232-236 και 341-351. 
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αποτέλεσμα την αυτονόητη ένταξή τους στο εαμικό αντιστασιακό κίνημα στα χρόνια 

1941-1944.5 

Η χρεοκοπία του 1932, το διαρκώς ογκούμενο κύμα λαϊκής αγανάκτησης –

διοχετευόμενο συχνά σε ποικίλες μορφές κοινωνικής κινητοποίησης και σε 

συγκρούσεις με εκπροσώπους του επίσημου κρατικού μηχανισμού και με τις Δυνάμεις 

Ασφάλειας–, όπως και η έμπρακτη αμφισβήτηση του υφιστάμενου 

κοινωνικοοικονομικού μοντέλου και της ίδιας της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας 

στην Ευρώπη (μέσω είτε του νεοφανούς κομμουνιστικού εγχειρήματος της Σοβιετικής 

Ένωσης είτε της ανάδυσης του φασισμού και του ναζισμού στην Ιταλία, στη Γερμανία 

ή στην Ισπανία) θα προκαλούσαν τη βαθύτατη ανησυχία της ελληνικής ιθύνουσας 

τάξης. Οι εγχώριες «ελίτ» –με πρωταγωνιστή τον (πρόσφατα επανακάμψαντα στον 

θρόνο, ύστερα από το νόθο δημοψήφισμα του 1935) βασιλιά Γεώργιο Β΄–  δεν θα 

δίσταζαν να συναινέσουν, τελικά, στην επιλογή αυταρχικών λύσεων. Αποτέλεσμα της 

έκρυθμης αυτής κατάστασης θα ήταν η επιβολή της Δικτατορίας του Ι. Μεταξά τον 

Αύγουστο του 1936, χωρίς μάλιστα σοβαρές αντιδράσεις εκ μέρους του αστικού 

πολιτικού κόσμου ‒ο οποίος, εξάλλου, στην πάγια και κυνική διαπάλη των δύο 

κυρίαρχων παρατάξεων (των Λαϊκών και των Φιλελευθέρων) για τη νομή της 

εξουσίας, είχε πρωταγωνιστήσει όλη την προηγούμενη περίοδο (ιδιαίτερα κατά τη 

διετία 1934-1936 των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων και των θνησιγενών 

κυβερνητικών σχημάτων) σε διάφορα στρατιωτικά κινήματα και στη σταδιακή 

κατάργηση της ομαλής κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης. 

Εντούτοις, η Δικτατορία του 1936-1941, καρπός της γενικότερης σύγχυσης και της 

εσωτερικής πολιτικής παρακμής και αναταραχής, μόνον προσωρινά θα φαινόταν 

σωτήρια για τους εμπνευστές και τους στυλοβάτες του νέου καθεστώτος. Ο Διχασμός 

δεν θα εξέλιπε, απλώς θα μεταλλασσόταν και θα φαινόταν τεχνητά αδρανοποιημένος 

για ένα διάστημα –κατά το οποίο, αντίθετα, οι διαιρέσεις της ελληνικής κοινωνίας 

(όπως και οι αντίστοιχες μεταξύ των κομμάτων ή, ακόμη, και οι αντιπαλότητες στο ίδιο 

5 Πρβλ. ολόκληρο το σχετικό κεφάλαιο «Οι ανατολικές συνοικίες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου» 
στο Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 33-64 (πρβλ. και σ. 118-122 και 128-133). 
Με τη σειρά του, το ΚΚΕ θα νοηματοδοτούσε και θα επένδυε με την ιδεολογία της ταξικής πάλης τις 
συγκεκριμένες αρνητικές εμπειρίες του Μεσοπολέμου, συνάπτοντας το προπολεμικό παρελθόν με το 
κατοχικό παρόν και καταδεικνύοντας, παρά τη ρήξη που θα προκαλούσε η Κατοχή, τις συνέχειες και τα 
νήματα που θα συνέδεαν τις δύο αυτές περιόδους: «Η νοηματοδότηση των προπολεμικών εμπειριών 
μέσα από το ερμηνευτικό πλαίσιο της Κατοχής καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο [οι 
νέοι των ανατολικών συνοικιών της Αθήνας] κατανοούσαν την αντιστασιακή τους δράση, αλλά και τις 
προσδοκίες τους για τη μεταπολεμική Ελλάδα» (Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 
122). 
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το εσωτερικό τους) θα βάθαιναν περισσότερο. Η εφαρμογή, επιπλέον, ενός απηνούς 

κατασταλτικού συστήματος διώξεων εναντίον όχι μόνον των κομμουνιστών, αλλά και 

των κάθε είδους αντιφρονούντων (ή, απλώς, υπόπτων για αντικαθεστωτικά, 

αντιδυναστικά και «δημοκρατικά» αισθήματα πολιτών), θα επέτεινε την «πόλωση». 

Με άλλα λόγια, η εκτροπή της «Τετάρτης Αυγούστου» θα συντελούσε στην όξυνση 

των παθών, στην περαιτέρω ένταση της δυσαρέσκειας (ιδίως των κατώτερων 

κοινωνικών τάξεων) και στο «γέμισμα» των «ασκών του Αιόλου», που τελικά θα 

απασφαλίζονταν με την είσοδο της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο:  

Το 1935 υπήρχε ήδη μια έντονη και πικρή αντιπαράθεση μεταξύ όσων αμύνονταν υπέρ 
της παραδοσιακής κοινωνικής τάξης και όσων τής έκαναν κριτική. Αυτό ήταν, κατά 
συνέπεια, ένας δεύτερος Εθνικός Διχασμός, που αποτέλειωσε ό,τι είχε επιφέρει ο πρώτος. 
Τόσο το στρατόπεδο των βενιζελικών όσο και το στρατόπεδο των αντιβενιζελικών είχαν 
έως τότε συμβάλει στη μάχη ενάντια στον κομμουνισμό. Οι βενιζελικοί παρείχαν κυρίως 
την ηγεσία και την οργάνωση, ενώ οι αντιβενιζελικοί πρόσφεραν τους απλούς μαχητές. 
Από το 1935 και μετά οι αντιβενιζελικοί θα έπαιρναν το πάνω χέρι και θα οξυνόταν κι 
άλλο η σύγκρουση. Σαν αποτέλεσμα, ο δεύτερος αυτός διχασμός θα διευρυνόταν, και υπό 
την επίδραση της γερμανικής κατοχής θα μετατρεπόταν στον εμφύλιο πόλεμο της 
δεκαετίας του 1940.6 

Τα γεγονότα της πολυκύμαντης αυτής περιόδου δεν θα βιώνονταν, φυσικά, με τον 

τρόπο που περιγράψαμε εν συντομία παραπάνω από τα παιδιά που εκεί γύρω στα 1936 

θα εισέρχονταν μόλις στην εφηβική τους ηλικία και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. 

Είναι ευνόητο ότι αρκετά από τα δεδομένα της ιστορικής συγκυρίας (όπως και οι 

επιπτώσεις της) δεν θα γίνονταν άμεσα αντιληπτά τότε, ούτε όσα θα περνούσαν εντέλει 

στη σφαίρα των πρώτων συνειδητών εμπειριών τους θα βάραιναν εξίσου στον ψυχισμό 

όλων. Αντίθετα, και όχι μόνον για τους γόνους των «καλών» οικογενειών της Αθήνας, 

η εποχή εκείνη ‒και παρά τους περιορισμούς του μεταξικού καθεστώτος και την 

υποχρεωτική «στράτευση» όλων των μαθητών στην ΕΟΝ‒ θα είχε αναμφίβολα (και) 

άλλα ενδιαφέροντα.7 Όπως μας υπενθυμίζει ο Π. Μακρής-Στάικος, οι συνομήλικοι του 

Ρούφου θα έπρεπε να αισθάνονταν προνομιούχοι από πολλές απόψεις, καθώς είχαν 

6 Ντ. Κλόουζ, Οι Ρίζες του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα, μτφρ. Ρ. Χρυσοχόου, Αθήνα, Φιλίστωρ, 
2003, σ. 62-63, αλλά και ολόκληρο το κεφ. «Η Δικτατορία της Δεξιάς, 1935-41», σ. 65-106 (ιδ. 74-96)˙ 
πρβλ. και τη σύντομη ιστορική αναδρομή για τη γένεση και την έξαρση του Εθνικού Διχασμού (1915-
1935), μια «πόλωση» που θα εξέβαλλε τελικά στη Δικτατορία του Ι. Μεταξά και στις εμφύλιες 
συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940, όπως προτείνεται και από τον Γ. Χόνδρο, «Η Ελλάδα και η 
γερμανική Κατοχή», στο Ντ. Κλόουζ (επιμ.), Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1943-1950. Μελέτες για 
την Πόλωση, ό.π., σ. 53-66˙ πρβλ. ακόμη, και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 
138-142. 
7 Για την ΕΟΝ πρβλ. και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 62-70, της ιδίας «Από 
την ΕΟΝ στην ΕΠΟΝ, 1936-1946. Μνήμες και βιώματα από δύο νεανικές οργανώσεις», στο Χ. Φλάισερ 
(επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49…, ό.π., σ. 150-165 και, με ειδικότερη αναφορά στην ανάμιξη του Κ. Μαλτέζου 
στην ΕΟΝ, Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., 50-53 και 55-57. 
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επωφεληθεί από «τη ραγδαία πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της 

βιομηχανίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», και, ως εκ τούτου, θα είχαν την 

τύχη πρώτοι να ακούσουν, για παράδειγμα, ραδιόφωνο ή να μιλήσουν στο τηλέφωνο, 

να δουν αεροπλάνα και υδροπλάνα «να πετούν πάνω από την Ακρόπολη» ή να 

παρακολουθήσουν ταινίες σε ομιλούντα πλέον κινηματογράφο.8 

Φυσικά, ο έφηβος Ρόδης θα είχε σαφώς περισσότερους λόγους να νιώθει 

ευλογημένος και ξεχωριστός, μακριά από προβλήματα ή στερήσεις που αμαύρωναν για 

άλλους τα όμορφα χρόνια της αθωότητας και του ονείρου, της ανακάλυψης του 

κόσμου, της γνώσης και των αισθήσεων μέσω των (πραγματικών, ψυχικών ή και 

διανοητικών) περιπετειών: λόγω της καταγωγής και του περιβάλλοντός του, όπως και 

της εύρωστης οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του, ανήκε σε μια από κάθε 

άποψη αξιοζήλευτη μειοψηφία (για τα δεδομένα, τουλάχιστον, της ελληνικής 

κοινωνίας του Μεσοπολέμου), στα λιγοστά δηλαδή παιδιά «από τζάκι» μιας εγχώριας 

και ευάριθμης μεγαλοαστικής «ελίτ». Τα παιδιά αυτά θα είχαν καταρχάς τη δυνατότητα 

να τύχουν μιας λαμπρής παιδείας τόσο στο σπίτι τους ‒όπου, κατά κανόνα, 

αναλάμβαναν την ανατροφή τους ξένες «δεσποινίδες» (γερμανίδες, γαλλίδες, ή, έστω, 

γαλλόφωνες ελληνίδες δασκάλες από την Κωνσταντινούπολη ή τη Σμύρνη)‒ όσο και 

στα πρωτοπόρα ιδιωτικά (ή, σπανιότερα, «καλά» δημόσια) σχολεία της Αθήνας (στη 

«Σχολή Μακρή», στο «Πειραματικό Σχολείο», στην «Ιόνιο Σχολή», στο «Γερμανικό 

Σχολείο», στο «Κολλέγιο Αθηνών», στη «Λεόντειο Σχολή» κ.α.).9  

Ο ίδιος ο Ρούφος θα φοιτούσε στο «Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον» του Μακρή 

(σημερινή Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου). Σύμφωνα και με τη μαρτυρία του 

επιστήθιου φίλου του ‒συμφοιτητή και συναγωνιστή του στη ΡΑΝ, στον ΕΣΑΣ και 

στον «Ιερό Λόχο»‒, του ποιητή Θ. Δ. Φραγκόπουλου, μεγαλύτερού του κατά δύο 

χρόνια και αποφοίτου του ίδιου σχολείου στην τάξη του 1940 (μαζί με τον Κ. 

Μαλτέζο), την εποχή εκείνη στη «Σχολή Μακρή» δίδασκαν έμπειροι και άξιοι 

γυμνασιακοί δάσκαλοι (όπως ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος και ο Γ. Ιωαννίδης) και 

προικισμένοι νέοι φιλόλογοι (όπως ο Β. Λαούρδας και ο Α. Μωραΐτης)˙ οι τελευταίοι, 

εμπνευσμένοι από ξεχωριστούς πανεπιστημιακούς καθηγητές των φοιτητικών τους 

χρόνων (όπως ήταν ο Ι. Συκουτρής, ο Ι. Θ. Κακριδής, ο Ν. Βέης ή οι φιλόσοφοι του 

κύκλου της Χαϊδελβέργης και του Αρχείου Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, 

8 Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 15. 
9 Πρβλ. σχετικά με τα λεγόμενα «καλά» σχολεία της Αθήνας, και ιδίως τη «Σχολή Μακρή», τους 
καθηγητές και τους συμμαθητές του Ρούφου, Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 39-40 και 43-49. 
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με κυριότερους εκπροσώπους τον Π. Κανελλόπουλο και τον Ι. Θεοδωρακόπουλο), 

είχαν αναλάβει «να ποδηγετήσουν στα πρώτα τους βήματα μια καινούργια γενιά 

υποψιασμένων και αξεδίψαστων για μάθηση μαθητών».10 

Οι έφηβοι αυτοί μαθητές θα διδάσκονταν με ευσυνειδησία, επιμέλεια και 

καινοτόμες προσεγγίσεις εκ μέρους των καθηγητών τους αρχαία ελληνικά (ακόμη και 

λατινικά) από το πρωτότυπο, με σκοπό την απόλαυση της ίδιας της γλώσσας ως φορέα 

θεμελιωδών και πανανθρώπινων αρχών και αξιών, καθώς και «την εκπόρθηση του 

αισθητικού, φιλοσοφικού ή λογικού μηνύματος του κειμένου»11 ‒και όχι, όπως λίγο-

πολύ προνοούσε η στενά και επαρχιακά «ελληνοκεντρική» ιδεολογία του καθεστώτος 

της «Τετάρτης Αυγούστου», την παθητική και στείρα απομνημόνευση γραμματικών 

και συντακτικών τύπων μιας γλώσσας παραπλήσιας μεν στη δημοτική, αλλά 

προβαλλόμενης περισσότερο ως τεκμήριο του ένδοξου παρελθόντος της φυλής και της 

διαχρονικής συνέχειας του ελληνικού έθνους.12  

Παράλληλα, και πάλι με στόχο την ευρύτερη μόρφωση και την πνευματική 

καλλιέργεια αυτών των ευνοημένων (από την τύχη και τις συνθήκες) παιδιών ‒και σε 

πείσμα των διακηρυγμένων αλλότριων προθέσεων του Ι. Μεταξά περί οικοδόμησης 

ενός «Τρίτου», αμιγώς «Ελληνικού  Πολιτισμού»‒, η εν γένει αμφιθυμία του δικτάτορα 

απέναντι στις χώρες πρότυπα του ολοκληρωτισμού από τη μια (με προεξάρχουσα, 

ανάμεσά τους, τη ναζιστική Γερμανία) και στις φιλελεύθερες δημοκρατίες από την 

άλλη (όπως ήταν η Μ. Βρετανία, στο άρμα της οποίας είχε, εξάλλου, προσδεθεί η 

εξωτερική του πολιτική) θα είχε ως συνέπεια, στα επίλεκτα εκείνα σχολεία της Αθήνας, 

10 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 12˙ ιδίως ο Β. Λαούρδας, τον οποίο θα 
συναντήσουμε ξανά στο Χρονικό ως έναν από τους εξέχοντες θεωρητικούς και ιδεολογικούς 
καθοδηγητές της «χριστιανοδημοκρατικής» [= «Ενωτικής»] νεολαίας (στα «Φροντιστήρια» της οποίας 
θα σύχναζε αρχικά ο Ρούφος κατά τους πρώτους μήνες της Κατοχής), υπήρξε μαθητής τόσο του Ι. 
Συκουτρή όσο και του Π. Κανελλόπουλου. Επιπλέον, ο Β. Λαούρδας, από φοιτητής ακόμη, είχε συνδεθεί 
με τον ευρύτερο κύκλο γύρω από το περιοδικό Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, στον 
οποίο μεσοπολεμικά και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά κινούνταν (εκτός από τους 
εκδότες του) οι Π. Παπαληγούρας, Δ. Καπετανάκης, Κ. Δεσποτόπουλος, Γ. Σαραντάρης, Γ. 
Πεσμαζόγλου, Ο. Ελύτης κ.ά. ‒αρκετοί από αυτούς θα συνδέονταν αργότερα με προσωπική φιλία και 
κοινές (ιδεολογικές, πολιτικές και λογοτεχνικές αναζητήσεις) με τον Ρούφο˙ πρβλ. και Π. Μακρής-
Στάικος, ό.π., σημ. 319, σ. 345. Μάλιστα, ο Κ. Δεσποτόπουλος και ο Β. Λαούρδας αρθρογραφούσαν, 
όπως και ο Δ. Μπίτσιος, στην Ελληνική Πολιτική, έντυπο της Οργάνωσης Εθνικής Ενωτικής Νεολαίας 
και του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος, όπως αναφέρει και ο Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 166-
167. 
11 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 12. 
12 Πρβλ. όσα αναφέρει ο Πεπονής στην Προσωπική Μαρτυρία του για την απαγόρευση από το μεταξικό 
καθεστώς της διδασκαλίας του «Επιτάφιου» του Περικλή στο Γυμνάσιο (ό.π., σ. 9-10 και 18) και, 
κυρίως, την εξομολόγησή του για τη σημασία που θα προσλάμβανε στα μάτια του ιδίου και των 
συμμαθητών/συμφοιτητών του το συγκεκριμένο κείμενο: υπό το βάρος της γερμανικής παρουσίας στην 
Ακρόπολη, ο «Ιερός Βράχος» με τον συμβολισμό του θα γινόταν, αίφνης, ταυτόσημος στη συνείδησή 
τους με τον απαγορευμένο λόγο του Περικλή. 
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να δίνεται έμφαση στη διδασκαλία με εντατικό ρυθμό τριών ξένων γλωσσών˙ εκτός, 

δηλαδή, από τα Γαλλικά (που ήταν υποχρεωτικά), οι μαθητές θα εντρυφούσαν στη 

γερμανική και στην αγγλική γλώσσα και φιλολογία σε τέτοιο βαθμό, ώστε στις 

τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου να είναι σε θέση να διαβάζουν από το πρωτότυπο 

«κείμενα του Μολιέρου, του Σαίξπηρ ή του Σίλλερ». Με άλλα λόγια, θα τους δινόταν 

η ευκαιρία, μέσω αυτής της αξιοσημείωτης σε έκταση και σε βάθος γλωσσομάθειας, 

να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και να έρθουν σε επαφή με κλασικά 

και νεότερα έργα, παλαιότερα και σύγχρονα λογοτεχνικά, φιλοσοφικά και 

καλλιτεχνικά ρεύματα, όλα παρμένα «από την καρδιά της ευρωπαϊκής πνευματικής 

παραγωγής»: 

Έτσι, οι μαθητές του 1940 ήτανε απείρως πιο παρασκευασμένοι για να δεχτούν τα 
σύγχρονα λογοτεχνικά ευρωπαϊκά ρεύματα από ότι άλλοι, προγενέστεροι ή 
μεταγενέστεροι τελειόφοιτοι γυμνασίου. Βέβαια, επρόκειτο για μια ελάχιστη μειοψηφία 
μέσα στον πληθυσμό των γυμνασιόπαιδων της εποχής˙ τρία ή πέντε σχολεία το πολύ. 
Ωστόσο, μιμητικά, από κείνη την μειοψηφία επηρεαζότανε το κλίμα ολόκληρης της 
μαθητικής νεολαίας του καιρού εκείνου, όταν οι οικογενειακές δομές –και η γενική 
στενότητα μέσων– είχαν τη δύναμη να εξαναγκάζουν την νεολαία να περιορίζει την 
ψυχαγωγική της δραστηριότητα σε πολύ μικρότερα, από την χρονοβόρο άποψη, πλαίσια.13 

Η περίπτωση του Ρούφου θα αποτελούσε, λοιπόν, «προϊόν αυτής της ευτυχισμένης 

συγκυρίας»14 όσο, φυσικά, και των πλεονεκτημάτων που του εξασφάλιζε το ανώτερο, 

κοινωνικά και οικονομικά, status της οικογένειάς του. Με τευτονικές επιρροές στην 

παιδεία και στην εν γένει αγωγή του (λόγω και της αντίστοιχης καταγωγής των 

ιδιωτικών διδασκαλισσών της παιδικής του ηλικίας, αλλά και της φοίτησής του στη 

«Σχολή Μακρή»), θα εξοικειωνόταν γρήγορα με κείμενα της γερμανικής (κατά βάση 

ιδεαλιστικής) φιλοσοφικής παράδοσης (Hegel, Kant, Schiller κ.ά.).15 Με την 

13 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 13. 
14 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, ό.π., σ. 14 (η υπογράμμιση του συγγραφέα). 
15 Η Μ. Κρανάκη, η οποία και συνδέθηκε αργότερα με προσωπική φιλία με τον Ρούφο, θα δικαιολογούσε 
ως εξής τη στροφή των νέων της γενιάς της στη γερμανική γλώσσα και κουλτούρα (ιδιαίτερα μάλιστα 
στη γερμανική ιδεαλιστική φιλοσοφία), στο συναφές άρθρο-μαρτυρία του 1948 («Εμείς. Η γενιά του ’40 
στην Ελλάδα»): «Πέρα απ’ τον στενά ιδιωτικό χώρο, η φιλοσοφία πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 
1920 με τους πρώτους μαρξιστές που προσπάθησαν να δώσουν μιαν επιστημονική διατύπωση σ’ 
ορισμένα προβλήματα. Ήδη το 1912 μια ομάδα κοινωνιολόγων-πολιτικών είχε ανοίξει το δρόμο, κι εκεί 
κατά το 1930 εισάγεται στην Ελλάδα και ο Καντ, ο Καντ των νεοκαντιανών, από έναν όμιλο 
πανεπιστημιακών που είχαν σπουδάσει στη Χαϊδελβέργη. Εξάλλου γενικά οι αναφορές, θεωρητικές ή 
επιστημονικές, γερμανικές μάλλον είναι. Ο Ντεκάρτ, ο Πασκάλ, ο Μπερξόν, πλην μεμονωμένων 
περιπτώσεων, δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλείς, στο δε ευρύ λεγόμενο κοινό είναι περίπου άγνωστοι. Κι 
όμως τα γαλλικά διδάσκονται έξι χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση, υποχρεωτικά, αλλά μπορεί ακριβώς το 
υποχρεωτικό στοιχείο ν’ απομακρύνει απ’ τη γαλλική κουλτούρα. Μήπως κάτι ανάλογο δε συμβαίνει 
και με τους αρχαίους Έλληνες; […] Φυσικά, υπάρχουν κι άλλα αίτια, βαθύτερα: η γερμανική ιδεολογία 
συνδέεται με το ισχύον σύστημα δικαίου. Τόσο η τρέχουσα νομοθεσία όσο κι ο νέος κώδικας, ο 
μελλοντικός, στηρίζονται στο ρωμαϊκό δίκαιο και στους Γερμανούς σχολιαστές του. Και οι 
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ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών του, οι γενικότερες ιδεολογικές και αισθητικές 

καταβολές του θα εντοπίζονταν με ευκρίνεια –όπως προκύπτει, άλλωστε, πέρα από τη 

μαρτυρία του Φραγκόπουλου, και από τα ίδια τα διαβάσματα και τις άμεσες ή έμμεσες 

διακειμενικές αναφορές του Δίωνα στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας– στη συμβολή των 

κινημάτων του (Νέο)Κλασικισμού και του Ρομαντισμού (Goethe, Schopenhauer, Wolf, 

Stendhal, Flaubert κ.ά.) με τη λογοτεχνία της ευρωπαϊκής «παρακμής» –ιδίως του 

Αισθητισμού και του Συμβολισμού (Wilde, Rimbaud, Gide, Rilke, Proust κ.ά.): 

στα δεκαεφτά του χρόνια, [ο Ρούφος] παρουσιάζεται ωριμασμένος πνευματικά τόσο, ώστε 
να καταγίνεται από την μια με τη γερμανική φιλοσοφία, και από την άλλη με το έργο του 
Νοβάλις ή του Ζαν Πωλ, έχοντας ήδη απορροφήσει –και απορρίψει– τους ρομαντικούς 
ποιητές της Γαλλίας, τον αισθητισμό του Όσκαρ Ουάιλδ και των προραφαηλητικών της 
Αγγλίας και το γερμανικό νεοκλασικισμό.16 

Εντούτοις, δύσκολα ο δεκαεξάχρονος Ρόδης, με την αίσθηση της αριστοκρατικής 

του υπεροχής και τη φυσική για την ηλικία του έφεση προς το «απόλυτο», μέσα στην 

περιρρεόυσα ατμόσφαιρα του νέου «mal du siècle» του Μεσοπολέμου –ύστερα και 

από την οριστική κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας–,17 θα μπορούσε να αποφύγει την 

έλξη που ασκούσαν σε πολλούς νέους του κύκλου του οι ιδέες και τα κηρύγματα περί 

«Υπερανθρώπου» του Nietzsche. Στις σελίδες του Τάδε Έφη Ζαρατούστρα θα έβρισκε 

και αυτός οδοδείκτες ενός προορισμού, ο οποίος θα ήταν προνόμιο των λίγων και των 

«εκλεκτών».18 Εξάλλου, στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται να οδηγούσε και ο θαυμασμός 

του για τον ζωντανό «μύθο» του σχολείου του, τον κατά τρία περίπου έτη μεγαλύτερό 

του και απόφοιτο επίσης της τάξης του 1940, τον Κίτσο Μαλτέζο, τελευταίο τότε 

περισσότεροι φοιτητές, ανεξάρτητα απ’ την κοινωνική τους προέλευση, εγγράφονται στη Νομική 
Σχολή» (Μ. Κρανάκη, Ετερογραφία…, ό.π., σ. 22-23). 
16 Πρβλ. και Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 14˙ λίγο παρακάτω, ο Φραγκόπουλος 
θα πρόσθετε και τη Ρωσία (υπονοώντας προφανώς τα διαβάσματα και τις επιρροές του Dostoevsky –
όπως γίνονται αυτά αντιληπτά, για παράδειγμα, στο επεισόδιο με τον «Μεγάλο Ιεροεξεταστή» της 
Χάλκινης Εποχής) στις «πνευματικές» πατρίδες του συγγραφέα, στο πρόσωπο του οποίου εύρισκε 
ολοκληρωμένη και γόνιμη την επίδραση «της πνευματικής παράδοσης της Δύσης –και όχι μόνο της 
Δύσης, μα και της Ρωσίας» (σ. 15). 
17 Πρβλ. και το «Σημείωμα του συγγραφέα» στο Γ. Θεοτοκάς, Λεωνής, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της 
«Εστίας», 242009, σ. 180-181. 
18 Την έλξη που ασκούσαν στην ίδια και σε συνομηλίκους της ο Nietzsche, μαζί με διάφορα 
μυθιστορήματα εφηβείας, ξένα και ελληνικά (όπως ο κλασικός Grand Meaulnes του Alain Fournier και 
η Eroïca του Κ. Πολίτη), η Μ. Κρανάκη θα την απέδιδε στο αίσθημα μιας «ημιτελούς εφηβείας», που 
είχε σφραγίσει ολόκληρη τη «γενιά του ’40»: «Κι έτσι η Κατοχή δημιούργησε μια συνείδηση κοινή, κι 
έγινε μοίρα εξίσου κοινή η ημιτελής εφηβεία η αρχική. Την αντιμετωπίζουμε μ’ ανησυχία, φόβο κι όχι 
χωρίς κάποιο ναρκισσισμό. Σ’ αυτήν πιθανόν να οφείλεται η γοητεία που ασκεί σε μερικούς ο Νίτσε, ο 
Grand Meaulnes, η Eroïca του Κοσμά Πολίτη, μυθιστόρημα χαρακτηριστικό γύρω απ’ την εφηβεία, 
των αγοριών φυσικά», «Εμείς. Η γενιά του ’40 στην Ελλάδα», Ετερογραφία…, ό.π., σ. 21. 
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απόγονο του Στρατηγού Μακρυγιάννη.19 Όπως θα σημείωνε και πάλι ο «Μπούλης», 

συμφοιτητής του Μαλτέζου στο ίδιο έτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας:20 

Θα άξιζε, στο σημείο αυτό, όπου εξετάζουμε τις πρώτες ρίζες των πνευματικών του 
σκιρτημάτων, να αναφέρουμε και την βαθιά επίδραση που είχαν πάνω στον Ρόδη Ρούφο, 
η επιβλητική από τη μια μεριά παρουσία δίπλα του, ενός διδάσκαλου με το βάρος του Ι. 
Μ. Παναγιωτόπουλου (που του έκανε το μάθημα των Νέων Ελληνικών) και από την άλλη 
ο εφηβικός του θαυμασμός προς τον κατά δύο τάξεις μεγαλύτερο συμμαθητή του Κίτσο 
Μαλτέζο, ένα παιδί με πρόωρη και σπάνια πνευματική ανάπτυξη, ηγετικά χαρίσματα και 
ισχυρή προσωπικότητα. Ο άκαιρος μάλιστα θάνατος του Κίτσου Μαλτέζου, πριν 
τελειώσει η Κατοχή, αποτελεί και ένα από τα τρία οριακά στοιχεία που σφραγίζουν 
ανεξάλειπτα την πορεία και την ζωή του Ρόδη Ρούφου γενικότερα. (Τα άλλα δύο: η 
Κύπρος και η χούντα).21 

19 Σύμφωνα με τον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 46-47), οι φιλίες του Κ. Μαλτέζου με 
τον Ντίνο Τσαμαδό και τον Θ. Δ. Φραγκόπουλο, όπως και η κοινή τους φοίτηση στη «Σχολή Μακρή» 
που ευνοούσε, ανάμεσα σε άλλα, και τη γερμανομάθεια, θα έστρεφαν γρήγορα το ενδιαφέρον του 
πρώτου «στον Ρίλκε και στους άλλους μεγάλους της γερμανικής λογοτεχνίας», στην πολιτική και 
στρατιωτική ιστορία και, φυσικά, στη φιλοσοφία, καθώς θα τον οδηγήσουν στην «πρόωρη» ανακάλυψη 
του Nietzsche: «Αναζητώντας το απόλυτο, όπως πολλοί έφηβοι, αλλά και ψάχνοντας απελπισμένα 
κάποιο στήριγμα στην προσωπική του δυστυχία, [ο Κίτσος] ανακαλύπτει πρόωρα τον Νίτσε. Στις 
σελίδες του Τάδε έφη Ζαρατούστρα μοιάζει να καθρεφτίζεται ο προορισμός του: Ο ‘‘Υπεράνθρωπος’’ 
και η ‘‘Αιώνια Επιστροφή’’. […] Στη διάρκεια της εφηβείας του, ο Κίτσος εξελίσσεται σε homo 
universalis, με την αναγεννησιακή έννοια του όρου: Οι γνώσεις του εκτείνονται σε πολλά πεδία του 
επιστητού και ο τρόπος που τις αφομοιώνει και τις μεταδίδει αρχίζει να προκαλεί τον θαυμασμό αλλά 
και τον φθόνο. Διαθέτει το προνόμιο και τη δυστυχία να είναι διαφορετικός». Το ίδιο αίσθημα της 
διαφοράς από τους συνομηλίκους του φαίνεται ότι δοκίμαζε συχνά και ο Δίων, κυρίως εξαιτίας των 
λογοτεχνικών του ενασχολήσεων, πρβλ. και: «Πάντα μένει όμως κι η ανάμνηση πως ένας από τους 
εφήβους διαφέρει από τους άλλους και νιώθει πότε ψηλότερα και πότε χαμηλότερα απ’ αυτούς, γιατί 
είναι λιγότερο καλός αθλητής, λιγότερο καλοφτιαγμένος, και διαβάζει ποιήματα –πρώτη σκιά 
διάσπασης» (Ρούφος, 2015, 132, πρβλ. και 41, 62).  
20 Ο Μαλτέζος ήταν κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος του Φραγκόπουλου, αλλά θα γινόταν συμμαθητής του 
στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου τη σχολική χρονιά 1934-1935, επειδή έπρεπε να την επαναλάβει, καθώς 
την άνοιξη του 1934 είχε προσβληθεί από «μελιταίο πυρετό» και δεν είχε καταφέρει να παρακαθήσει 
στις εξετάσεις του Ιουνίου (Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 46). 
21 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 14˙ πρβλ. και την περιγραφή του Μιχαήλ στις 
πρώτες σελίδες του Χρονικού, όταν ο Δίων, το φθινόπωρο του 1942, βλέποντάς τον πλέον για πρώτη 
φορά ως ηγέτη της αντίπαλης παράταξης των κομμουνιστών στη Νομική, ανατρέχει στις αναμνήσεις 
του από τα γυμνασιακά τους χρόνια: «Τούτος [ο Μιχαήλ] δεν είχε αλλάξει από τότε που στο Ζάππειο, 
δυόμισι χρόνια μεγαλύτερος απ’ τον Δίωνα, ήταν ο αναγνωρισμένος αρχηγός των παιδιών, εκείνος που 
οργάνωνε στρατούς και πολέμους, που εξηγούσε τα μυστήρια των μηχανών και του έρωτα, ο πρώτος 
που αμφισβήτησε την ύπαρξη του θεού και που δήλωσε πως είχε κοιμηθεί με γυναίκα. Η ίδια ήρεμη 
αυτοπεποίθηση στα βαθιά χαραγμένα χαρακτηριστικά, τα ίδια σοβαρά μάτια. […].Ο Δίων θυμόταν καλά 
τη λιγνή {ψηλή}, δεμένη σιλουέτα του Μιχαήλ στο γυμναστήριο, τη σοβαρή μορφή και την ανδρική 
φωνή που επιβάλλονταν στη σκιερή σχολική αυλή, την ασυνήθιστη για την ηλικία του αίσθηση 
αξιοπρέπειας και μέτρου στις σχέσεις με συμμαθητές και δασκάλους. Στο περιοδικό του σχολείου 
δημοσιεύονταν συχνά διηγήματα του Μιχαήλ που προκαλούσαν το θαυμασμό όλων των τάξεων με τη 
δύναμη της γλώσσας και του περιεχομένου. Ήταν ποτισμένα μυστήριο, όχι όμως το μυστήριο της 
περιπέτειας που αρέσει συνήθως στους πολλούς εφήβους αλλά μάλλον μια συμβολική έκφραση 
αναζητήσεων, που φανέρωναν πρόωρη αίσθηση μεταφυσικής αγωνίας. {Παντού} Στα διηγήματα, στ’ 
αθλητικά, στην οργάνωση της Εθνικής Νεολαίας –το μεγάλο γεγονός εκείνων των σχολικών χρόνων, 
που προκαλούσε έντονες διαφωνίες–, {ακόμα και σε μια βραβευμένη έκθεσή του για την αποταμίευση 
που φανέρωνε απίθανες για ένα μαθητή γυμνασίου γνώσεις πολιτικής οικονομίας,} παντού  εμφανιζόταν 
ο Μιχαήλ συγκεντρωμένος, ηγετικός, με ασίγαστη θέληση κυριαρχίας, αλλά και ταυτόχρονα μειλίχιος 
κι ευγενικός με όλους και πιο πολύ με τους αδύνατους» (Ρούφος, 2015, 26-27 και Ρούφος, 1954, 22).  
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Ήδη, λοιπόν, στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου και λίγο πριν εγκαταλείψει και 

αυτός τα μαθητικά θρανία για να βρεθεί με τους φίλους του στα έδρανα της ίδιας 

Σχολής, ο Ρούφος θα διέθετε όλα τα γνωρίσματα («βαθιά ευρυμάθεια, δίψα για διαρκή 

διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων, διαρκή βιβλιοφαγία») των παιδιών της 

κοινωνικής του τάξης, «της εκκολαπτόμενης νέας γενιάς της άρχουσας τάξης στην 

Ελλάδα του 1936/40 και λίγο μετά».22 Στις καθοριστικότερες επιδράσεις της εφηβικής 

του ηλικίας και στους πνευματικούς του καθοδηγητές –εκτός από την ενθάρρυνση και  

τα ερεθίσματα που του πρόσφερε ο φιλόλογός του στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, 

ο συγγραφέας Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, και τη σίγουρα διαφορετική σε είδος, ποιότητα 

και ένταση απήχηση της αινιγματικής και γοητευτικής μορφής του Κ. Μαλτέζου– θα 

συγκαταλεγόταν η γνωριμία του με τον Π. Κανελλόπουλο. Η γοητευτική 

προσωπικότητα του αχαιού πανεπιστημιακού και πολιτικού θα χάραζε ανεξίτηλα, με 

το συνολικό της εκτόπισμα, τα χρόνια αυτά της πρώτης του διαμόρφωσης ‒όπως, 

εξάλλου, θα συνέβαινε αντίστοιχα και με πολλούς άλλους νέους της γενιάς του, που 

ανήκαν στο ίδιο κλίμα και κινούνταν στις ίδιες συντροφιές. 

Ο Α. Πεπονής, για παράδειγμα, θα παραδεχόταν ότι, παρά το γεγονός ότι «ούτε 

ένας από τον φιλικό –εκείνο– κύκλο» της κατοχικής παρέας της Νομικής δεν «υπήρξε 

ποτέ, μέχρι το 1967» οπαδός ή ψηφοφόρος του Κανελλόπουλου, ο ιδρυτής και ηγέτης 

από το 1935 του ΕΕΚ («Εθνικό Ενωτικό Κόμμα»),23 αντιπροσώπευε στα μάτια όλων 

«έναν από τους μύθους» των χρόνων εκείνων, ένα πρότυπο ήθους, «βίου και πολιτείας» 

και, κυρίως, «το νέο, που είχε κιόλας φτιάξει ένα όνομα», εφόσον ως επιστήμονας, 

ακαδημαϊκός δάσκαλος και δημόσιος άνδρας ενσάρκωνε ιδεατά τη «ζεύξη θεωρίας και 

πράξης»: δεν ήταν μόνον ένας από τους εισηγητές της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα 

(μιας επιστήμης που θεωρούνταν τότε ως η «κατεξοχήν πολιτική»), αλλά και ένας 

αγωνιστής της δημοκρατίας, που είχε γνωρίσει διώξεις για τις ιδέες του από το μεταξικό 

καθεστώς.24 Τα βιβλία του, κατά συνέπεια, θα καταβροχθίζονταν «άπληστα» από τους 

ανήσυχους, γεμάτους περιέργειες και ενδιαφέροντα φοιτητές, ανάμεσά τους και από 

τον Ρούφο και τον Φραγκόπουλο˙25 ας παραθέσουμε εδώ και πάλι τη σχετική μαρτυρία 

22 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 15.  
23 Για το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα του ΕΕΚ και την αμφισβήτηση του μεσοπολεμικού πολιτικού 
συστήματος εκ μέρους του Π. Κανελλόπουλου, πρβλ. το κεφ. «Μια νέα γενιά, μια νέα στρατηγική: η 
αναζήτηση, 1932-1936», στο Ε. Χατζηβασιλείου, Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το Ριζοσπαστικό Ρεύμα, 
1932-1979, ό.π., σ. 53-82 (ιδ. 62-78). 
24 Πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 11. 
25 Δεν είναι τυχαίο ότι ένα ολόκληρο κεφάλαιο της Τειχομαχίας (και συγκεκριμένα το έβδομο) 
επιγράφεται «Παναγιώτης Καλιμανόπουλος», αναφέρεται δηλαδή στον αχαιό πολιτικό και διανοούμενο 
και στην επίδρασή του πάνω στον ψυχισμό και την πνευματική συγκρότηση του ίδιου του Θ. Δ. 
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του τελευταίου, η οποία επαληθεύει και συμπληρώνει (ειδικότερα σε σχέση με τον 

Ρόδη) την προηγούμενη του Πεπονή, αναδεικνύοντας την ευρύτητα και τη διάρκεια 

αυτής της «βαριάς σκιάς» του Κανελλόπουλου στη γένεση και στην εξέλιξη του 

διανοητικού προφίλ του συγγραφέα μας:  

Αν ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος αποτέλεσε μια ευεργετική παρουσία στην λυκαυγή της ζωής 
του Ρούφου, επειδή του μετέδωσε το κέντρισμα για τη δημιουργική έκφραση, ο δεύτερος 
δάσκαλος, που όμοια με τον πρώτο ο Ρόδης Ρούφος τον τιμούσε μέχρι το θάνατό του, του 
έδωσε κάτι παραπάνω: την όρεξη να ασχοληθεί με ανιδιοτέλεια για τα κοινά, μέσα σε ένα 
πλαίσιο πάντοτε πνευματικότητας, διανθιζόμενο από μια έφεση μάλιστα παντογνωσίας. 
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος υπήρξε ένα φωτεινό μετέωρο με όλη τη σημασία της 
λέξης, για τους νέους του τελευταίου χρόνου του Μεταξά και του πρώτου της κατοχής. 
Είναι αδύνατο να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν έζησαν κείνη την εποχή το τι 
πραγματική γοητεία άσκησε πάνω στις συνειδήσεις μας κείνου του καιρού ο Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος, το τι πρότυπο βίου αντιπροσώπευε για τον καθένα. Ήτανε πράγματι 
«ψυχής διδάσκαλος», και στη συνείδηση του Ρόδη Ρούφου έριξε μια πολύ μακριά, και 
δύσκολα εξαλείψιμη, σκιά. Τον έμαθε να στοχάζεται αφανάτιστα και, αν αυτό λέγεται, 
κομψά. Οι καταβολές γερμανικής παιδείας, που κουβαλούσε από τις ιδιωτικές 
διδασκάλισσές του ο Ρούφος, βρήκαν στον Κανελλόπουλο έναν συστηματικό πλοηγό που 
του έδωσε τις κατάλληλες υποδομές: Καντ, Νίτσε και Σόπενχαουερ, στη φιλοσοφία, 
Χέγκελ στη λογική, Νοβάλις και Ζαν Πωλ –αλλά και Ρίλκε και Γκεόργκε– στην ποίηση, 
Χάουπτμαν, Ζούντερμαν, Τηκ, Κλάιστ και Χέμπελ στο θέατρο. Για να μη μιλήσουμε και 
για άλλα πεδία του επιστητού, όπου η ευρυμάθεια του Παναγιώτη Κανελλόπουλου ήτανε 
τόσο χρήσιμη, όπως π.χ. στη μουσική ή τη ζωγραφική.26 

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι στην ακτινοβολία του Κανελλόπουλου όσο και στην 

οικογενειακή παράδοση, στο συσσωρευμένο πολιτισμικό «κεφάλαιο» και στην 

επενέργεια προσώπων και εμπειριών του άμεσου περιβάλλοντός του, θα οφειλόταν εν 

πολλοίς και η στάση που σύντομα θα υιοθετούσε ο συγγραφέας μας απέναντι στη 

μέγιστη πρόκληση της Κατοχής, προκρίνοντας τη «στράτευσή» του στις μη εαμικές 

Φραγκόπουλου˙ ενδεικτικά, ο συγγραφέας, και παρά την κριτική που ασκούσε σε πτυχές του χαρακτήρα, 
σε λανθασμένες εκτιμήσεις και αποφάσεις του «πνευματικού πατέρα» του, δεν δίσταζε ταυτόχρονα να 
ομολογήσει τις πολλές και ανυπολόγιστες οφειλές που του χρωστούσε από τα εφηβικά του χρόνια: 
«Γενικά, πέρασε από πάνω μου σαν ένας άνεμος δημιουργίας, μ’ αποτίναξε από τον πνευματικό 
λήθαργο, όπου κυλιόμουνα εδώ και τρία χρόνια, απληροφόρητος, ακατατόπιστος, διαβάζοντας στραβά, 
κρατώντας τη σκέψη μου άγονη και στενεμένη. Με τον Καλιμανόπουλο, βρήκα τις γενικές κατευθύνσεις 
στην πορεία μου, που (κι εκπλήττομαι όταν το διαπιστώνω σήμερα) μέχρι κι αυτή τη στιγμή αδιατάρακτα 
και αδιάλειπτα την έχω ακολουθήσει. Ναι, αν ποτέ μου διάβασα κάτι, ένιωσα τον παλμό της ζωής μέσα 
μου, κεντρίσθηκα από το δαιμόνιο της φιλοδοξίας ή στοχάσθηκα μ’ έναν άδολο λογισμό, το χρωστάω 
ακέραια στον Παναγιώτη Καλιμανόπουλο, κείνο το καλοκαίρι στην Κάρυστο, το 1940. Ας είναι αυτές 
οι γραμμές, –οι λίγες και ανάξιες– το ψέλλισμα της ευγνωμοσύνης μου για τα όσα μ’ ανιδιοτέλεια, κι 
ίσως ανυποψίαστα κι ασυνείδητα, μου έχει χαρίσει.» (σ. 98)˙ πρβλ. και το σχετικό του δοκίμιο, 
αφιερωμένο και αυτό στον Π. Κανελλόπουλο, «Περιπέτεια Πολιτικής και Περιπέτεια Πνεύματος» στο 
Κριτική της Κριτικής. Δοκίμια, Αθήνα, Διογένης, 1978, σ. 133-141. 
26 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 15-16˙ ιδιαίτερα για τη μουσική παιδεία και 
καλλιέργεια του Ρούφου, τόσο φανερή και στα μυθιστορήματά του από τις συνεχείς σχετικές αναφορές, 
παρομοιώσεις και παραλληλισμούς, εκτός από τον Κανελλόπουλο, σημαίνοντα ρόλο, σύμφωνα με τον 
Φραγκόπουλο, θα έπαιζε και ο Α. Μπενάκης (πρβλ. ό.π., σ. 16-17). 
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αντιστασιακές οργανώσεις.27 Και αυτό, παρά την πρόταση που είχε δεχτεί από νωρίς 

να συνταχθεί και αυτός, όπως ο Κ. Μαλτέζος και πολλοί άλλοι συνομήλικοί του 

ανάλογης καταγωγής και οικονομικής επιφάνειας, συμμαθητές του στη «Σχολή 

Μακρή» ή γείτονές του στην ίδια συνοικία (στο «αμαρτωλό» Κολωνάκι), στη μετωπική 

προσπάθεια της Αριστεράς (το ΕΑΜ) ή/και στην κομμουνιστική νεολαία (ΟΚΝΕ).28  

Ο Δίων, ανακαλώντας «με νοσταλγία» τους πρώτους μήνες της Κατοχής, όταν ως 

ένας ιδεαλιστής έφηβος των δεκαοχτώ περίπου χρόνων μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα 

στους Πλατωνικούς Διαλόγους, τα βιβλία του Nietzsche και «την αγάπη του για τη 

Λίζα, τη μουσική και τη θάλασσα», κρατώντας τον εαυτό του «σ’ απόσταση απ’ την 

καθημερινότητα της Ιστορίας», θα δικαιολογούσε ως εξής την προσήλωσή του στο 

«αστικό» ιδανικό του έθνους (και της διαταξικής εθνικής ενότητας) ‒κάτι που στη 

συγκεκριμένη συγκυρία θα μεταφραζόταν στην απόλυτη στήριξη του βασιλιά και της 

εξόριστης κυβέρνησής του, στην ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη και αφοσίωση στους 

συμμάχους (ιδιαίτερα στους Άγγλους) και, αντίθετα, στην απόρριψη της ιδεολογίας, 

της ρητορικής και των πρακτικών του ΕΑΜ ως άκαιρων και εν δυνάμει διχαστικών: 

Εθνικιστής από ανατροφή και περιβάλλον, ξένος στα κοινωνικά προβλήματα, [ο Δίων] 
μισούσε τους Γερμανούς και περίμενε χωρίς ανυπομονησία την ώρα να τους πολεμήσει. 
Το εξιδανικευμένο έπος του αλβανικού πολέμου, η ιδέα της ενότητας του έθνους, η 
νομιμοφροσύνη στην εξόριστη κυβέρνηση, στο βασιλιά και στους Άγγλους συμμάχους 
ήταν τα θεμέλια της πολιτικής του πίστης, και θεωρούσε άκαιρη κι αντεθνική κάθε 
συζήτηση για εσωτερικά προβλήματα την ώρα του πολέμου. Έτσι, όταν τον είχε 
πλησιάσει ο Γιαννόπουλος και του ’χε μιλήσει με πολλές προφυλάξεις για τη μεγάλη 
οργάνωση, το ΕΑΜ, που θα πολεμούσε για ν’ απελευθερώσει το λαό από το φασισμό –
αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο φασισμό περιλαμβάνονταν κι ο βασιλιάς με την 

27 Πρβλ. Θ. Δ. Φραγκόπουλος, ό.π., σ. 18: «Προκαθορισμένος από τη γνωριμία του με τον Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο, [ο Ρούφος] εντάσσεται στην οργάνωση ‘‘Ιερή Ταξιαρχία’’». 
28 Ο Δίων, ήδη από την πρώτη του επίσκεψη στη Φοιτητική Λέσχη, την περιβόητη «υπόγα», στη Ρίζα 
του Μύθου θα αναγνώριζε πολλά (από τα καλύτερα και δυναμικότερα) στελέχη των κομμουνιστών στο 
Πανεπιστήμιο, επειδή ήταν «νέοι αστοί», πρώην συμμαθητές του στο σχολείο (σ. Ρούφος, 2015, 24)˙ 
μάλιστα στην πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος, ο Δίων, εμφανώς πιο δηκτικός, θα περιέγραφε 
λεπτομερειακώς τη μεταμφίεση των πρώην συμμαθητών και φίλων του σε «προλετάριους» {«έκαναν 
ό,τι μπορούσαν για να μοιάζουν με προλετάριους, καλλιεργώντας προσεχτική ατημελησία στο ντύσιμο, 
βρώμικα νύχια και προστυχιά στο φέρσιμο»} (Ρούφος, 1954, 17), όπως και ο Λέανδρος (το αντίστοιχο 
προσωπείο του Φραγκόπουλου στην Τειχομαχία), θα μιλούσε εν πολλοίς για συμπλεγματικούς τύπους, 
οι οποίοι «ξεκινούσαν κάθε μέρα από τα άνετα σπίτια τους, τυραννισμένοι από την αδυσώπητη πατρική 
καταπίεση, για να παίξουν τον επαναστάτη γύρω από ένα καπνισμένο καζάνι» (σ. 107). Πάντως, το 
γεγονός ότι πολλοί νέοι μεγαλοαστικής καταγωγής είχαν ενταχθεί στο ΕΑΜ, στην ΟΚΝΕ («Ομοσπονδία 
Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας») ή στους «αιρετικούς» τεταρτοδιεθνιστές/τροτσκιστές 
επιβεβαιώνεται από πολλές πηγές και μαρτυρίες (Πεπονής, Μιχαηλίδης, Π. Μακρής-Στάικος κ.ά.). Όσο 
για την περίπτωση του Κ. Μαλτέζου, αξίζει εδώ να παραθέσουμε και τη συναφή μαρτυρία του ανώνυμου 
συντάκτη του εκτενούς δημοσιεύματος για τη Ρίζα του Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο Κόσμων 
τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 59): «μια πραγματικά σπάνια ηγετική φυσιογνωμία της κατοχής ‒ένας 
‘‘ταξικός αποστάτης’’, που πήδησε στο εαμικό στρατόπεδο γοητευμένος απ’ την αναγεννητική του 
επαγγελία, συνεπαρμένος απ’ τις μεσσιανικές υποσχέσεις του κομμουνιστικού μύθου. Στο πρόσωπό του 
το Κ[ομμουνιστικό].Κ[όμμα]. βρήκε τον καλύτερο ομιλητή που είχε ποτέ στους φοιτητικούς χώρους». 
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κυβέρνηση του Καΐρου– ο Δίων αρνήθηκε κατηγορηματικά να προσχωρήσει. (Ρούφος, 
2015, 37) 

Ανατρέχοντας πάλι αργότερα, μέσα στο εμφυλιοπολεμικό φθινόπωρο του 1943, 

στην οικογενειακή του παράδοση, όπου συμπυκνωνόταν ουσιαστικά και ολόκληρο το 

άμεσο ιστορικό παρελθόν του ελεύθερου ελληνικού κράτους, θα αναλογιζόταν τα 

πεπραγμένα της προηγούμενης γενιάς των αστών του τόπου και τις δύο μεγάλες 

παρατάξεις, στις οποίες αυτοί είχαν χωριστεί από την περίοδο του Εθνικού Διχασμού 

κ.ε. Ο Δίων θα ομολογούσε ότι συχνά άκουγε με ενδιαφέρον και σεβασμό, κάποτε και 

με αληθινή συγκίνηση, τις «μεροληπτικές αφηγήσεις» τους για όσα είχαν οραματιστεί 

(και εν μέρει πραγματοποιήσει) οι ίδιοι (άλλοι ως βασικοί «ηθοποιοί» και άλλοι ως 

«κομπάρσοι») στο πλαίσιο της Μεγάλης Ιδέας ‒του μεγάλου «μύθου» που τους είχε 

εμπνεύσει και παρακινήσει σε επιθετικές εξορμήσεις, σπέρνοντας «τα Βαλκάνια και 

την Ανατολή μ’ ελληνικούς τάφους» (Ρούφος, 2015, 184). Και παρά την ελαφρότητα 

των κρίσεών τους, τις τεράστιες διαφορές τους ως προς τα πρόσωπα ή τις τακτικές που 

θα έφερναν σε πέρας «το μεγάλο πέταγμα του εθνικού ονείρου», καθώς και τις 

λυσσαλέες αντιπαραθέσεις τους ως προς τις ευθύνες για τη «συντριβή» του (Ρούφος, 

2015, 184), ο Δίων θα αναγνώριζε στην κάθε μια πλευρά αρετές ‒χωρίς ταυτόχρονα να 

αποσιωπά την κριτική του για λανθασμένες εκτιμήσεις και χειρισμούς. 

Έτσι, στους βενιζελικούς θα πίστωνε δυναμισμό και ευστροφία, 

φιλοπροοδευτικότητα και ριψοκίνδυνη επιχειρηματικότητα, πίστη στις ανανεωτικές 

ροπές του ελληνισμού, όσο και στις καινοτόμες ιδέες και αντιλήψεις που 

μεταφυτεύονταν από την Ευρώπη ‒χαρακτηριστικά όλα μιας εξωστρέφειας, που 

παραγνώρισε, ωστόσο, τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας, τις αναστολές και τις 

φοβίες των «παλιοελλαδιτών», τις εύθραυστες ισορροπίες μιας πολιτικής ζωής, που δεν 

είχε πίσω της παρά μόνο μισόν αιώνα ομαλού συνταγματικού βίου: 

Έτσι έβλεπε το βενιζελισμό σαν την καινούργια πνοή που έκανε την Ελλάδα σύγχρονο 
κράτος, στήριξε την αστική κοινωνία με την αγροτική μεταρρύθμιση και πάνω απ’ όλα 
πάλεψε επαναστατικά, μανιακά, έξυπνα, για να ξανάβρει τ’ αχνάρια παλιού ελληνισμού. 
Πόσος Θουκυδίδης υπήρχε στο μεγαλοϊδεατικό ιδανικό, πόση αρχαία Αθήνα με τη 
ναυτική κι εμπορική της δύναμη! «Πάσαν γην και πάσαν θάλασσαν εσβατόν τη ημετέρα 
τόλμη…» Αλλά και πόσο Βυζάντιο, με τις νοσταλγίες της άλλης όχθης του Αιγαίου και 
της Πόλης… Η Ελλάδα θα γινόταν κράτος με δυνατό στόλο και κέντρο βάρους στη 
θάλασσα, με το ’να σκέλος στεριάς στα Βαλκάνια και τ’ άλλο στη Μικρασία ‒ένα έθνος 
ζωντανό, μ’ εύστροφη διπλωματία και καινούργιους ανθρώπους στις καίριες θέσεις, ένα 
κράτος ορθολογικά οργανωμένο κι απαλλαγμένο από συνήθειες, παραδόσεις και 
προλήψεις, κυριαρχημένο από ναυτικούς, εμπόρους και τραπεζίτες. 
Αυτό το ανακάτεμα ρεαλισμού και παιδικών ιστορικών αναβιώσεων υποστηριζόταν μ’ 
επιτυχία από τους παλιούς βενιζελικούς, που ήταν κατά κανόνα πιο εύγλωττοι κι έξυπνοι 
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από τους αντιπάλους τους. Μολοτούτο ο Δίων διέκρινε κάτω από την εκθαμβωτική 
τακτική μεγαλοφυία του αρχηγού τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες του έργου. Του 
φαινόταν πως τούτο υπερτίμησε τις δυνάμεις του τόπου, κυνήγησε ιστορικά ξεπερασμένες 
χίμαιρες και διέσπασε την παράδοση συνταγματικής νομιμοφροσύνης που μόλις τα 
τελευταία πενήντα χρόνια είχε δημιουργηθεί, εισάγοντας στην ελληνική πολιτική ζωή την 
επανάσταση σα μέσο επικράτησης και καλώντας ξένους στρατούς να χτυπήσουν τους 
αντίπαλους Έλληνες. (Ρούφος, 2015, 184-185) 

Από την άλλη, στον κόσμο των συντηρητικών, των υποστηρικτών του 

Κωνσταντίνου και του θεσμού της μοναρχίας, θα καταλόγιζε «στενοκεφαλιά», 

επιφυλακτικότητα, καχυποψία, άκριτη προσκόλληση στην παράδοση, έλλειψη 

στοιχειώδους πολιτικής σκέψης και πειστικού λόγου, απουσία ιδεολογικών ταγών (με 

την αυτονόητη εξαίρεση του Ίωνος Δραγούμη, «μόνου ίσως συνειδητού ανάμεσα 

στους μαχητές της παράταξης») και πολιτικών ηγετών ικανών να εκστομίζουν κάτι 

περισσότερο από «άναρθρες κατηγορίες εναντίον του σατανικού αντιπάλου» (Ρούφος, 

2015, 185). Εντούτοις, στη συγκυρία της Κατοχής, ο Δίων θα πριμοδοτούσε με 

σαφήνεια την «εικόνα» που οι δεύτεροι είχαν σχηματίσει για την Ελλάδα, μια χώρα 

βασικά «στεριανή» και περιορισμένη στα Βαλκάνια, αλλά μακριά από τυχοδιωκτικούς 

πειραματισμούς και το μάταιο κυνήγι της όποιας αναχρονιστικής «χίμαιρας».  

Στους φιλομοναρχικούς της αντιβενιζελικής παράταξης θα έβλεπε τους 

πραγματιστές της γης και του «χωραφιού», τους νομιμόφρονες της ελληνικής 

δυναστείας, της στρατιωτικής ιεραρχίας και της μικροϊδιοκτησίας, τους 

προσηλωμένους στην «αγωγή και την οικογενειακή συνέχεια» ‒κυρίως, τους 

προσγειωμένους στην αντιμετώπιση των πραγματικών απειλών για τον Ελληνισμό, οι 

οποίες δεν μπορούσαν να προέρχονται παρά μόνον από τους προαιώνιους εχθρούς του 

έθνους, τους Σλάβους: 

Αυτή η εικόνα, σε πολλά σημεία σωστότερη σε ιστορική προοπτική απ’ τις αντιλήψεις 
των αντιπάλων, έδειχνε μιαν Ελλάδα με κέντρο βάρους τη Βαλκανική Χερσόνησο, 
πειθαρχημένη στη συνταγματική τάξη, χωρίς πολλούς νεοτερισμούς, επιφυλαχτική στην 
εξωτερική πολιτική της, έχοντας γυρισμένη όλη την προσοχή της στη συγκράτηση των 
Σλάβων, που από αιώνες αυξάνουν την πίεσή τους στα βόρεια σύνορα. Σ’ αυτό το σχήμα 
υπήρχε εκτίμηση για την αγωγή και την οικογενειακή συνέχεια, δυσπιστία για τους 
«τυχάρπαστους», παράδοση στρατιωτική, στεριανή και δεμένη στο χωράφι. Η Τουρκία 
λογάριαζε για λιγότερο επικίνδυνη απ’ τους Σλάβους, σχεδόν σα μελλοντικός σύμμαχος, 
όπως την είχε προβλέψει ο Μαυροκορδάτος. Οι εξωτερικές περιπέτειες, οι σπάταλες 
εξορμήσεις στην Ανατολή κι η σχετική αδιαφορία του Βενιζέλου για την Ήπειρο και τη 
Θράκη προκαλούσαν την αγανάχτηση των παλιών βασιλικών, καθώς κι η υπερβολική του 
προσήλωση στην Αγγλία. Ο κόσμος αυτός, ο πριν το 1909, ένα μεγάλο έργο μπορούσε να 
παρουσιάσει στο ενεργητικό του: το Μακεδονικό Αγώνα, το θρύλο των Ελλήνων 
αξιωματικών κι εθελοντών που πολέμησαν μόνοι και θυσιάστηκαν για να κρατήσουν τις 
ακριτικές περιοχές του έθνους. Ο Δίων, που σεβόταν πολύ το τοτεμικό αρχέτυπο της 
φυλής και μισούσε, σύμφωνα με την παράδοση και την αγωγή του, τους «βαρβάρους του 
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Βορρά», έβρισκε αυτό τον αγώνα πολύ πιο σημαντικό από την πάλη για την 
απελευθέρωση απ’ τους Τούρκους, που είχε τελειώσει οριστικά πριν εκείνος γεννηθεί. 
Εξηγούσε πολλά, φυσικά, το γεγονός ότι ο Βενιζέλος ήταν Κρητικός, θρεμμένος μ’ 
επαναστατικό μίσος για τον Τούρκο δυνάστη, ενώ ο Δραγούμης ήταν Μακεδόνας. 
(Ρούφος, 2015, 185-186) 

Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι ο Δίων, στην κατάληξη του  απολογισμού του 

για την προσφορά και το ήθος των αστών της πρώτης εικοσαετίας του εικοστού αιώνα 

(και όσο και αν τα περισσότερα σφάλματα υπολογισμού και στρατηγικής θα βάραιναν, 

κατά την εκτίμησή του, τους οπαδούς του κρητικού πολιτικού), θα εμφανιζόταν τελικά 

ενωτικός και ευγνώμων για τις «θυσίες» τους για την Ελλάδα, δίχως να τους διακρίνει 

σε καλούς και κακούς στους πίνακες που, με βάση τις διηγήσεις για τα κατορθώματά 

τους, συνέθετε εκ των υστέρων «με μεγάλες επικές γραμμές» (Ρούφος, 2015, 184). 

Μπορεί, βέβαια, για αυτόν ένα από τα μεγαλύτερα δεινά που είχαν επιφέρει οι 

βενιζελικοί στην πολιτική παράδοση της χώρας να ήταν η ενίσχυση της τάσης του 

ελληνικού λαού για επαναστατικές ή και πραξικοπηματικές εκτροπές, η παραβίαση της 

συνταγματικής νομιμότητας και ομαλότητας, η ανάμιξη των ξένων δυνάμεων στα 

εσωτερικά της χώρας και η προσφυγή στην ένοπλη βία «σα μέσο επικράτησης» έναντι 

των ομοεθνών τους˙ και, σίγουρα, όλα αυτά θα του φάνταζαν ακόμη πιο ανησυχητικά 

με δεδομένο το κενό εξουσίας, την αποδιοργάνωση του κράτους, της οικονομίας και 

των κοινωνικών δομών που βίωνε η χώρα μέσα στην Κατοχή. 

Σημασία, εντούτοις, είχε ότι ο ίδιος ο Δίων, μαζί με τους λιγοστούς «εκλεκτούς» 

της ίδιας κάστας, συνειδητοποιώντας τη βαριά κληρονομιά των άμεσων προγόνων τους 

που τόσα είχαν καταφέρει στο όνομα των «εθνικών ιδανικών», 29  ένιωθε υποχρεώσή 

του να αναλάβει μαζί με τους ομοίους του τα ηνία του (διμέτωπου) αγώνα έναντι των 

29 Πρβλ. επίσης την αναφορά στη «χρυσή γενιά» των αστών του πρώτου τέταρτου του εικοστού αιώνα 
και στις διαφορές τους πάνω σε ζητήματα παράδοσης, γλώσσας και παιδείας, που αναδείκνυαν ακόμη 
περισσότερο τον χώρο του Πανεπιστημίου ως εστία πνευματικής δημιουργίας και άμιλλας των 
«αρίστων» ‒μια εξιδανικευτική εικόνα του Ανώτατου Ιδρύματος της χώρας, που ερχόταν σε πλήρη 
αντίθεση με την κατάντια, όπου αυτό είχε περιέλθει, κατά τη γνώμη του Δίωνα, εξαιτίας της 
συμπεριφοράς και των συνθημάτων των εαμικών: «Εκεί [στο Πανεπιστήμιο] ενώνονταν τα νήματα 
μεσαιωνικών εικόνων και παραδόσεων ‒λεπτή σχολαστική διαλεχτική, trivium, quadrivium, παλιότατα 
προνόμια κι ιστορία, αριστοτέλεια και θωμική ενότητα‒ αναμνήσεις επαναστάσεων με ιδεολογικά 
συνθήματα της χρυσής γενιάς, μουστακοφόροι πρόγονοι έτοιμοι να σκοτωθούν για τη γλώσσα του 
Ευαγγελίου και την τιμή του ελληνισμού που είχαν συνδέσει μαζί της ‒παλαβά γλέντια με μεθυσμένες 
συζητήσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο ‒gaudeamus igitur…‒ περισσότερο όμως η μέθη της αλήθειας που 
βρισκόταν εκεί, συσσωρευμένη και ταξινομημένη στα σοφά κεφάλια των δασκάλων και στα κείμενα 
που πρόσμεναν αραδιασμένα στο ασκητικό σπουδαστήριο. […]. Πόσο μακριά απ’  αυτά βρισκόταν… 
Τον τωρινό τόνο έδιναν τα κόκκινα συνθήματα στους τοίχους των πανεπιστημιακών κτιρίων: ‘‘Ψωμί, 
νερό και φως!’’, ‘‘Λευτεριά, μόρφωση, σαράντα δράμια λάδι!’’ ‒όλα με την υπογραφή ΕΑΜ» (Ρούφος, 
2015, 21-22). 
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αλλοεθνών εισβολέων, αλλά και των εγχώριων «βαρβάρων», που απειλούσαν εκ νέου 

την ακεραιότητα της χώρας: 

Όπως και να ’χε το πράμα κι όπως και να ’ταν μοιρασμένο το δίκιο, σκεφτόταν ο Δίων, 
γεγονός ήταν ότι οι δυο μεγάλες παρατάξεις, που είχαν χωρίσει την Ελλάδα, είχαν κι οι 
δυο ιδανικά εθνικά, έστω και με διαφορετική απόχρωση το καθένα. Οι Έλληνες αστοί της 
πρώτης γενιάς του αιώνα είχαν θυσιαστεί για οράματα που ξεπερνούσαν τα ατομικά υλικά 
τους συμφέροντα κι είχαν δημιουργήσει τη σημερινή Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερη απ’ αυτή 
που είχαν παραλάβει. Κι αν τσακώνονταν για την επικράτηση και για την πολιτική που 
έπρεπε ν’ ακολουθηθεί, ήταν ένας αγώνας εσωτερικός, με λίγα θύματα και πολλά σημεία 
επαφής των αντιπάλων. Κάποιο ιστορικό μέγεθος είχαν κάποτε οι Έλληνες αστοί, την 
εποχή όπου όχι μόνο δε μέτραγε για εξυπνάδα η αποφυγή της στρατιωτικής θητείας, μα 
δείχνανε με το δάχτυλο τους λίγους «κουραμπιέδες» γιους καλών οικογενειών που δεν 
ήταν στο μέτωπο. Ήταν αστοί με θέληση, αυτοπειθαρχία και συνείδηση καθήκοντος, 
αντίθετα από πολλούς διαδόχους τους. 
Για το σημερινό αγώνα όμως οι άνθρωποι αυτοί ήταν ανίκανοι. Δεν καταλάβαιναν, δεν 
μπορούσαν να καταλάβουν. Όλο το βάρος έπεφτε στους ώμους λίγων νέων. (Ρούφος, 
2015, 186-187) 

Ελάχιστα κοινά σημεία επαφής θα μπορούσαν να υπάρξουν, λοιπόν, ανάμεσα στην 

«πολιτική κουλτούρα», στους στόχους, στα συνθήματα και στις μεθόδους που θα 

υιοθετούσε με την πάροδο του χρόνου το ΕΑΜ για να πολεμήσει τους κατακτητές και 

να εγκαθιδρύσει τη «λαοκρατία» στην Ελλάδα και στα κλασικά, συντηρητικά ιδεώδη 

του νεαρού Δίωνα. Ο κεντρικός πρωταγωνιστής συχνά (και αναμενόμενα, δεδομένης 

της ταξικής του τοποθέτησης και συνείδησης) θα έβλεπε με αυταρέσκεια τον εαυτό του 

«σαν υπόδειγμα του πλατωνικού ιδανικού που του είχε αρέσει, του ‘‘βασιλικού 

ανδρός’’ που φιλοσοφεί» ή «σαν άρχοντα της καλής εποχής, με έντονη συνείδηση 

καθήκοντος στην Πολιτεία, καλή παιδεία και διοικητικές ικανότητες –έναν από τον 

κύκλο των Σκιπιώνων, ας πούμε» (Ρούφος, 2015, 36 και 101).  

Εξάλλου, σε προσωπικό επίπεδο, την άνοιξη του 1941, ο ίδιος ήρωας φαίνεται ότι 

μάλλον βίωνε ακόμη τα απόνερα μιας βαθιάς «κρίσης εφηβείας», που δεν θα του 

επέτρεπε την απαγκίστρωση από «την ηδονική βυθομέτρηση των προσωπικών του 

αβύσσων» (Ρούφος, 2015, 41), ‒και, βέβαια, απολάμβανε το ξύπνημα του πρώτου 

μεγάλου του έρωτα (για τη Λίζα) μέσα στον μυστικισμό του ήλιου και της θάλασσας, 

στο εξαίσιο αττικό καλοκαίρι, συντροφιά με την ποίηση του Γ. Σεφέρη και των Γάλλων 

ποιητών της «παρακμής». Όντως, οι σεφερικοί απόηχοι στην περιγραφή της κρίσης 

αυτής θα ήταν έκδηλοι, όπως προκύπτει και από το παρακάτω απόσπασμα:  

Έπειτα ήρθε εκείνη η άνοιξη του ’41, πριν και μετά τη γερμανική εισβολή, που σήμανε τη 
βαθιά κρίση της εφηβείας για τον Δίωνα: μήνες αρρώστιας και κατάθλιψης, μήνες όπου 
ένιωσε γερασμένος και χωρίς ελπίδες, όπου τον βάραινε η αποφασισμένη αγνότητα χωρίς 
πια να βρίσκει διέξοδο σε αδιάκοπη σωματική άσκηση. Τότε πρωτοδιάβασε Γάλλους 
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ποιητές της παρακμής κι ανακάλυψε με θλίψη πως η ζωή είχε άπειρες ομορφιές που 
περνούσαν από κοντά του χωρίς να ’χει την ικανότητα ν’ απλώσει σ’ αυτές τα χέρια του. 
(Ρούφος, 2015, 40)30 

Ωστόσο, την ατμόσφαιρα αυτή της μόνωσης, της (σχετικής έστω) αμεριμνησίας 

και ξεγνοιασιάς θα διέκοπτε απότομα η οδυνηρή πραγματικότητα της Κατοχής κατά 

τον επερχόμενο χειμώνα του 1941-42. Στο μεταξύ, σε διάστημα λίγων μόλις μηνών, 

ακόμη και δεκαπεντάχρονοι μαθητές θα είχαν κατανοήσει ότι «οι καιροί ου μενετοί» 

και, όπως θα σημείωνε χαρακτηριστικά ο Τ. Μπενάς, μετέπειτα στέλεχος της ΕΠΟΝ 

Πειραιά, από το αναγκαστικό κλείσιμο του σχολείου τον Οκτώβριο του 1940 μέχρι την 

επαναλειτουργία του τον Μάιο του 1941 «δεν ήταν έξι μήνες, τουλάχιστον έξι χρόνια 

είχαν περάσει». Έτσι, οι έφηβοι της «Γενιάς του ’40», άλλοι πιο γρήγορα και άλλοι με 

κάποια μικρή καθυστέρηση (όπως ο συγγραφέας μας), θα αποχαιρετούσαν απότομα 

και οριστικά, χωρίς μάλιστα να το συνειδητοποιήσουν τότε άμεσα, την εφηβεία τους, 

«που θα ’χε μπροστά της κάτι λίγα χρονάκια, αν ήταν οι καιροί συνηθισμένοι. Μα 

τότες, οι βδομάδες μετρούσαν για χρόνια».31 

 
ΙV.2. H μαχητική «(αντι)στράτευση» του Ρούφου στη στροφή της 

εφηβείας 
 
ΙV.2.1. Ιστορικό πλαίσιο: η ρήξη της Κατοχής και η γέννηση της Αντίστασης 

στην Αθήνα 
 

Ο Ρούφος θα ολοκλήρωνε τις γυμνασιακές σπουδές του στο «Ελληνικόν 

Εκπαιδευτήριον» του Μακρή αρχές του καλοκαιριού του 1942, αφήνοντας πίσω του 

30 Πρβλ. και τους σεφερικούς στίχους από το ΙΗ΄ του Μυθιστορήματος: Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει 
ένα πλατύ ποτάμι/ μέσα από τα δάχτυλά μου/ χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Άλλωστε, ολόκληρο το πρώτο 
κεφάλαιο της Ρίζας του Μύθου, το οποίο και κάλυπτε την περίοδο από το Φθινόπωρο του 1942 μέχρι τις 
αρχές καλοκαιριού του 1943 (με αναδρομές, όμως, στα σχολικά χρόνια του Δίωνα, ιδίως των δύο 
τελευταίων γυμνασιακών τάξεων των ετών 1940-42) έχει τον τίτλο «Τέλος εφηβείας»˙ η έντονη κρίση 
εφηβείας, σύμφωνα πάντα με το μυθιστόρημα, θα εκδηλωνόταν την άνοιξη του 1941, αλλά ήδη το 
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου θα ήταν παρελθόν, καθώς ο Δίων θα ένιωθε «απότομα σαν το φίδι που πετάει 
από πάνω του ένα παλιό, άχρηστο δέρμα» (Ρούφος, 2015, 41˙ πρβλ. και 132). 
31 Η μαρτυρία του Τ. Μπενά προέρχεται από το βιβλίο του Της Κατοχής. Μνήμες Μικρές σαν Χρέος, 
Αθήνα, Θεμέλιο 1990, σ. 17-19 και παρατίθεται και από την Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας 
Γενιάς…, ό.π., σ. 74 και 276-277˙ ας παραθέσουμε ακόμη και τη σχετική προσωπική «κατάθεση» του 
Φραγκόπουλου από την Τειχομαχία: «το τέλος του σχολείου καλοκαίρι σαράντα, τέλος μαζί μιας 
βασανισμένης μακαριότητας και μιας ανυποψίαστης εφηβείας» (σ. 81) και, λίγο παρακάτω, «Η κήρυξη 
του πολέμου με βρήκε με άδεια χέρια, άδεια καρδιά, και δίχως καμιά διάθεση να προσπαθήσω να τη 
γεμίσω. Έτσι μονάχα αμέτοχος μπορούσα να παραμείνω στον πόλεμο, σ’ όλη τη μεγαλειώδη κείνη 
προσπάθεια του Ελληνικού Λαού στο χειμώνα της Αλβανίας˙ […]. Μόνο με τη θανάσιμη άνοιξη του 
σαρανταένα συνήλθα. […] –τότε κατάλαβα πως άρχισε να υποχωρεί το έδαφος που μας συγκράταγε και 
πως το καλύτερο που θα είχα να κάνω ήταν ν’ αφήσω βιβλία και πόζες και μεγάλες προσδοκίες και να 
κοιτάξω γύρω μου» (σ. 82). 
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τον φοβερό πρώτο χειμώνα της Κατοχής, κατά τον οποίο ο πρωτοφανής λιμός είχε 

σωρεύσει πτώματα στους δρόμους της Αθήνας και πρωτόγνωρες σκηνές φρίκης, καθώς 

και πολλά άλλα δεινά˙ ανάμεσά τους, την εκτεταμένη εμφάνιση της μαύρης αγοράς, 

φαινόμενο που έλαβε μαζικές διαστάσεις τον χειμώνα 1941-1942, με το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού της πρωτεύουσας να εμπλέκεται ακούσια και εξ ανάγκης στους 

μηχανισμούς του. Εξαιτίας της καθίζησης της (αγροτικής, βιοτεχνικής και 

βιομηχανικής) παραγωγής και της διάλυσης του παραγωγικού ιστού της χώρας 

σύντομα θα παρατηρούνταν, πέρα από τις αναπόφευκτες ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη 

πρώτης ανάγκης, στρεβλώσεις στο σύστημα των συναλλαγών και αδυναμία 

παρέμβασης των θεσμοθετημένων αρχών και φορέων στην εύρυθμη λειτουργία της 

αγοράς. 

Την ίδια στιγμή, βέβαια, κάποιοι ντόπιοι έμποροι, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, 

μεσίτες και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, παλιοί οικονομικοί παράγοντες και 

νεοφανείς τυχοδιώκτες θα επωφελούνταν της εξόδου αυτής από το πλαίσιο της 

νομιμότητας, θα υποκαταστούσαν το κράτος και θα έπαιρναν στα χέρια τους την 

οικονομική ζωή του τόπου ‒κυρίως μέσω του ελέγχου της διακίνησης και της διάθεσης 

των προϊόντων. Θα συσσώρευαν, έτσι, πλούτο και αγαθά με την ανοχή, την ασυλία ή 

και την ανοιχτή συνεργασία των κατοχικών δυνάμεων, αξιοποιώντας άλλοι την 

οικονομική τους επιφάνεια, άλλοι την επαγγελματική τους ιδιότητα και άλλοι τον 

προπολεμικό κύκλο των γνωριμιών τους –οι περισσότεροι, πάντως, τα προνομιακά 

δίκτυα επαφών τους με την ίδια τη διορισμένη από τους κατακτητές κυβέρνηση.32 

Ως εκ τούτου, σημαντικές κοινωνικές ανακατατάξεις θα λάβαιναν χώρα, καθώς 

μεγάλο μέρος των κατώτερων ή και μεσαίων στρωμάτων του πληθυσμού (ιδιαίτερα 

της πρωτεύουσας και των λοιπών αστικών κέντρων) θα εξωθούνταν σταδιακά στην 

εκπτώχευση, στην εξαθλίωση και στην «προλεταριοποίηση». Οι τιμές βασικών 

32 Για τις τραγικές συνέπειες του κατοχικού λιμού (ιδιαίτερα στην Αθήνα και τον Πειραιά, όπου τον 
χειμώνα 1940-41 έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τους εγκυρότερους μελετητές, περίπου σαράντα με 
σαράντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι) και την έξαρση του φαινομένου της μαύρης αγοράς, πρβλ. ενδεικτικά, 
Σ. Θωμαδάκης, «Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικονομία της κατεχόμενης Ελλάδας», στο 
Γ. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950…, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 117-144˙ Γ. Μαργαρίτης, Από 
την Ήττα στην Εξέγερση…, σ. 86-97 και 156-167˙ M. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 79-
90˙ Μ. Καβάλα, «Πείνα και επιβίωση. Αντιμετώπιση των στερήσεων στην κατεχόμενη Ελλάδα», στο Β. 
Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τόμ. 8ος, ό.π., σ. 49-62˙ Ε. 
Μπουρνόβα, «Θάνατοι από πείνα. Η Αθήνα το χειμώνα του 1941-1942», περ. Αρχειοτάξιο, τχ. 7 (Μάιος 
2005), σ. 52-73˙ Χ. Λούκος, «Η πείνα στην Κατοχή», στο Χ. Χατζηιωσήφ και Π. Παπαστράτης (επιμ.), 
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, τόμ. Γ2, ό.π., σ. 219-261˙ Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην 
Κατοχή, ό.π., σ. 47-54 και 57-58˙ Β. Χιονίδου, Λιμός και Θάνατος στην Κατοχική Ελλάδα, 1941-44, 
Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2011 και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 
70-83.     
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προϊόντων θα είχαν ανέλθει στα ύψη και η εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων για 

την επιβίωση θα καθίστατο ολοένα και πιο προβληματική, τουλάχιστον μέχρι και το 

φθινόπωρο του 1942. Ειδικά για την περίπτωση της Αθήνας, όπως σημειώνει και ο Μ. 

Χαραλαμπίδης, ο λιμός και η μαύρη αγορά θα επέφεραν το πρώτο «βαθύ κοινωνικό 

ρήγμα» ανάμεσα στους «νεόπλουτους» της Κατοχής και στους «δοκιμαζόμενους 

κατοίκους της πόλης». Το ρήγμα αυτό θα προσλάμβανε «σαφές πολιτικό περιεχόμενο», 

λόγω της ταύτισης των πρώτων με τις δωσίλογες κυβερνήσεις και τους κατακτητές, τη 

στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα των Αθηναίων έπρεπε να εξοικειωθεί με 

παραβατικές πρακτικές και μεθόδους (προκειμένου να επιβιώσει) και να 

προσαρμοστεί, με ταχείς ρυθμούς και παρά τη θέλησή της, «σε μια καθημερινότητα 

όπου το κράτος ήταν απόν».33 Στις δεδομένες συνθήκες, οι έννοιες «νόμιμο» και 

«παράνομο» σταδιακά σχετικοποιήθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν, κάτι που σαφώς 

θα επηρέαζε πολύ σύντομα –και σε καταλυτικό, μάλιστα, βαθμό– τη γέννηση και την 

εξάπλωση του αντιστασιακού φαινομένου –ιδιαίτερα στον χώρο των 

αριστερών/εαμικών οργανώσεων.34 

Εντούτοις, οι εξαιρετικά δυσμενείς, εν πολλοίς καταστροφικές, αυτές εξελίξεις θα 

ήταν, πρωτίστως, αποτέλεσμα της «οικονομικής τρομοκρατίας» που είχαν επιβάλει οι 

κατακτητές: οι Γερμανοί, με την είσοδό τους στην Ελλάδα, όχι μόνο θα επιβάρυναν 

τον εγχώριο προϋπολογισμό με τα υπέρογκα έξοδα κατοχής (συγκριτικά τα υψηλότερα, 

και με διαφορά, από οποιαδήποτε άλλη χώρα κατεχόμενη από τις δυνάμεις του 

Άξονα),35 αλλά θα προχωρούσαν και σε εκτεταμένες κατασχέσεις στρατιωτικού 

υλικού, αποθεμάτων χρυσού, ορυκτών και χημικών προϊόντων, ειδών διατροφής και 

όποιων άλλων αναγκαίων για τη συντήρηση του στρατού τους αγαθών και πρώτων 

υλών. Παράλληλα, και με στόχο την ενδυνάμωση της γερμανικής πολεμικής 

βιομηχανίας, οι κατακτητές θα επέτασσαν ή θα έθεταν υπό τον άμεσο έλεγχό τους 

ελληνικές βιομηχανικές και άλλες παραγωγικές μονάδες (μαζί με τους εργαζομένους 

33 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 74-75 και, ειδικά, για τις (εν πολλοίς παράνομες 
και συχνά εμπλεκόμενες στα δίκτυα της μαύρης αγοράς) «στρατηγικές επιβίωσης» που ανέπτυξαν οι 
Αθηναίοι τον χειμώνα 1941-1942 και τη δυναμική που προσέδωσε στο εαμικό κίνημα η οδυνηρή 
εμπειρία του κατοχικού λιμού και των συνεπειών του, σ. 83-87 και 91-105 (πρβλ. και σ. 115-116, 157). 
Για το ίδιο θέμα, και Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 66-67. 
34 Πρβλ. και Τ. Βερβενιώτη, «Η πόλη σε καθεστώς νομιμοποιημένης παρανομίας: Αθήνα 1941-1949», 
στο Η Πόλη στους νεώτερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός αιώνας), Πρακτικά 
Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, ΕΜΝΕ, 2000, σ. 521-542. 
35 Βλ. Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 69 και σημ. 14˙ πρβλ. M. Mazower, Στην 
Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 91-98. 
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τους), έστω και αν αυτό θα συνεπαγόταν την αποστράγγιξη των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών της χώρας.36  

Η αίσθηση της οικονομικής αποδιάρθρωσης και της κοινωνικής αποσύνθεσης θα 

εντεινόταν από αυτή τη ληστρική εκμετάλλευση και λεηλασία του εγχώριου πλούτου 

(ακόμη και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού) εκ μέρους των κατακτητών.37 Στην ίδια 

κατεύθυνση θα λειτουργούσε και η ίδια η εκφοβιστική και καταπιεστική παρουσία των 

στρατευμάτων του Άξονα ως δυνάμεων κατοχής, πρόξενων ποικίλων βιαιοτήτων, 

διωγμών και ταπεινώσεων. Στην περίπτωση, μάλιστα, των Ιταλών και των Βουλγάρων 

οι απειλές αυτές θα έπαιρναν, επιπρόσθετα, τον χαρακτήρα μιας εν δυνάμει 

μονιμότητας, με δεδομένες τις εδαφικές τους βλέψεις έναντι τμημάτων της ελληνικής 

επικράτειας, όπως ήταν τα Επτάνησα και η Ανατολική Μακεδονία με τη Θράκη. Τις 

περιοχές αυτές του ελληνικού κράτους οι επίδοξοι κύριοί τους δεν έκρυβαν ότι 

σκόπευαν να τις προσαρτήσουν, διαμελίζοντας τη χώρα και καθιστώντας πολλούς 

Έλληνες ανέστιους και πρόσφυγες.38 

Ταυτόχρονα, θα κυριαρχούσε σε μια όχι ευκαταφρόνητη μερίδα του ελληνικού 

λαού ένα αίσθημα απογοήτευσης από την αποτυχία και την αναποτελεσματικότητα της 

εγχώριας, υπόλογης στους κατακτητές (και δη στους Γερμανούς) πολιτικής ηγεσίας, 

αφενός να ματαιώσει, τουλάχιστον, τα επεκτατικά σχέδια Ιταλών και Βουλγάρων που 

έθεταν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της χώρας, αφετέρου να αντιμετωπίσει την 

36 Για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας την κατοχική περίοδο, βλ. Χ. Χατζηιωσήφ, «Όψεις της 
ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια της Κατοχής 1941-1944», στο Επιστημονικό Συμπόσιο στη Μνήμη 
του Νίκου Σβορώνου, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1993, 
σ. 107-173, Νίκος Παπαναστασίου – Χάγκεν Φλάισερ, «Το ‘‘οργανωμένο χάος’’. Η γερμανική κατοχική 
διοίκηση στην Ελλάδα» και Χ. Χατζηιωσήφ, «Η ελληνική οικονομία πεδίο μάχης και αντίστασης» στο 
Χ. Χατζηιωσήφ και Π. Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, τόμ. Γ1, ό.π., σ. 101-
149 και τόμ. Γ2, ό.π., σ. 181-217˙ πιο συνοπτικά, Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., 
σ. 43-45 και 54-56. 
37 Σύμφωνα με τον Χ. Χατζηιωσήφ («Όψεις της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια της Κατοχής 1941-
1944», ό.π., σ. 153), τουλάχιστον το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας που ήταν οικονομικά 
ενεργό εργαζόταν σε επιταγμένες από τις κατοχικές δυνάμεις παραγωγικές μονάδες, για την ενίσχυση 
της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας και, γενικότερα, του πολεμικού αγώνα που διεξήγαν οι δυνάμεις 
του Άξονα˙ πρβλ. Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 56-57 και Μ. Χαραλαμπίδης, 
Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 87-91. Πάντως, όπως παρατηρεί και ο Ι. Χανδρινός (Το Τιμωρό Χέρι 
του Λαού…, ό.π., σ. 16), οι εξελίξεις αυτές στον χώρο των εργοστασίων ενδυνάμωσαν στην πορεία το 
αντιστασιακό κίνημα, ιδιαίτερα δε αυτό του εαμικού στρατοπέδου. 
38 βλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 83-106, Β. Λάζου, «Εδαφικός 
κατακερματισμός. Η κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα», στο Β. Παναγιωτόπουλος 
(επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τόμ. 8ος, ό.π., σ. 33-48 και, ειδικά, για την κατοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από τους Βουλγάρους, Ξ. Κοτζαγιώργη-Ζυμάρη (επιμ.), Η 
Βουλγαρική Κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 1941-1944, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ-
Παρατηρητής, 2002. Συναφές με την αντίσταση εναντίον των Βουλγάρων είναι και το διήγημα του Γ. 
Δέλιου, «Αντίσταση» (1946), στο περ. Γράμματα, τχ. 7, Ιούλ. 1946, 14-17 (πρβλ. και Α. Καστρινάκη, Η 
Λογοτεχνία στην Ταραγμένη Δεκαετία 1940-1950…, ό.π., σ. 252).  
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επισιτιστική κρίση, που τον χειμώνα του 1941-1942 έπληξε ιδίως την Αθήνα και τον 

Πειραιά (όπως και τα μικρά και άγονα νησιά του Αιγαίου).39 Σε συνθήκες 

απονομιμοποίησης της δωσίλογης εξουσίας και διάλυσης του κρατικού μηχανισμού, η 

ελληνική κοινωνία θα βρισκόταν ουσιαστικά ακέφαλη και εγκαταλειμμένη, χωρίς 

ταγούς και χωρίς καμιά εμπιστοσύνη στη δοτή κυβέρνηση ή στο «παλαιό» πολιτικό 

σύστημα. 

Οι φθαρμένοι πολιτικοί του Μεσοπολέμου δεν θα χρεώνονταν μόνο με τα δεινά 

που είχε κληροδοτήσει στην ελληνική κοινωνία ο πολύχρονος Διχασμός και που είχαν 

οδηγήσει τελικά στη δικτατορία της «Τετάρτης Αυγούστου», αλλά και με την 

ατιμωτική παράδοση της χώρας στους κατακτητές εκ μέρους τους. Έτσι, θα 

κορυφωνόταν η απαξίωση του παραδοσιακού πολιτικοστρατιωτικού κατεστημένου, 

που είτε είχε στο μεταξύ καταφύγει στο εξωτερικό, είτε είχε επιλέξει να αδρανήσει, να 

συμβιβαστεί (ή και να συνεργαστεί ανοιχτά) με τη νέα κατάσταση, αρνούμενο να 

προβάλλει την όποια αντίσταση –με τις μοναδικές εξαιρέσεις, από τους προπολεμικούς 

πολιτικούς ηγέτες και επιφανείς δημόσιους άνδρες, του Π. Κανελλόπουλου, του Γ. 

Παπανδρέου και του Γ. Καρτάλη (πριν, φυσικά, διαφύγουν και αυτοί στη Μ. 

Ανατολή).40 

Στο διαμορφούμενο αυτό σκηνικό έντασης, λόγω της έλλειψης τροφίμων, της 

εκρηκτικής ανόδου του πληθωρισμού, των κερδοσκοπικών τάσεων των μαυραγοριτών 

και της επαπειλούμενης κατάρρευσης της οικονομικής ζωής του τόπου ‒φαινόμενα που 

θα προκαλούσαν όλα μαζί μια βίαιη και απότομη αναδιανομή του πλούτου με συχνά 

ανεξέλεγκτες κοινωνικές επιπτώσεις‒, θα ερχόταν, λοιπόν, να προστεθεί και η διάχυτη 

39 Για τους λόγους που το επισιτιστικό πρόβλημα της χώρας οξύνθηκε τόσο πολύ κατά τον χειμώνα του 
1941-1942, πρβλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 193-216, Γ. Μαργαρίτης, Από 
την Ήττα στην Εξέγερση…, ό.π., σ. 69-76, M. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 49-78, και, 
συνοπτικά, Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 46-47 και Μ. Χαραλαμπίδης, Η 
Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 66-70. 
40 Βλ. Γ. Μαργαρίτης, Από την Ήττα στην Εξέγερση…, ό.π., σ. 50-57, Ρ. Αλβανός, «Οι κατοχικές 
κυβερνήσεις. Οι διαχειριστές μιας ανέφικτης νομιμότητας», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία 
του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τόμ. 8ος, ό.π., 63-74, Κ. Φραδέλλος, «Κατοχικές κυβερνήσεις και 
έθνος», στο Χ. Χατζηιωσήφ και Π. Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, τόμ. Γ2, 
ό.π., σ. 153-179, και, συνοπτικά, Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 73-74 και Μ. 
Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 107, 139. Για τον ρόλο των Π. Κανελλόπουλου, Γ. 
Παπανδρέου και Γ. Καρτάλη στην Κατοχή, πρβλ. Π. Κανελλόπουλος, Τα Χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, 
1939-1944: Ιστορική Αναδρομή και Κείμενα, Αθήνα, 1964, σ. 11-12 και του ιδίου, Η Ζωή μου: Αφήγηση 
στη Νινέτα Κοντράρου-Ρασσιά, Αθήνα, 1985, σ. 40-41˙ Κ. Ε. Κορέσης, Γεώργιος Παπανδρέου: Η Ζωή 
του, Αθήνα, 1966, σ. 159-162 και Π. Πετρίδης ‒ Γ. Αναστασιάδης (επιμ.), Γεώργιος Παπανδρέου: 60 
χρόνια Παρουσίας και Δράσης στην Πολιτική Σκηνή, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 323-343˙ Π. Παπαστράτης, 
«Ο Γεώργιος Καρτάλης στην Κατοχή», στο Ο Γεώργιος Καρτάλης και η Δύσκολη Δημοκρατία: Σαράντα 
Χρόνια από το Θάνατό του, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 
1998, σ. 55-84. 
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εντύπωση του πολιτικού κενού στην ηγεσία της χώρας.41 Αυτή η διαδικασία, που ο Α. 

Ελεφάντης έχει χαρακτηρίσει ως «πολλαπλή ρήξη του δεσμού ‘‘εκπροσωπούντες-

εκπροσωπούμενοι’’»,42 την περίοδο πλέον της Κατοχής θα έφτανε μετασχηματιζόμενη 

στο αποκορύφωμά της ‒μολονότι ως φαινόμενο είχε ήδη ξεκινήσει από τις αρχές της 

δεύτερης μεσοπολεμικής δεκαετίας, συνιστώντας μια ανυπέρβλητη κρίση του αστικού 

πολιτικού κόσμου και των διαγκωνιζόμενων για την εξουσία παρατάξεών του. Οι 

φιλελεύθεροι (βενιζελικοί) και οι συντηρητικοί (φιλοβασιλικοί) χρεώνονταν με την 

ευθύνη για το γεγονός ότι, διεκδικώντας ανεπιτυχώς για λογαριασμό τους την ηγεμονία 

στην πολιτική ζωή του τόπου, είχαν οδηγήσει τελικά στην εξουσία τον Ι. Μεταξά:  

Αντίθετα, οι συνέπειες του πολιτικού κενού της Κατοχής έπληξαν το σύνολο σχεδόν του 
ελληνικού λαού. Η στρατιωτική κατοχή και οι συνέπειές της, καταλύοντας την εθνική 
ανεξαρτησία και θέτοντας τους κατοίκους της χώρας αντιμέτωπους με τον εφιάλτη του 
θανάτου από την πείνα, τις εκτελέσεις και τα βασανιστήρια, προκάλεσαν μια ρήξη που –
με το πολιτικό νόημα που της απέδωσε η αντιστασιακή δράση– μετασχημάτισε εκ βάθρων 
την ελληνική κοινωνία. Στην Κατοχή λοιπόν το πολιτικό κενό του Μεσοπολέμου, που 
προκλήθηκε από την πολλαπλή ρήξη του δεσμού «εκπροσωπούντες-εκπροσωπούμενοι», 
έλαβε τεράστιες διαστάσεις λόγω της άμεσης σύνδεσής του με την εθνική απελευθέρωση, 
αλλά και με την επιβίωση κάθε πολίτη χωριστά.43  

Απέναντι στις αυθαιρεσίες και στις ωμότητες των κατακτητών, στους κινδύνους 

που απειλούσαν καθημερινά την επιβίωση των Ελλήνων ‒την ίδια την ύπαρξη τους,  

όπως και την υπόσταση της χώρας τους‒, αλλά και ως αντίδραση στην 

πολιτικοκοινωνική κρίση και στη συνολική παθογένεια της κρατικής εξουσίας, θα 

ξεπηδούσε αυθόρμητα η ανάγκη (μέρους τουλάχιστον) του ελληνικού λαού για 

αντίσταση και αγώνα μέσα από τη μύηση και τη συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις. 

Οι  συγκροτημένες αυτές απόπειρες αντίδρασης θα προσέδιδαν, με τη σειρά τους, το 

απαραίτητο πλαίσιο και σχήμα για τη μετεξέλιξη των αυτοσχέδιων και ευκαιριακών 

εκδηλώσεων απείθειας και αντίθεσης στο κατοχικό καθεστώς σε συντονισμένη, 

στοχευμένη και πειθαρχημένη δράση.44 Οι αντιστασιακές οργανώσεις θα εμφανίζονταν 

41 Για τη σημασία του πολιτικού κενού στη γέννηση του αντιστασιακού φαινομένου και, κυρίως, στη 
σταδιακή επικράτηση και κυριαρχία του ΕΑΜ τόσο μεταξύ των υπόλοιπων αντιστασιακών 
οργανώσεων, όσο και στο μεγαλύτερο μέρος της κατεχόμενης Ελλάδας, πρβλ. Π. Βόγλης, Η Ελληνική 
Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 71-72, 79-80 και σημ. 51, όπου και πλούσια σχετική βιβλιογραφία.  
42 Α. Ελεφάντης, Η Επαγγελία της Αδύνατης Επανάστασης. Κ.Κ.Ε. και Αστισμός στον Μεσοπόλεμο, 
Αθήνα, Θεμέλιο, 31993, σ. 180. 
43 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 139-140, και παρακάτω σ. 142, πάλι με 
αναφορές στον Ελεφάντη (από το βιβλίο του Μας Πήραν την Αθήνα… Ξαναδιαβάζοντας την Ιστορία 
1941-1950, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2003, σ. 31). 
44 Το ότι η Αντίσταση δεν ήταν ένα καθολικό φαινόμενο εξαρχής και ότι ούτε τελικά κινητοποίησε το 
σύνολο του ελληνικού λαού σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως λίγο-πολύ υποστηριζόταν από 
διαφόρους στο πλαίσιο του «μυθοποιητικού λόγου» που αναπτύχθηκε μετά την επίσημη αναγνώριση 
της Εθνικής Αντίστασης το 1982, δεν μπορεί σήμερα να αμφισβητηθεί (πρβλ. και Π. Βόγλης, Η Ελληνική 
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ήδη από την αρχή της Κατοχής και θα αναπτύσσονταν σε πρώτη φάση στην 

πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας από νωρίς την έναρξη του ελληνικού αντιστασιακού 

κινήματος˙ αυτό θα γνώριζε πολλές μορφές ή πρακτικές και με την πάροδο του χρόνου 

θα αναδεικνυόταν σε ένα από τα πιο μαζικά της Ευρώπης, όπως επίσης και σε 

καταλυτικό παράγοντα ραγδαίων πολιτικών, κοινωνικών, ιδεολογικών και 

πολιτισμικών αλλαγών για την ίδια την κατεχόμενη χώρα.45 

Νέες δυνάμεις θα εισέρχονταν στο προσκήνιο, μέσω της ανάμιξής τους στο 

αντιστασιακό κίνημα, εγκαταλείποντας, παρά τους κινδύνους που εμπεριείχε η πράξη 

τους αυτή, τον ρόλο του κομπάρσου, του θεατή ή του παρατηρητή (που τους 

επεφύλασσε παραδοσιακά το πολιτικό σύστημα), καθώς και την παθητική στάση 

απέναντι στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους (την οποία τους υποδείκνυαν ως 

τη φρονιμότερη και μόνη εθνικά επωφελή επιλογή και πάλι οι ίδιοι εκπρόσωποι του 

χρεοκοπημένου προπολεμικού κατεστημένου).46 Για τον λόγο αυτό, η έννοια της 

συμμετοχής στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι θα μετασχηματιζόταν τα χρόνια 

αυτά, εφόσον από «την έμμεση συμμετοχή στην προπολεμική πολιτική ζωή μέσω της 

ιδιότητας του ψηφοφόρου, για τους άνδρες», θα περνούσαμε, λόγω των έκτακτων 

συνθηκών της Κατοχής, στην «άμεση εμπλοκή στα τεκταινόμενα μέσω της ιδιότητας 

του μέλους των αντιστασιακών οργανώσεων». Το γεγονός δε ότι στη γέννηση και την 

ανάπτυξη της Αντίστασης (και όχι μόνο στην Αθήνα) θα πρωταγωνιστούσαν 

οργανώσεις, όπως το ΕΑΜ, ο ΕΔΕΣ, η ΠΕΑΝ «που εξέφραζαν μειοψηφικά τμήματα 

της προπολεμικής πολιτικής σκηνής» –εν  πολλοίς, δηλαδή, τον χώρο της 

κομμουνιστικής Αριστεράς και του σοσιαλίζοντος Κέντρου (με διακριτά 

χαρακτηριστικά ενός ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού)–, θα ήταν και πάλι ενδεικτικό 

Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 62-63)˙ ο Μ. Χαραλαμπίδης σημειώνει, για παράδειγμα, ότι «ένα 
σημαντικό τμήμα των Αθηναίων τήρησε στάση αναμονής και δεν εκδηλώθηκε πολιτικά μέσα από τις 
αντιστασιακές οργανώσεις», ενώ, σε άλλο σημείο της μελέτης του, προσθέτει ότι έως τουλάχιστον τις 
αρχές του 1942 «περισσότεροι Αθηναίοι συνδέονταν παρασιτικά με την κατοχική κυβέρνηση και τους 
κατακτητές (εργολάβοι, στρατιωτικοί, επιχειρηματίες κ.λπ.) παρά με τις πρωτοεμφανιζόμενες 
αντιστασιακές οργανώσεις» (Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 138 και 157-158, αντίστοιχα). 
45 Βλ. Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 59, 63 και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση 
μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 23-24, 53-61. 
46 Είναι ευδιάκριτη η ειρωνεία του Α. Πεπονή, όταν ανακαλεί τις συμβουλές ενός παλαιού πολιτικού 
προς τους φοιτητές του ΕΣΑΣ που τον είχαν πλησιάσει για να τον παρακινήσουν να αναλάβει επιτέλους 
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση κάποιας μορφής αντιστασιακής δράσης: «Ένας απ’ τα στελέχη του 
πολιτικού κόσμου, βενιζελογενής, πρώην υπουργός αλλά και μεταπολεμικά σαν συνεργαζόμενος με το 
Λαϊκό κόμμα ξανά υπουργός, ο Αλ., είχε πει πως διά τους καλούς πατριώτας το καλύτερον θα ήτο να 
κοιμηθούν και να ξυπνήσουν όταν οι μεγάλοι μας σύμμαχοι θα μας είχον ελευθερώσει…» (Προσωπική 
Μαρτυρία, ό.π., σ. 86). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



400

Κεφάλαιο Τέταρτο  Προσκλητήριο πρώτο, η αρχή μιας «σταυροφορίας»

του επαναπροσδιορισμού «των προπολεμικών πολιτικών συσχετισμών μέσα στο 

πολιτικό κενό της κατοχικής περιόδου».47 

Δεν είναι, επίσης, τυχαίο ότι η Αντίσταση θα εμφανιζόταν πρώτα στα αστικά 

κέντρα (κυρίως στην Αθήνα) και ακολούθως στην ύπαιθρο. Πέρα από όσα 

αναφέρθηκαν προηγουμένως σε σχέση με τον λιμό του ’41-’42 και την αποδιοργάνωση 

της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, στην πρωτεύουσα θα εγκαθίστατο 

ο πολιτικός, στρατιωτικός και διοικητικός μηχανισμός του κατοχικού καθεστώτος με 

το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών του. Η δομή της κατοχικής εξουσίας είχε σαφώς 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσε στην ανάδειξη της Αθήνας σε «ζωτικό 

πυρήνα» όλης της χώρας, μετατρέποντας το λεκανοπέδιο σε «πλήρως ελεγχόμενη 

ζώνη, με πυκνή παρουσία γερμανικών και ιταλικών στρατευμάτων που επηρέασαν την 

καθημερινότητα, τις συναλλαγές, τις κοινωνικές σχέσεις, τους ρυθμούς της αστικής 

ζωής».48  

Απέναντι σε μια κατοχική διοίκηση τόσο άρτια εξοπλισμένη, ισχυρή και με άμεση 

δυνατότητα παρέμβασης όπου αισθανόταν ότι κάτι μπορούσε να απειλήσει τα 

συμφερόντά της δεν υπήρχε η δυνατότητα αμφισβήτησης της υπεροχής της με άλλους, 

δυναμικότερους τρόπους ‒πλην της επίδειξης εκ μέρους των κατοίκων αγωνιστικού 

πνεύματος, πολιτικής ανυπακοής και παραβίασης του ασφυκτικού κλοιού νόμων και 

απαγορεύσεων. Πρόκειται για μια τάση που θα εκφραζόταν μέσα από διάφορες 

ενέργειες, όπως με λαϊκές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, με απεργίες, με αναγραφή 

συνθημάτων σε τοίχους, με την έκδοση και διανομή παράνομων εφημερίδων, 

φυλλαδίων, προκηρύξεων κ.λπ.: 

Οι ειδικές συνθήκες της Κατοχής προσδιόρισαν σε μεγάλο βαθμό και την ιδιαιτερότητα 
της Αντίστασης σ’ αυτές. Αφού η Κατοχή καθόριζε την καθημερινή ζωή και στις 
παραμικρές λεπτομέρειες, η αντίσταση σ’ αυτήν όφειλε να είναι ένα εξίσου καθολικό 
φαινόμενο, και τέτοιο υπήρξε: η Αντίσταση λοιπόν, ως τρόπος ζωής, ως ενεργητική στάση 
απέναντι σε μια κατάσταση που στόχευε στην απόλυτη παθητικοποίηση και υποταγή του 
ατόμου. Στάση κάθε άλλο παρά αυτονόητη, άρα με όλη τη σημασία μιας επιλογής.49 

47 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 140-141 και 138, αντίστοιχα (και σημ. 3, σ. 
141, για τις ευρωπαϊκές διαστάσεις του φαινομένου)˙ πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, Ο Ελληνικός 
Φιλελευθερισμός στο Σταυροδρόμι: Η «Σοσιαλίζουσα» Φάση, 1934-1944, ό.π., σ. 30-54 και του ιδίου, 
Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το Ριζοσπαστικό Ρεύμα, 1932-1979, ό.π., σ. 108-140 (ιδ. 108-112, 116-124 
και 129-138).  
48 Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 16˙ πρβλ. και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της 
Κατοχής…, ό.π., σ. 140: «Η Αθήνα αποτελούσε το πολιτικό και διοικητικό κέντρο της χώρας, όπου 
γινόταν αισθητή περισσότερο από κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή η παρουσία της κεντρικής εξουσίας 
στην καθημερινότητα των κατοίκων». 
49 Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 25. 
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Στόχος αυτής της μορφής μη ένοπλης, «πολιτικής/αστικής» αντίστασης50 δεν θα 

ήταν, φυσικά, η πρόκληση στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του εχθρού ‒το 

περισσότερο που θα μπορούσαν να ελπίζουν στον τομέα αυτό οι οργανώσεις της 

πρωτεύουσας θα ήταν να κρατούν απασχολημένες με τη δράση τους κάποιες δυνάμεις 

των κατακτητών, με την απόσπασή τους από τα κύρια μέτωπα του πολέμου. Ως κύρια 

μελήματά τους οι οργανώσεις αυτές θα έθεταν α) την ενδυνάμωση του ηθικού και του 

φρονήματος των κατοίκων, β) την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων της 

Κατοχής (τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο), γ) την όσο το δυνατόν ευρύτερη 

αποδοχή του αντιστασιακού μηνύματος από τις μάζες, δ) την υποστήριξη της 

αναγκαιότητας ύπαρξης οργανωμένου κινήματος (και ένταξης σε αυτό) και ε) την 

πλήρη απονομιμοποίηση του συστήματος εξουσίας των κατοχικών δυνάμεων και των 

(ξένων ή ντόπιων) εκπροσώπων τους.  

Η αντίσταση της καθημερινότητας των πολιτών θα αποτελούσε, κατά συνέπεια, 

μια διόλου ασήμαντη πλευρά του συνολικού αντιστασιακού φαινομένου –

ενδεχομένως, μάλιστα, από κοινωνικής άποψης να ήταν, σύμφωνα και με τον J. 

Semelin, η πιο ουσιαστική, εφόσον δεν είχε σκοπό «την καταστροφή ή την παράλυση 

των εχθρικών στρατευμάτων, αλλά τη διατήρηση της ακεραιότητας της κοινωνίας των 

πολιτών, τη συνοχή των κοινωνικών ομάδων που τη συνθέτουν, την υπεράσπιση των 

θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και των 

κοινωνικών και πολιτικών κεκτημένων».51  

Στην περίπτωση της Αθήνας, εξάλλου, το αντιστασιακό κίνημα θα είχε να 

επιδείξει, εκτός από τη σύσταση και τη συγκρότηση όλων ανεξαιρέτως των μυστικών 

ομάδων και παράνομων οργανώσεων που θα δραστηριοποιούνταν ακολούθως και 

εκτός πόλης, μερικές από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του. Αυτό δεν μπορεί να μας 

ξενίζει, δεδομένων και των πολλαπλών δυσκολιών και των θανάσιμων κινδύνων που 

50 Με τον τρόπο αυτό αποδίδει η Ο. Βαρών-Βασάρ τον γαλλικό όρο «Résistance civile» (Η Ενηλικίωση 
μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 59), παρά την αναπόφευκτη σύγχυση που δημιουργείται στα ελληνικά με τις 
ιδεολογικά «αστικές» (δηλαδή, μη εαμικές) οργανώσεις, όπως ήταν η ΠΕΑΝ, η ΙΤ κ.ά. (πρβλ. ό.π., και 
σ. 117). Φυσικά, και στον χώρο της «πολιτικής/αστικής» αντίστασης, η πρωτοκαθεδρία θα ανήκε στο 
ΕΑΜ και στις σχετιζόμενες με αυτό οργανώσεις, όπως ήταν η ΕΠΟΝ (πρβλ. σ. 77-79, 276, 283, 331 και 
passim). Για τους λόγους αυτής της επικράτησης και κυριαρχίας του ΕΑΜ στο αντιστασιακό κίνημα, 
πρβλ. Α. Ελεφάντης, «Το αντιστασιακό φαινόμενο στην Ευρώπη του Χίτλερ» στο Β. Παναγιωτόπουλος 
(επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τόμ. 8ος, ό.π., σ. 82-94 και Π. Βόγλης, Η Ελληνική 
Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 71-80. 
51 Το παράθεμα από το βιβλίο του J. Semelin, Sans Armes Face à Hitler. La Résistance Civile en Europe 
1939-1943, Bibliothèque Historique Payot, Παρίσι, 1989, σ. 53 αντλείται από το βιβλίο της Ο. Βαρών-
Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 60 σε δική της μετάφραση˙ πρβλ. και Μ. Χαραλαμπίδης, 
Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 137. 
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διέτρεχαν όσοι παρέμεναν στην πρωτεύουσα και ήταν αντιμέτωποι καθημερινά με τις 

υπέρτερες από κάθε άποψη δυνάμεις του κατακτητή και των συνεργατών τους52 ‒μια 

πλευρά της αντιστασιακής δράσης που διαφοροποιούσε αισθητά τους αγωνιστές της 

Αθήνας (και των λοιπών αστικών κέντρων) από τους αντάρτες του βουνού: 

Έτσι ο χώρος της πρωτεύουσας έγινε σύντομα το «θέατρο μιας αμφίδρομης σχέσης 
ανάμεσα στην παρανομία και τη νομιμότητα», αφού για τους ίδιους λόγους που γεύτηκε 
πιο έντονα τη σκλαβιά, η Αθήνα γνώρισε από την πρώτη στιγμή την αυθόρμητη και 
οργανωμένη αντίσταση. Όλες ανεξαιρέτως οι αντιστασιακές οργανώσεις που επιβίωσαν 
για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από αυτές που σήμερα αναγνωρίζουμε ως 
πανελλήνιας εμβέλειας (ΕΑΜ, ΕΔΕΣ) έως τις πιο βραχύβιες ομαδοποιήσεις, ιδρύθηκαν 
στην Αθήνα για να επεκταθούν αργότερα στην ύπαιθρο ή να περιοριστούν στα όρια της 
πρωτεύουσας. Αδιαμφισβήτητα, ορισμένες από τις ηρωικότερες σελίδες της Εθνικής 
Αντίστασης γράφτηκαν στα αστικά κέντρα σε συνθήκες απόλυτης παρανομίας και με 
ελάχιστη ελευθερία κινήσεων.53 

Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των αντιστασιακών οργανώσεων, πέρα από τον 

αυτονόητο εθνικοαπελευθερωτικό τους προσανατολισμό, ήταν ότι, κατά κανόνα, θα 

έσπευδαν να ενσωματώσουν στα ιδρυτικά κείμενα και στις διακηρύξεις τους τις θέσεις 

και το όραμά τους για τη μεταπολεμική Ελλάδα, που συχνά μεταφράζονταν σε ανάγκη 

ακόμη και ολικής ανατροπής του προπολεμικού status quo. Το φαινόμενο αυτό έχει 

αλλιώς αποκληθεί και ως «αντιστασιακός ριζοσπαστισμός» ‒μια τάση που δεν ήταν, 

φυσικά, αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο και θα διακρινόταν την ίδια περίοδο και σε 

52 Όπως σημειώνει και ο Κ. Σβολόπουλος στη μελέτη του Χαϊδάρι, 8 Σεπτεμβρίου 1944: η Αόρατη 
Στρατιά στο Απόσπασμα, Αθήνα, Πατάκης, 2002, σ. 115: «Τα στελέχη των μυστικών οργανώσεων που 
δρούσαν στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα υπό το άτεγκτο και άγρυπνο βλέμμα του 
κατακτητή δεν γνώριζαν ανάπαυλα, αλλά δεν διέθεταν και τη δυνατότητα μιας αναμέτρησης με τις 
διωκτικές αρχές, ούτε συχνά και αυτής της φυγής. Η τυχόν αποκάλυψη και η σύλληψή τους συνεπαγόταν 
την έσχατη δοκιμασία, το βασανισμό και, τελικά, το θάνατο. Υπό ανάλογες συνθήκες έντασης και 
κινδύνων δεν έδρασε άλλη μερίδα του αγωνιζόμενου έθνους».   
53 Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 16. Είναι χαρακτηριστική από την άποψη αυτή η 
ημερολογιακή αφήγηση ενός εικοσάχρονου αθηναίου φοιτητή, του Φαίδωνα Μαηδώνη, ο οποίος θα 
άφηνε την «πολιτική/αστική» αντίσταση για χάρη της ένοπλης (και της υποτιθέμενης δράσης), θα 
ανέβαινε στην Ήπειρο και θα γινόταν αντάρτης στον ΕΔΕΣ του Ζέρβα (όπως και ο Ρούφος), για να 
ανακαλύψει τελικά ότι η αντάρτικη ζωή στα βουνά ήταν περισσότερο ανιαρή και πληκτική, χωρίς 
αληθινούς κινδύνους και πραγματικές στερήσεις, κατάλληλη μόνο για «κηφήνες» και «μασκαράδες» 
που «μαλακίζουνται» ‒σε αντίθεση με την παρανομία της πόλης, όπου και η παραμικρή αντιστασιακή 
πράξη κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των κατακτητών και του διωκτικού τους μηχανισμού αποκτούσε 
άλλο περιεχόμενο και πολλαπλάσια αξία ως εκδήλωση γενναιότητας και ηρωισμού: «ο αγώνας έγινε και 
γίνεται στα πεζοδρόμια της Αθήνας, και πως αν ξέραμε τον αγώνα του βουνού, ποτές δεν ξεκινούσαμε, 
ποτές δεν ερχόμαστε, ποτές δεν αφίναμε την πόλη. Δεν ξέρει κανένας απ’ αφτούς [του βουνού] τι θα πει 
να γυρνάς με το πιστόλι στην τσέπη μες στην Αθήνα, τι θα πει κατοχή, Γκεσταπό, Φελτ-ζενταμερί, SS, 
καραμπινερία, πεζοδρόμιο, διαδήλωση, μοίρασμα προκηρύξεων, βάψιμο, νυχτερινές επιχειρήσεις. Δεν 
έτυχε να πέσει στο κρεβάτι του για ύπνο και να συλλογιστεί πως υπάρχουν πολλές, πολύ περισσότερες 
πιθανότητες να μην ξυπνήσεις πια, να μην ξανασηκωθείς. Δεν ξέρει αφτός τι θα πει σκλαβιά, νυχτερινή 
έφοδος, Χαϊδάρι, τριτοβάθμια ανάκριση SS, γερμανική περίπολος με πολιτικά κ.τ.ρ.», στο Χ. Φλάισερ 
– Α. Στεργέλλης, «Ημερολόγιο του Φαίδωνα Μαηδώνη (24.6-10.9.44)», περ. Μνήμων, τόμ. 9 (1984), σ. 
120 (πρβλ. και για τα αισθήματά του από τη ζωή στο βουνό, σ. 90-91 και 99). 
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άλλες χώρες της κατεχόμενης Ευρώπης.54 Η συναίρεση σε ένα ενιαίο πρόγραμμα της 

αναγκαιότητας αποτίναξης του ξενικού ζυγού με αιτήματα και στόχους ριζικού 

μετασχηματισμού, αναδιάταξης και αναμόρφωσης των υφιστάμενων πολιτικών, 

οικονομικών και κοινωνικών δομών θα ήταν έκδηλη όχι μόνο (και αρχικά όχι τόσο) 

στην περίπτωση του ΕΑΜ –που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1941 με πρωτοβουλία 

του ΚΚΕ και τη σύμπραξη μικρότερων σοσιαλιστικών/αγροτικών κομμάτων.55 Η 

ριζοσπαστική αυτή ρητορική θα γινόταν ευκρινέστερη, για παράδειγμα, στο 

καταστατικό που θα συνέτασσε (με δυο ομοϊδεάτες του) ο «βενιζελογενής» 

συνταγματάρχης, απότακτος του κινήματος του 1935, Ν. Ζέρβας, για τον ΕΔΕΣ (η 

ίδρυση του οποίου είχε προηγηθεί αυτής του ΕΑΜ κατά μερικές μέρες), ενώ θα 

εντοπιζόταν ακόμη και σε προπαγανδιστικά κείμενα και έντυπα καθαρά «αστικών» 

οργανώσεων, όπως ήταν η ΠΕΑΝ:  

Η διάδοση ριζοσπαστικών ιδεών οφείλεται αφενός στη διάχυτη αντίληψη για τη 
χρεοκοπία του προπολεμικού αστικού πολιτικού κόσμου, ο οποίος δεν ευθυνόταν μόνο 
για τα αδιέξοδα που κληρονόμησε ο Διχασμός και την επιβολή της δικτατορίας της 
Τετάρτης Αυγούστου αλλά και απουσίαζε από τον αντιστασιακό αγώνα. Αφετέρου, η 
κατάρρευση των δυτικών δημοκρατιών μπροστά στη ναζιστική επίθεση, η αίγλη που 
απέκτησε η Σοβιετική Ένωση λόγω του τιτάνιου αγώνα της κατά των γερμανικών 
στρατευμάτων και η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων στην Ελλάδα στα χρόνια της 
Κατοχής οδήγησαν στη συνολικότερη κριτική των ιδεών του φιλελευθερισμού και του 
καπιταλισμού. Κοινή πεποίθηση των περισσότερων αντιστασιακών οργανώσεων και 
κύκλων ήταν ότι το κράτος μεταπολεμικά θα έπρεπε να παίξει ενεργό ρόλο στην 
οικονομία και την κοινωνία για να αμβλυνθούν οι κοινωνικές αντιθέσεις, να 
υποστηριχθούν οι κοινωνικά πιο αδύναμοι, να προστατευθεί η εθνική οικονομία από τις 
διεθνείς πιέσεις και να υπερισχύσει το συλλογικό και το δημόσιο απέναντι στο ιδιωτικό 
συμφέρον.56 

54 Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 76˙ πρβλ. και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία 
της Κατοχής…, ό.π., σ. 22-25. 
55 Για τις συνθήκες ίδρυσης του ΕΑΜ στην Αθήνα, μετά την επιτυχημένη ανασυγκρότηση των 
κομματικών οργάνων του ΚΚΕ από το καλοκαίρι του 1941 κ.ε., και τον τρόπο στρατολόγησης νέων 
μελών και στους δύο φορείς (τον αντιστασιακό και τον πολιτικό) μέσω της αμφίδρομης σχέσης και της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ μετώπου και κόμματος, πρβλ. Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, 
ό.π., σ. 142-166 και Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 37-49. Οι μελετητές, στηριζόμενοι 
σε μια ευρεία γκάμα (δημοσιευμένων και αδημοσίευτων/προφορικών) μαρτυριών και άλλων συναφών 
έργων του εαμικού/κομμουνιστικού χώρου, περιγράφουν διεξοδικά τις μεθόδους και την τακτική που θα 
οδηγούσαν μέσα σε ένα μόλις χρόνο από την ίδρυση του ΕΑΜ σε απτά αποτελέσματα: στην 
εντυπωσιακή (ήδη από τα τέλη του 1942) ανάπτυξη του εαμικού αντιστασιακού κινήματος στην 
πρωτεύουσα, όπως και στην πρωτοφανή αύξηση της αριθμητικής δύναμης του ΚΚΕ, σε απόλυτη 
αντιστοιχία με την εξάπλωση του οργανωτικού του δικτύου στα εργοστάσια, σε δημόσιες υπηρεσίες, 
οργανισμούς και άλλους χώρους εργασίας, στις συνοικίες, στα Πανεπιστήμια, στα σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης κ.α.  
56 Π. Βόγλης, Η Ελληνική Κοινωνία στην Κατοχή, ό.π., σ. 65-66˙ πρβλ. και Ε. Χατζηβασιλείου, Ο 
Ελληνικός Φιλελευθερισμός στο Σταυροδρόμι: Η «Σοσιαλίζουσα» Φάση, 1934-1944, ό.π., σ. 33-34: «Στο 
κλίμα της Κατοχής ήταν που εκδηλώθηκαν περισσότερο έντονα κρατικιστικές τάσεις –και 
χρησιμοποιήθηκε συχνά ο όρος ‘‘σοσιαλισμός’’. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνειδητοποίηση πως στον 
μεταπολεμικό κόσμο θα έπρεπε να εξασφαλιστεί το βιοτικό επίπεδο του αγωνιζόμενου λαού, 
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Όσο και αν αυτός ο «ριζοσπαστισμός» παρέμενε σε πολλές περιπτώσεις αόριστος 

και ασαφής, εντούτοις η επαγγελία μιας άλλης, διαφορετικής και πιο δίκαιης 

μεταπολεμικής κοινωνίας, απαλλαγμένης από τα βαρίδια και τις «αμαρτίες» του 

πρόσφατου παρελθόντος, ήταν επόμενο να συγκινεί σημαντική μερίδα των υπόδουλων 

Ελλήνων (προερχόμενη από διαφορετικές τάξεις και επαγγελματικούς κλάδους) και να 

τους κινητοποιεί σε συλλογικές μορφές οργάνωσης και δράσης. Το ότι το αντιστασιακό 

κίνημα είχε διαταξικό χαρακτήρα είναι παραδεκτό σήμερα από όλους τους μελετητές: 

είναι ακριβώς αυτή η διάσταση της μελλοντικής οικοδόμησης μιας άλλης Ελλάδας, 

παράλληλα με την απελευθέρωση της χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα, που 

ενέπνευσε στην αντιστασιακή δράση, όχι μόνο τα κατώτερα και τα (μικρο)μεσαία 

λαϊκά στρώματα (όσο και αν τα τελευταία αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του κινήματος, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΕΑΜ), αλλά και άτομα των μεσαίων και ανώτερων 

τάξεων, τα οποία επίσης στελέχωσαν αντίστοιχες οργανώσεις (ακόμη και της 

κομμουνιστικής/εαμικής πλευράς).  

Όλα τα παραπάνω θα ίσχυαν κατεξοχήν για την πρωτεύουσα και, ιδιαίτερα, για 

τον χώρο της νεολαίας (και δη των φοιτητών)˙ όλες οι μαρτυρίες και οι σχετικές 

έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα, όπως επιγραμματικά το διατυπώνει και ο Μ. 

Χαραλαμπίδης, ότι «τη μαζικότερη και δυναμικότερη συμβολή στην εκδήλωση και την 

ανάπτυξη του αντιστασιακού φαινομένου στην πρωτεύουσα είχε η νεολαία. Αυτή η 

διαπίστωση ισχύει για όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις».57 

  
ΙV.2.2. Ο (σκανδαλώδης) βίος και η (προκλητική) πολιτεία ενός συνειδητού 

αντικομμουνιστή στις αρχές της Κατοχής (καλοκαίρι 1941-τέλη 1942) 
 
Για τον συγγραφέα μας, τελειόφοιτο του (εξατάξιου) Γυμνασίου κατά τη σχολική 

χρονιά 1941-1942, η «σημαίνουσα εμπειρία» της συμμετοχής του στην Αντίσταση θα 

εκφράζονταν σε όλες τις εμπόλεμες χώρες, με πρώτη τη Βρετανία. […]. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, 
φυσικό ήταν ακόμη και οι ‘‘αστικές’’ αντιστασιακές οργανώσεις της πρώτης γραμμής να επεκτείνουν 
τις αναζητήσεις τους σε έναν ‘‘σοσιαλισμό’’ που, την εποχή εκείνη, φαινόταν να είναι η τάση των 
καιρών. Έτσι, στην ιδρυτική διακήρυξή του, ο ΕΔΕΣ ανήγγειλε την εγκαθίδρυση σοσιαλιστικού 
καθεστώτος στη μεταπολεμική Ελλάδα, ενώ η ΕΚΚΑ του Δ. Ψαρρού προσέβλεπε στη συγκρότηση 
‘‘ολοκληρωμένης Λαοκρατούμενης Δημοκρατίας’’ για την οποία θα ήταν απαραίτητο να επέλθει 
‘‘κοινωνική απελευθέρωση’’ και ‘‘να κοινωνικοποιηθούν (όχι να κρατικοποιηθούν)… τα βασικά 
οικονομικά και τεχνικά μέσα παραγωγής’’». Ειδικά, τώρα, για την ΠΕΑΝ και το μεταπολεμικό της 
όραμα για τη χώρα, όπου θα κυριαρχούσε βέβαια ένας φιλελεύθερος τόνος με ευδιάκριτες όμως τις 
σοσιαλιστικές αναφορές και επιδράσεις, πρβλ. τη σε βάθος ανάλυση του ιδεολογικού «προφίλ» της 
οργάνωσης, στο Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 301-321 και 323-338 και, πιο 
συνοπτικά (με παράλληλες όμως αναφορές και στην ΙΤ), Ε. Χατζηβασιλείου, Ελληνικός 
Φιλελευθερισμός. Το Ριζοσπαστικό Ρεύμα, 1932-1979, ό.π., σ. 116-124. 
57 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 106. 
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ξεκινούσε το καλοκαίρι του 1942 (ή λίγο μετά), τη στιγμή που ο Αγώνας θα «άρχιζε 

να μπαίνει σε οξύτερη φάση με την εμφάνιση των πρώτων ανταρτών στα βουνά» 

(Ρούφος, 2015, 19). Βασικό κίνητρο της βούλησής του για ενεργότερη 

δραστηριοποίηση ενάντια στους κατακτητές θα ήταν η εξιδανικευτική εικόνα του 

προηγηθέντος ελληνοϊταλικού πολέμου (Οκτώβριος 1940 – Μάρτιος 1941). Πρόκειται 

για μια στάση κοινή σε πολλούς από τους συνομηλίκους του, οι οποίοι θα επιδίωκαν 

να φανούν και οι ίδιοι, «παιδιά δεκάξι δεκαεφτά χρόνων στην αρχή της Κατοχής», 

αντάξιοι των γενναίων πολεμιστών του αλβανικού μετώπου και να δημιουργήσουν και 

εκείνοι τη δική τους «εποποιία» με την Αντίσταση. Στο τέλος της Πορείας στο Σκοτάδι, 

όταν ο Δίων, αρχές Οκτωβρίου του 1944, θα επιχειρούσε την ανασκόπηση όλης της 

κατοχικής περιπέτειας των «σταυροφόρων», περιμένοντας τα συμμαχικά πλοία να 

καταπλεύσουν στο λιμάνι της Πρέβεζας, θα αναλογιζόταν με ένα αίσθημα νοσταλγίας: 

Ελευθερία… τρία χρόνια νωρίτερα είχε άλλη έννοια η λέξη γι’ αυτόν: σήμαινε, πολύ απλά, 
την αποχώρηση του εχθρού και την αναβίωση της κυριαρχίας του ελληνικού κράτους, και 
συνδυαζόταν με παραστάσεις σημαιών και θριάμβων ανακατωμένων με το πένθος για 
κείνους που είχαν πέσει στον αγώνα. Αγώνα… Με τι καρδιά είχαν ξεκινήσει γι’ αυτόν, 
πόσο ήθελαν να πολεμήσουν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς… Παιδιά δεκάξι δεκαεφτά 
χρόνων στην αρχή της Κατοχής, που δεν είχαν προφτάσει την εκστρατεία της Αλβανίας, 
ονειρεύονταν να ξεπληρώσουν αυτή την απουσία με δράση στην Αντίσταση (Ρούφος, 
2015, 480). {Γεμάτοι ενθουσιασμό και πίστη στην Ελλάδα είχαν μπλεχτεί στις πρώτες 
αυθόρμητες, ερασιτεχνικές εκδηλώσεις της: πατριωτικοί λόγοι, διαδηλώσεις, βάψιμο 
συνθημάτων στους τοίχους. Κι έψαξαν αμέσως να βρουν οργάνωση, πειθαρχία, οδηγούς 
που ν’ αξιοποιήσουν τη θέληση θυσίας που φούσκωνε το στήθος τους ‒μια θέληση 
παθιασμένη, πυρετική, βγαλμένη απ’ την καθαρή και χωρίς συμβιβασμούς ψυχή των 
εφήβων, ηλεκτρισμένη απ’ την αποκαλυπτική ένταση και τις στερήσεις της Κατοχής, μια 
θέληση συγκεντρωμένη ολόκληρη στο αγκάλιασμα των ενωμένων συμβόλων του αγώνα 
και της αλήθειας. Αντίσταση, μάχη… (Ρούφος, 1955, 237)}58 

Η εντυπωσιακή βομβιστική επίθεση του Ουλαμού Καταστροφών της ΠΕΑΝ τον 

Σεπτέμβριο του 1942 στο κτίριο όπου στεγαζόταν η ΕΣΠΟ και η αίγλη που η επιτυχία 

αυτή είχε προσδώσει στην οργάνωση θα είχε επίσης λειτουργήσει ως πόλος έλξης για 

τον νεαρό Δίωνα. Διψασμένος καθώς ήταν για περιπέτεια και δράση, ο 

αυτοβιογραφικός ήρωας θα έσπευδε να ενταχθεί στη «χριστιανοδημοκρατική 

58 Πρβλ. για τον κομβικό ρόλο που θα έπαιζαν το πατριωτικό αίσθημα, τα βιώματα και οι μνήμες του 
πρόσφατου ελληνοϊταλικού πολέμου στη συστράτευση των νέων σε όλες γενικά τις αντιστασιακές 
οργανώσεις, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της Κατοχής, Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας 
Γενιάς…, ό.π., σ. 56-58, 71˙ ειδικά για τις λεγόμενες «κανελλοπουλικές» οργανώσεις (τη ΣΣΝ, την 
ΠΕΑΝ και την ΙΤ), πρβλ. ό.π., σ. 117-118, 128, 130-131, 172, 180-181, ενώ για τις πρώτες αντιστασιακές 
οργανώσεις της Αριστεράς (τη ΦΕΝ, τη «Φοιτητική Κομμουνιστική Οργάνωση» και, αργότερα, το 
ΕΑΜΝ και τη «Λεύτερη Νέα»), σ. 247-250, 271, 273, 315-316˙ πρβλ. τέλος, και Μ. Χαραλαμπίδης, Η 
Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 108-111. 
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νεολαία»59 –όρος που θα συμπεριελάμβανε για τις ανάγκες του Χρονικού όλες τις 

αποκαλούμενες «κανελλοπουλικές» συσσωματώσεις νέων, από τα «Ενωτικά 

Φροντιστήρια» έως την πρώιμη ΣΣΝ, τη σαφώς πιο διευρυμένη, καλύτερα 

στελεχωμένη και δυναμική ΠΕΑΝ και τη λιγότερο «μαζική», σχεδόν αμιγώς 

φοιτητική/σπουδαστική ΙΤ: 

Για λίγο κάτι πήγε να γίνει: την εποχή που ο Δίων προσχωρούσε στη 
χριστιανοδημοκρατική νεολαία, δεκαεφτά από τα πρώτα και καλύτερα στελέχη της –όλοι 
σπουδαστές– ντουφεκίζονταν από τους Γερμανούς γιατί είχαν τινάξει στον αέρα τα 
γραφεία μια προδοτικής εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης. Ο θάνατος όμως των δεκαεφτά 
παλικαριών, που ’δωσε για ένα διάστημα ηρωικήν αίγλη στην παράταξή τους, άφησε 
ορφανή την ηγεσία της από τους δυναμικότερους μαχητές, και στη θέση τους ήρθαν οι 
φλύαροι θεωρητικοί –κι αυτό την εποχή ακριβώς που οι κομμουνιστές, πολύ ενοχλημένοι 
από τη δόξα των χριστιανοδημοκρατών, βάλθηκαν να εξοντώσουν όλες τις άλλες 
οργανώσεις για να μονοπωλήσουν την Αντίσταση. (Ρούφος, 2015, 480)60 

Είναι αλήθεια ότι ο Ρούφος δεν θα προέβαινε στο Χρονικό σε καμιά διάκριση 

μεταξύ των «Ενωτικών Φροντιστηρίων» και των «κανελλοπουλικών» οργανώσεων 

(ΣΣΝ, ΠΕΑΝ, ΙΤ) ‒αντιστασιακές κινήσεις και ομάδες κοινωνικοπολιτικού 

προβληματισμού, οι οποίες θα καλύπτονταν συλλήβδην από τον (αποτυχημένο για 

κάποιους, όπως, για παράδειγμα, τον Γ. Θεοτοκά) όρο «Χριστιανοδημοκράτες». 

Ενδεχομένως, τη συγγραφική αυτή επιλογή να υπαγόρευσε η «επαλληλία μελών και 

στελεχών», που παρατηρήθηκε στις οργανώσεις του χώρου αυτού˙61 ή, ακόμη, το 

59 Η επιθυμία για δράση θα ήταν κοινή (και έντονη) τόσο στους νέους που θα εντάσσονταν στο ΕΑΜ (ή 
σε συγγενικές οργανώσεις της Αριστεράς), όσο και σε όσους θα επέλεγαν το «αντίπαλο» στρατόπεδο 
του «αστικού» πολιτικού χώρου˙ μόνον που για τους δεύτερους, κατά κανόνα, ο εχθρός ήταν 
περισσότερο «προσωποποιημένος»: «όχι ένα καθεστώς, ή μια κατάσταση, αλλά οι ίδιοι οι 
‘‘κατακτητές’’. Η αντίθεση δεν είναι ιδεολογική, δεν αντιμετωπίζεται ο φασισμός ή ο ναζισμός, αλλά ο 
εισβολέας της πατρίδας» (Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 76). 
60 Για την απήχηση που είχε η ανατίναξη των γραφείων της ΕΣΠΟ στον ίδιο και σε άλλους φοιτητές, οι 
οποίοι τη συγκεκριμένη περίοδο αναζητούσαν οργανώσεις για να ενταχθούν και να συνεισφέρουν στον 
αντιστασιακό αγώνα, πρβλ. και Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 15-16 και 29-30. Ο Ε. 
Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 165-166) κάνει λόγο για «αθρόα προσέλευση νέων 
μελών» στην ΠΕΑΝ ακριβώς την εποχή εκείνη, φαινόμενο που χαρακτηρίζει «αξιοσημείωτο», εφόσον 
στην πορεία των εξελίξεων το αυξημένο αυτό ρεύμα προσχώρησης στην οργάνωση θα συνέβαλλε 
αποφασιστικά στην επιβίωση και στην περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον αντιστασιακό χώρο, παρά 
τα πλήγματα που στο μεταξύ θα είχε δεχτεί (ειδικά από τον Νοέμβριο του 1942). Έτσι, την περίοδο 
εκείνη θα εντάσσονταν στην ΠΕΑΝ νέοι με τους οποίους ο Ρούφος θα συνυπήρχε στο Πανεπιστήμιο 
και (με κάποιους τουλάχιστον) και στον ΕΣΑΣ ή, αργότερα, στον φοιτητικό «Ιερό Λόχο» των ΕΟΕΑ, 
όπως οι Α. Πεπονής, Τ. Καπράλος, Γ. Κουμάντος κ.ά. 
61 Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Α. Ζαούσης, φίλος και συναγωνιστής του Ρούφου στην ΙΤ: «Στον 
πρώτο και δεύτερο χρόνο της Κατοχής, σε όλες τις ομάδες και οργανώσεις τις αντιστασιακές, ιδιαίτερα 
τις μη-εαμικές, παρατηρήθηκε μια ‘‘επαλληλία’’ μελών και στελεχών. Η οποία προέκυψε είτε διότι 
μερικές απ’ αυτές συνεργάζονταν στενά είτε διότι πολλοί αγωνιστές μετείχαν σε δύο οργανώσεις… Ο 
συγγραφέας θυμάται ότι αυτό συνέβαινε και στις φοιτητικές οργανώσεις, όπου ορισμένα στελέχη 
μεταπηδούσαν συνεχώς από τη μια οργάνωση στην άλλη» (Οι Δύο Όχθες…, τόμ. Β.Ι, ό.π., σ. 65, πρβλ. 
και Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 13-15 και του ιδίου, «Κατοχή και Αντίσταση, 
1941-1944», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΣΤ΄, ό.π., σ. 18). Αλλά και η Ο. Βαρών-Βασάρ (Η 
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γεγονός ότι ο συγγραφέας κινούνταν στο ιδεολογικό/πολιτικό «κλίμα 

Κανελλόπουλου» ήδη από το καλοκαίρι του 1942 (αν όχι νωρίτερα), πριν δηλαδή την 

ίδρυση της ΙΤ.62 Η συγκεκριμένη οργάνωση δεν θα έκανε, εξάλλου, αισθητή την 

παρουσία της πριν τον Οκτώβριο του 1942 –όσο και αν σε μεταγενέστερο στάδιο 

προβλήθηκε ως ημερομηνία ίδρυσής της η 15η Αυγούστου 1942, δεύτερη επέτειος του 

τορπιλισμού της «Έλλης» και «μητέρας της 28ης Οκτωβρίου», οπότε και θα 

κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα το πρώτο φύλλο της επίσημης (αν και παράνομης, 

φυσικά) εφημερίδας της ΙΤ (Ελληνικά Νειάτα) και η προκήρυξή της με αφορμή την 

επέτειο του ΟΧΙ. 

Η οργάνωση θα δραστηριοποιούνταν κατά κύριο λόγο στους χώρους του 

Πανεπιστημίου και, δευτερευόντως, στα σχολεία των κεντρικών συνοικιών της 

Αθήνας. Για αυτό και τα ιδρυτικά της μέλη θα προσέγγιζαν συντροφιές νέων των 

μεγαλοαστικών και μεσοαστικών οικογενειών της πρωτεύουσας, κατά κανόνα 

σπουδαστών Ανωτάτων Σχολών ή (σε μικρότερο βαθμό) μαθητών των τελευταίων 

τάξεων του Γυμνασίου. Τα παιδιά αυτά είτε ανήκαν ήδη σε άλλες οργανώσεις του 

κεντρώου χώρου (κατεξοχήν, στη ΣΣΝ και στην ΠΕΑΝ) είτε έψαχναν τρόπους και 

μέσα αντίδρασης στην κατοχική πραγματικότητα, καθώς και πρόσωπα ή φορείς, που 

θα τους ενέπνεαν και θα τους μυούσαν στην αντιστασιακή δράση. Σύμφωνα με όλες 

τις διαθέσιμες μαρτυρίες, από αυτές τις συντροφιές νέων (οι περισσότεροι μεταξύ 18 

έως 25 ετών), όπου το προσωπικό στοιχείο της γνωριμίας έπαιζε τον καθοριστικότερο 

ρόλο, προήλθαν οι πρώτοι πυρήνες, τα «πρώτα κύτταρα» της ΙΤ.63 Σημαντικό ρόλο 

Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 175) παρατηρεί ειδικά για την ΠΕΑΝ και την ΙΤ: «η ένταξη σε μια 
οργάνωση δεν απέκλειε την ένταξη και σε άλλη της ίδιας κατηγορίας, από τη στιγμή που υπηρετούσαν 
τον ίδιο σκοπό. Απλώς, εκ των πραγμάτων, όταν κανείς αφιερωνόταν σε μια οργάνωση δεν είχε τη 
δυνατότητα να προσφέρει συστηματικά και στην άλλη». Για τον Ε. Χατζηβασιλείου, τέλος, «η κοινή 
συμμετοχή και στις δύο [ΠΕΑΝ και ΙΤ] οργανώσεις (ή και η μετακίνηση μελών από τη μία στην άλλη) 
ήταν φαινόμενο συχνότατο» (ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 68). 
62 Δεν διαθέτουμε μέχρι σήμερα μια εμπεριστατωμένη μονογραφία για την ΙΤ (αντίστοιχη, για 
παράδειγμα, του Ε. Χατζηβασιλείου για την ΠΕΑΝ)˙ την πιο ολοκληρωμένη εικόνα εξακολουθεί να 
προσφέρει (και πάλι) η Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 171-191, ενώ, με κάποιες 
διαφοροποιήσεις, επιπλέον πληροφορίες για τα ιδρυτικά στελέχη και την πολιτική καθοδήγηση της 
οργάνωσης δίνονται από τον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 119-120).  
63 «Στις οργανώσεις που δεν ανήκαν στο χώρο της Αριστεράς, και συγκεκριμένα στην Πανελλήνιο 
Ένωσι Αγωνιζομένων Νέων (ΠΕΑΝ), στην Ιερή Ταξιαρχία (ΙΤ) και στον ΕΔΕΣ της Αθήνας, η 
στρατολόγηση παίρνει τη μορφή προσωπικών επαφών με φίλους απ’ τη γειτονιά ή συμφοιτητές απ’ το 
πανεπιστήμιο, τους οποίους γνωρίζει κανείς καλά και τους έχει εμπιστοσύνη. Το στοιχείο δηλαδή της 
προσωπικής σχέσης είναι εδώ καθοριστικό. Συχνά είναι καθοριστικό και το κύρος της οικογένειας στην 
οποία ανήκει ο νέος. Μεγάλο ρόλο παίζει στην Αθήνα του ’40 και η γειτονιά, ως κοινωνικός ιστός. […]. 
Η στράτευση κρατιέται μυστική συνήθως από την οικογένεια, στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Γίνεται 
ένας ακόμη δεσμός ανάμεσα σε προϋπάρχουσες παρέες»: όλοι αυτοί οι παράγοντες, που επισημαίνει η 
Ο. Βαρών-Βασάρ (Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 76) και οι οποίοι επηρέασαν την ένταξη των 
νέων του κέντρου της Αθήνας σε «αστικές» οργανώσεις, ισχύουν απόλυτα και στην περίπτωση του 
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στην στρατολόγησή τους (και) στην ΙΤ θα έπαιζε, επίσης, η θεαματική επιτυχία του 

δυναμικού «Ουλαμού Καταστροφών» της ΠΕΑΝ εναντίον της ΕΣΠΟ, όπως και η 

τραγική κατάληξη της «ψυχής» της επιχείρησης αυτής, του ηρωικού Κ. Περρίκου.64 

Μολονότι η ένοπλη μορφή πάλης δεν θα αποκλειόταν από τις ενδεδειγμένες 

μεθόδους διεξαγωγής του αγώνα (και κάποια από τα μέλη της ΙΤ, ακόμη και φοιτήτριες, 

φαίνεται ότι όντως έτυχαν στοιχειώδους στρατιωτικής εκπαίδευσης, όταν τους δόθηκε 

η σχετική ευκαιρία), η οργάνωση δεν προοριζόταν να πάρει μέρος σε ένοπλες 

συγκρούσεις και είχε στόχο να επικεντρωθεί περισσότερο στη συλλογή πληροφοριών 

και στην τόνωση του φρονήματος των υπόδουλων Ελλήνων μέσω του (παράνομου) 

Τύπου, της ιδεολογικής διαφώτισης και της προπαγάνδας (με εφημερίδες, προκηρύξεις, 

επικαιρικά ραδιοφωνικά δελτία, φυλλάδια «τρικ»). Το άλλο σκέλος δράσης της 

οργάνωσης αφορούσε τη συμμετοχή της στο επίπεδο της καθημερινότητας σε 

ειρηνικές μεν, αλλά μαχητικές εκδηλώσεις (ή διαδηλώσεις), που θα διατράνωναν τα 

αισθήματα του πληθυσμού της κατεχόμενης πρωτεύουσας απέναντι στις προθέσεις, 

στις αποφάσεις ή στις πρακτικές των Αρχών Κατοχής. 

Ιδεολογικά, η ΙΤ θα τοποθετούνταν στον χώρο του φιλελεύθερου/ 

μεταρρυθμιστικού Κέντρου, προβάλλοντας πρώτα-πρώτα την ανάγκη υπέρβασης εκ 

μέρους της νέας γενιάς των παθών και των διαιρέσεων του παρελθόντος. Ως κεντρικό 

της στόχο έθετε την ενότητα του νεολαιίστικου αντιστασιακού κινήματος για την 

επανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά και, σύμφωνα με την ιδρυτική της 

προκήρυξη, την οικοδόμηση μετά την εκδίωξη των κατακτητών: 

μιας πατρίδας πραγματικά ελεύθερης από κάθε ντόπιο ή ξένο δυνάστη, που να ευνομείται 
και να εξασφαλίζει για τον καθένα τις ατομικές του ελευθερίες και για όλους ένα 
καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης.65 

Όπως συνάγεται από το παραπάνω απόσπασμα (αλλά και όπως θα έχουμε την 

ευκαιρία να διαπιστώσουμε στη συνέχεια, όταν θα κάνουμε λόγο εκτενέστερα για τον 

Π. Κανελλόπουλο, τα «Ενωτικά Φροντιστήρια» και το ΕΕΚ), η «καταγωγική σχέση» 

της ΙΤ από τον φέρελπι νέο πολιτικό, διακεκριμένο φιλόσοφο και κοινωνικό 

επιστήμονα της δεκαετίας του 1930, όπως και η συγγένειά της με τις άλλες 

Ρούφου, όπως φαίνεται και στις πρώτες σελίδες του Χρονικού˙ ανάλογες ήταν και οι περιπτώσεις του Α. 
Πεπονή, του Π. Μιχαηλίδη, του Α. Ζαούση, του Σ. Τσαμπηρά κ.ά. 
64 Πρβλ. Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 175 και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ 
(1941-1945)…, ό.π., σ. 143 (πρβλ. και σημ. 121). 
65 Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 180 (απόσπασμα της προκήρυξης της ΙΤ με 
ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 1942). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Τέταρτο  Προσκλητήριο πρώτο, η αρχή μιας «σταυροφορίας»

409

«κανελλοπουλικές» οργανώσεις (τη ΣΣΝ και την ΠΕΑΝ) είναι εμφανής και δεν μπορεί 

να αμφισβητηθεί. Τα ενδιαφέροντα της οργάνωσης δεν εστιάζονταν αποκλειστικά στον 

αγώνα για την αποτίναξη του ξενικού ζυγού (παρόλο που αυτός αποτελούσε, δίχως 

αμφιβολία, την ύψιστη προτεραιότητα τη στιγμή εκείνη και η ευόδωσή του συνιστούσε 

την απαραίτητη προϋπόθεση για τις οποιεσδήποτε μελλοντικές πολιτικές, οικονομικές 

και κοινωνικές εξελίξεις), αλλά προβαλλόταν και ένα όραμα «κοινωνικής 

δικαιοσύνης». Παρά ταύτα, βέβαια, η ΙΤ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

«οργάνωση Κανελλόπουλου», εφόσον δεν είχε εξαρτήσεις από τον αχαιό πολιτικό ή 

το κόμμα του (όπως και από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό φορέα)66 –πράγμα που ισχύει 

στο ακέραιο και για την περίπτωση της ΠΕΑΝ, με την οποία η ΙΤ θα σύστηνε από ένα 

σημείο και πέρα (ιδίως από το καλοκαίρι του 1943) κοινό μέτωπο.67 

Δεν παρέλκει, ωστόσο, να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η ηγεμονία στον χώρο αυτό 

του φιλελεύθερου/μεταρρυθμιστικού (κατ’ άλλους προοδευτικού/ριζοσπαστικού) 

Κέντρου θα ανήκε στην ΠΕΑΝ: η βασικότερη διαφορά της από την ΙΤ έγκειτο στο 

επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η δεύτερη απευθυνόταν αποκλειστικά σε 

νέους σπουδαστές (και κάποιους μικρότερης ηλικίας μαθητές), ενώ η ΠΕΑΝ διέθετε, 

πέρα από σπουδαστές, στελέχη και μέλη μεγαλύτερης ηλικίας, ελεύθερους 

επαγγελματίες, υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους. Αξίζει να κρατήσουμε για τη 

συνέχεια το συγκεκριμένο γνώρισμα της πρώτης οργάνωσης στην οποία εντάχθηκε ο 

συγγραφέας μας: αν η ανάγκη αποφυγής της απομόνωσης, της περιθωριοποίησης και 

66 Για την ειδική σχέση του Π. Κανελλόπουλου με τις οργανώσεις ΣΣΝ, ΠΕΑΝ και ΙΤ, πρβλ. Ε. 
Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 67 (και σημ. 106) και 70-79, του ιδίου, Ελληνικός 
Φιλελευθερισμός. Το Ριζοσπαστικό Ρεύμα, 1932-1979, ό.π., σ. 116-124 και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η 
Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 131-132 και 176-177. Η (όποια) επιρροή, ωστόσο, του 
Κανελλόπουλου στην οργάνωση θα έφθινε από το φθινόπωρο του 1943 κ.ε., όταν θα εκδηλωνόταν (και) 
στην ΙΤ μια έντονη απαρέσκεια για τη σύσταση του Κανελλόπουλου προς τους «φίλους» του (δηλαδή 
το ΕΕΚ, την «Ενωτική Νεολαία», την ΠΕΑΝ, τη ΣΣΝ και την ΙΤ) περί ένταξής τους στο ΕΑΜ, «μία 
καμπή ευρύτερης σημασίας, που σηματοδότησε την μη αναστρέψιμη παρακμή της επιρροής του ίδιου 
του Κανελλόπουλου» στις συγγενικές «αστικές» οργανώσεις της Αθήνας, εξαιτίας της οποίας μάλιστα 
θα επερχόταν και ένα είδος (προσωρινής) διάσπασης στους κόλπους της ΙΤ, με τη δημιουργία της ΜΙΤ 
(«Μαχόμενης Ιερής Ταξιαρχίας»), που επέμενε στη διατήρηση των σχέσεων με τον αρχηγό του ΕΕΚ (Ε. 
Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 77, πρβλ. και σ. 67-68, 191). 
67 Για τις σχέσεις ΙΤ και ΠΕΑΝ (με αναφορές επίσης στην κατασκοπευτική οργάνωση «Όμηρος») και 
τη στενότερη συνεργασία και αλληλοϋποστήριξή τους ιδίως από το καλοκαίρι του 1943 (κοινή, για 
παράδειγμα, κάθοδο σε διαδηλώσεις, τύπωμα των εφημερίδων τους και άλλων φυλλαδίων ή 
προκηρύξεων στο ίδιο τυπογραφείο, προετοιμασία για την ανάληψη ένοπλης δράσης μέσω συμμετοχής 
των μελών τους σε κοινή στρατιωτική εκπαίδευση κ.λπ.), πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-
1945)…, ό.π., σ. 65-68 και 175-181, καθώς και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 
141-142 και 174-177. Είναι, πάντως, ενδεικτικό ότι όλες οι μαρτυρίες και όλοι οι ερευνητές συγκλίνουν 
στο σημείο αυτό, κάνοντας λόγο για «συγκοινωνούντες χώρους», «αδελφές» ή «σύζυγες» οργανώσεις, 
«πρώτα ξαδέλφια» κ.λπ., ενώ η ΣΣΝ χαρακτηρίζεται αντίστοιχα ως «πρόπλασμα», «πρόδρομος», 
«φυτώριο», «προζύμι» κ.λπ. τόσο της ΙΤ όσο και της ΠΕΑΝ (για την καταγωγική σχέση της ΠΕΑΝ από 
τη ΣΣΝ, πρβλ. και Ε. Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 38-46 και Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 118-119 και 130). 
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εν τέλει της διάλυσης (υπό την πίεση μιας ορμητικής, διαρκώς διογκούμενης και 

μαζικής ΕΠΟΝ) θα ήταν αυτή που θα έσπρωχνε την ΙΤ σταδιακά (και κυρίως από το 

φθινόπωρο του 1943) στο αντιεαμικό στρατόπεδο, εξίσου αλήθεια είναι ότι η 

εγκατάλειψη της μετριοπάθειας και η εξώθηση προς τα (δεξιά) άκρα του πολιτικού 

φάσματος αποτελούσε το τίμημα που θα καλούνταν να καταβάλει η οργάνωση, λόγω 

και της επιλογής της να παραμείνει μια «κλειστή», «εξειδικευμένη» οργάνωση 

φοιτητών (και λίγων μαθητών) με μάλλον «ελιτίστικο» χαρακτήρα:  

Άρα τα μέλη [της Ιερής Ταξιαρχίας] ήταν Αθηναίοι φοιτητές, με κάποιες ανησυχίες, με 
επιθυμία για δράση και με ευρύτερες δημοκρατικές απόψεις. Καθαρά νεανική λοιπόν η 
καινούργια οργάνωση κι αποκλειστικά φοιτητική, παρουσιάζεται ήδη από το χώρο που 
χρησιμεύει για την ανίχνευση των πρώτων της μελών, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση 
του νεολαιίστικου κινήματος του 19ου αιώνα, που περιοριζόταν στους σπουδαστές. Μόνο 
αυτοί μέχρι τότε, ως προνομιούχο και φωτισμένο κομμάτι της νεολαίας, μπορούσαν να 
έχουν λόγο για τα εθνικά θέματα. 
Το χαρακτήρα αυτόν, τον κάπως «ελιτίστικο», διατήρησε αναλλοίωτο η ΙΤ μέχρι το τέλος, 
με μια μικρή εξάπλωση στον μαθητικό χώρο των κεντρικών συνοικιών της Αθήνας. Δεν 
απλώθηκε σ’ εργαζόμενα στρώματα, ούτε λειτούργησε στη βάση της τοπικής οργάνωσης 
της συνοικίας. Φυσικά η επαρχία έμενε έξω από τους στόχους της. Η μαζικοποίηση δεν 
την αφορούσε, απευθυνόταν αποκλειστικά σε μια ελίτ φοιτητών και αυτήν 
εκπροσωπούσε.68 

«Ελιτίστικος», λοιπόν, ο χαρακτήρας της οργάνωσης όπου θα εντασσόταν το 

φθινόπωρο του 1942 ο Ρούφος, όπως «ελιτίστικος» εν γένει θα ήταν (μοιραία) ο τόνος 

στο μεγαλύτερο μέρος της Ρίζας του Μύθου. Για παράδειγμα, και σε σημείο μάλιστα 

που θα προκαλούσε την (αρνητική) έκπληξη μεγάλου μέρους των κριτικών του πρώτου 

μέρους της τριλογίας, τον Δίωνα δεν φαίνεται να τον είχαν αγγίξει οι πρωτόγνωρες 

συνθήκες στέρησης και ανέχειας, που είχαν πλήξει την πλειονότητα των συμπολιτών 

του την εφιαλτική περίοδο του λιμού, αν κρίνει κανείς, τουλάχιστον, από την απουσία 

σχετικών αναφορών στο μυθιστόρημα. Πράγματι, οι αναφορές στον κατοχικό λιμό και 

στις συνθήκες που επικράτησαν εξαιτίας του στην πρωτεύουσα τον χειμώνα του 1941-

42 θα ήταν ανύπαρκτες στον πρώτο τόμο του Χρονικού, κάτι που δεν θα διέφευγε (όπως 

είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο) της προσοχής των περισσότερων κριτικών.69 Η μόνη 

68 Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 174˙ το επίθετο «εξειδικευμένη» ανήκει στον 
Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 68. Μάλλον, λοιπόν, υπερβολικός θα πρέπει να 
θεωρηθεί ο ισχυρισμός μεταπολεμικά των συντακτών της Εκθέσεως περί της δράσεως της ΙΤ ότι η 
οργάνωση διέθετε «εξαιρετικήν δύναμιν εις το Πανεπιστήμιον και λοιπάς Ανωτάτας Σχολάς», με την 
προσθήκη μάλιστα της διαβεβαίωσης ότι «επί μακρόν χρονικόν διάστημα η Ιερά Ταξιαρχία είχε την 
ηγεσίαν εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών» (τα αποσπάσματα της Εκθέσεως στο Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 
191).  
69 Για τις χρονογραφικές/πεζογραφικές αποτυπώσεις του κατοχικού λιμού πριν την έκδοση της Ρίζας του 
Μύθου, πρβλ. ενδεικτικά, το δημοσιογραφικό αφήγημα του Θ. Κορνάρου, Δε θα πεθάνουμε! (1943), το 
διήγημα «Η κυρία με το ριπίδι» από τη συλλογή Το Δάσος με τους Πιθήκους (1944) του Α. 
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συναφής μνεία ‒μάλλον όμως με θετικό πρόσημο, αφού η «αναγκαστική δίαιτα» είχε 

απαλλάξει τον Δίωνα από περιττά λίπη και κιλά‒ θα ήταν η ακόλουθη –τοποθετημένη, 

ωστόσο, χρονικά το φθινόπωρο πλέον του 1943‒ και θα αφορούσε γενικά τη λιτότητα 

μέσων που είχε επιβάλει η Κατοχή, ακόμη και στα φοιτητικά πάρτυ:  

Ευτυχώς που οι συνθήκες της Κατοχής είχαν επιβάλει αναγκαστική δίαιτα, και το εφηβικό 
φιλότιμο αθλητική άσκηση. Το κορμί είχε γίνει λιτότερο, πιο ευκίνητο, κάθε μέλος 
προσαρμοσμένο στη λειτουργία του, χωρίς περιττά βάρη. Ένα θέμα, ίσως, όπου η 
χρησιμότητα συναντούσε την αισθητική… (Ρούφος, 2015, 178)70  

Σκανδαλωδώς (για τους περισσότερους κριτικούς) και σε προφανή αναντιστοιχία 

με την κρισιμότητα της κατάστασης στην πρωτεύουσα, όπου εξαιτίας της πείνας 

«πολλά ηθικά, βιολογικά και ψυχολογικά όρια» θα ξεπερνιούνταν «για πρώτη φορά σε 

μαζική κλίμακα»,71 ο Δίων, εκτός από την αναμονή ολοκλήρωσης των εγκύκλιων 

σπουδών του που θα του εξασφάλιζαν την πολυπόθητη εισαγωγή στη Νομική Σχολή 

Γιαννόπουλου, αρκετά διηγήματα του Δ. Βουτυρά δημοσιευμένα σε μεταπολεμικά περιοδικά (όπως για 
παράδειγμα, «Τις νύχτες», στα Ελεύθερα Γράμματα, τχ. 10, 13 Ιουλ. 1945, σ. 11), τα ευθυμογραφήματα 
Χειμώνας του ’41. Σκίτσα της Κατοχής (1945) του Δ. Ψαθά, κάποια από τα διηγήματα («Τουρκολίμανο», 
«Χρονικό του 1942») από τη συλλογή Ώρα Πολέμου (1946) του Η. Βενέζη, ενώ έμμεσα, με μια μέθοδο 
ιστορικής αναλογίας/αντιστοιχίας, περιέγραφε συμπτώματα της εξαντλητικής πείνας και ο Φ. 
Κόντογλου στην Ιστορία ενός καραβιού που χάθηκε πάνω στην ξέρα (1944). Για άλλα κείμενα με το ίδιο 
θέμα, πρβλ. διάφορα διηγήματα που δημοσιεύτηκαν αμέσως μετά την Απελευθέρωση σε λογοτεχνικά 
περιοδικά της εποχής (και κατεξοχήν στα Ελεύθερα Γράμματα), αλλά και την Ανθολογία Ελληνικής 
Αντιστασιακής Λογοτεχνίας (όπου, για παράδειγμα, το διήγημα του Γ. Μπενέκου, «Ο γερο Τρίκης», σ. 
215-221). Το σημαντικότερο, ωστόσο, βιβλίο ‒λόγω αμεσότητας στην ανταπόκριση απέναντι σε ένα 
τόσο ευαίσθητο θέμα, μολονότι εκδόθηκε αρχικά εκτός Ελλάδας (μεταφρασμένο στα γαλλικά και στα 
αγγλικά), ενώ στα ελληνικά πρωτοδημοσιεύτηκε στην Αίγυπτο και μετά, πολύ αργότερα, το 1959, στην 
Αθήνα‒ ήταν η συλλογή της Λ. Νάκου, Η Κόλαση των Παιδιών (1944)˙ για όλα αυτά, πρβλ. και Α. 
Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία στην Ταραγμένη Δεκαετία 1940-1950…, ό.π., σ. 40-41, 43, 56-57, 111, 117-
118, 161-162, 320-321 και Α. Αργυρίου, Ιστορία… (Γ΄), ό.π., σ. 339. 
70 Πρβλ. και λίγες σελίδες παρακάτω: «Συνηθιζόταν εκείνα τα χρόνια να φέρνει κάθε καλεσμένος 
φαγητό ή πιοτό μαζί του, γιατί όσοι καλούσαν σπίτι τους δεν είχαν τα μέσα να περιποιηθούν τους φίλους 
τους –εξαίρεση αποτελούσαν φυσικά οι μαυραγορίτες που ζούσαν πολύ καλά και μπορούσαν να 
οργανώνουν γλέντια ‘‘προπολεμικά’’» (Ρούφος, 2015, 211). Έμμεσα, επίσης, οι συνθήκες που είχε 
επιβάλει ο κατοχικός λιμός θα μνημονεύονταν (παρεμπιπτόντως) στο πορτραίτο των Αθηναίων αστών 
του κύκλου του, το οποίο και θα φιλοτεχνούσε και πάλι το φθινόπωρο του 1943 ο Δίων, αναγνωρίζοντας 
την πατριωτική τους συνείδηση, εφόσον «είχαν υποφέρει μ’ αξιοπρέπεια, και κρατούσαν σιδερωμένα τα 
κολάρα που περίσσευαν γύρω στους αδυνατισμένους λαιμούς» (Ρούφος, 2015, 183). Για να είμαστε 
όμως ακριβοδίκαιοι, πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ όσα ο συγγραφέας υποστήριζε στις απαντήσεις του 
στον Δ. Ρώμα και στον Αιμ Χουρμούζιο σχετικά με το ζήτημα αυτό (πρβλ. το πρώτο κεφάλαιο της 
παρούσας εργασίας). 
71 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 66˙ η (αρνητική) έκπληξη των κριτικών για την 
απουσία αναφορών στον κατοχικό λιμό εκ μέρους του συγγραφέα, είναι τουλάχιστον ευεξήγητη αν 
αποδοθεί στο «έντονο σοκ» που αυτός είχε προκαλέσει στους Αθηναίους, σε σημείο που «η ‘‘πείνα’’ 
[να] αποτελεί έναν αυτόνομο μνημονικό τόπο μέσα σε αυτόν της Κατοχής» (ό.π., σ. 66). Στο πλαίσιο 
αυτό, μπορεί να εξηγηθεί, άλλωστε, και η τόσο πρώιμη μελέτη του φαινομένου της πείνας και των 
επιπτώσεών της στον ανθρώπινο ψυχισμό, η οποία επιχειρήθηκε από τέσσερις έλληνες ψυχιάτρους στο 
πρωτοποριακό τους βιβλίο (πρωτοεκδόθηκε το 1947) με τίτλο: Συμβολή στη Μελέτη της Ψυχοπαθολογίας 
της Πείνας, του Φόβου και του Άγχους. Από το Ιατρικό Χρονικό της Κατοχής (πρβλ. εδώ και το πρώτο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας).  
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του Πανεπιστημίου της Αθήνας,72 θα εμφανιζόταν τον χειμώνα του ’41-’42 

απορροφημένος από αυστηρά προσωπικές έγνοιες. Το ενδιαφέρον του θα το είχε, 

κυρίως, μονοπωλήσει η ανακάλυψη του (πλατωνικού) έρωτα στο πρόσωπο της Λίζας: 

οι συνεχείς και διαδοχικές μεταπτώσεις της ψυχολογίας του (από την έσχατη απελπισία 

στην απόλυτη ευδαιμονία) θα συμπορεύονταν με τη μανία του να ξεπεράσει σε 

επιδόσεις όλους τους πιθανούς ανταγωνιστές του στα αθλήματα και στο κολύμπι, 

υπερκαλύπτοντας, επιπλέον, τα ελλείμματα «φυσικής γοητείας» με την επίδειξη της 

αναμφισβήτητης πνευματικής του υπεροχής έναντι όλων των υποψήφιων 

«μνηστήρων». Ακόμη και το καλοκαίρι του 1942, που επακολούθησε τον εφιαλτικό 

πρώτο χειμώνα της Κατοχής, η βασικότερη έγνοια και το εντονότερο βίωμα του Δίωνα 

θα ήταν (ο σχεδόν μυστικιστικός και εκστατικός στην πληρότητά του) έρωτάς του για 

τη Λίζα˙ η αλληλογραφία του μαζί της θα έδινε τον τόνο σε μια εποχή, η οποία για τον 

ίδιο θα χαρακτηριζόταν ως «θεία», σχεδόν ειδυλλιακή στην έκδοση του 1954: 

{Ήταν μια θεία εποχή όπου ο έρωτάς του είχε την πλαστική αυτάρκεια των έργων της 
πρώτης περιόδου του Beethoven, τον ίδιο χαρακτήρα σύνθεσης όπου 
πραγματοποιόντουσαν μπροστά σ’ εκστατικά αυτιά αρμονίες κι αποχρώσεις απλοϊκής 
χαράς και λύπης, μεταδίνοντας, μέσα στην αφέλιά τους, μια φωτεινή παραλλαγή των 
αιώνιων πόλων. (Ρούφος, 1954, 35)}73 

Αναπόφευκτα, η απόφαση του Δίωνα να ενταχθεί στη μη εαμική, 

«χριστιανοδημοκρατική οργάνωση» θα είχε και μια τέτοια δόση αυτάρεσκης προβολής 

ενός πνεύματος αγωνιστικότητας και ηρωισμού, τόσο αξεδιάλυτα δεμένου με την 

εφηβική ηλικία και την ερωτική αφύπνιση: 

Όπως το ’βλεπε [ο Δίων] με το δικό του αισθητικό τρόπο, είχε προσθέσει ένα καινούριο 
ζωτικό, βαθύ και πλούσιο θέμα σε κείνα που αποτελούσαν την πρώτη συμφωνία της 

72 Πρβλ. στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου τις προσδοκίες που είχε ο Δίων από την είσοδο στο 
Πανεπιστήμιο και τις σπουδές του εκεί: {«Το όραμα της ασύλληπτα όμορφης κι ελεύθερης αυτής ζωής 
ειδικευότανε για το Δίωνα έτσι: θα ’κανε νομικά σαν κύριο κλάδο, ακολουθώντας την οικογενειακή 
συνήθεια, μα παράλληλα θα παρακολουθούσε φιλοσοφικά και ιστορικά μαθήματα» (Ρούφος, 1954, 
15)}. 
73 Πρβλ. και τις σχετικές ενστάσεις του Γ. Α. Κουμάντου πάνω στο ζήτημα αυτό: «Με μια ειλικρίνεια 
που ασφαλώς τιμά την αντιδημοτική του διάθεση, ο κ. Προβελέγγιος δεν διστάζει να γράψει πως το 
κεντρικό του μέλημα το καλοκαίρι του 41 ήταν ο Σαρωνικός, το καλοκαίρι του 42 μια κοπέλα, το 
καλοκαίρι του 43 η μετάβασή του από την εφηβεία στην ανδρικότητα. Και μέσα σ’ όλα αυτά, 
συμπληρώματα σχεδόν περιθωριακά, η απόκρουση της κομμουνιστικής θεωρίας από λόγους 
αισθητικούς και λόγους οικογενειακής παραδόσεως, η χαρούμενη ερασιτεχνική απασχόληση με τον 
Μπερξόν, τον Νίτσε, τον Μπαχ» («Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας κριτικής….», εφ. Η Καθημερινή, 
ό.π.). 
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εφηβείας, ένα θέμα που πλεκόταν αρμονικά με το στοχασμό, το Σαρωνικό και την 
ομορφιά της Λίζας. (Ρούφος, 2015, 39)74 

Σε αντιδιαστολή, τα πιεστικά κοινωνικά προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί όλα 

τα προηγούμενα χρόνια του Μεσοπολέμου αλλά αναδύθηκαν με εκρηκτικό τρόπο τους 

πρώτους μήνες της Κατοχής, θα του φαίνονταν «ξένα», όπως είδαμε ότι είχε 

παραδεχτεί εξαρχής (πρβλ. Ρούφος, 2015, 37), και, σίγουρα, δεν ήταν αυτά που θα τον 

έσπρωχναν να αναμιχθεί στο αντιστασιακό κίνημα. Η προηγούμενη άρνηση, εξάλλου, 

προσχώρησής του στο ΕΑΜ, εκτός των άλλων, οφειλόταν και στην απαρέσκεια που 

του προκαλούσαν τα «κόκκινα», ταξικά συνθήματα στους τοίχους της πρωτεύουσας 

(και δη του Πανεπιστημίου), που πρόβαλλαν ανάλογα αιτήματα βελτίωσης της σίτισης 

και των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης, όπως «Ψωμί, νερό και φως!» ή «Λευτεριά, 

μόρφωση, σαράντα δράμια λάδι» (Ρούφος, 2015, 22)˙ «μπακάλικες» λέξεις (Ρούφος, 

1954, 23) που, όπως επανειλημμένως θα υπογράμμιζε ο Δίων, είχαν μετατραπεί από το 

Κομμουνιστικό Κόμμα, μέσω της συχνής επανάληψής τους, σε «σύμβολα του 

παραδεισιακού αρχέτυπου που επαγγελλόταν», σε «προσευχές και σκαλοπάτια στην 

πορεία του μελλοντικού ανθρώπου» (Ρούφος, 2015, 28).75 Για τον Δίωνα, θα ήταν, 

δηλαδή, σαφές από νωρίς ότι το ΚΚΕ επιχειρούσε να «καπηλευτεί» το εθνοπατριωτικό 

αίσθημα και τη διάχυτη επιθυμία πολλών Ελλήνων για αντίσταση, νοθεύοντας τον 

αγώνα ενάντια στις δυνάμεις κατοχής με συνθήματα και επιδιώξεις «εσωτερικής 

πάλης», που εξυπηρετούσαν τους δικούς του ριζοσπαστικούς/επαναστατικούς σκοπούς 

στην προοπτική οριστικής κατάληψης της εξουσίας μετά το τέλος του πολέμου.76  

74 Πάντως, η περίπτωση του Δίωνα μάλλον δεν θα αποτελούσε εξαίρεση˙ όπως παρατηρεί και ο Μ. 
Mazower (Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 140), η έκρυθμη κατάσταση του πολέμου «είχε δώσει 
καινούριες ευκαιρίες και στόχους στους νέους. Για μερικούς αυτό πήρε τη μορφή ενός ενσυνείδητου 
σχεδόν ηδονισμού˙ τα ημερολόγια ενός εφήβου δίνουν την εντύπωση πως ο πόλεμος πέρασε μέσα σ’ 
ένα σύννεφο από πάρτυ και σεξ˙ για άλλους σήμαινε ότι μπήκαν στη μαύρη αγορά για να ζήσουν τους 
εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Μια τρίτη δυνατότητα, φυσικά όχι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε 
από τις δύο προηγούμενες, ήταν ο πολιτικός ακτιβισμός». 
75 Για την κυριαρχία ανάλογων «κόκκινων», ταξικών συνθημάτων, ιδιαίτερα στους λαϊκούς-
προσφυγικούς συνοικισμούς της πρωτεύουσας, πρβλ. και όσα αναφέρει ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος στην 
Τειχομαχία, ό.π., σ. 104.  
76 Για τη σύνδεση εκ μέρους του ΕΑΜΝ του αγώνα για επιβίωση και για επίλυση των διάφορων 
προβλημάτων του φοιτητικού κόσμου (επισιτιστικού, στέγασης, ανοίγματος των σχολών, παροχών 
ευκαιριών πνευματικής ανάτασης και ψυχαγωγίας κ.λπ.) με το ευρύτερο αντιστασιακό κίνημα, τις 
απεργίες και τις διαδηλώσεις, πρβλ. Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 271-274 
και Ο. Βαρόν-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 280-281, 283-293 και 300-306. Η επένδυση 
του εθνικοαπελευθερωτικού/αντιστασιακού αγώνα με στοιχεία ταξικού χαρακτήρα εκ μέρους του ΚΚΕ, 
ώστε από τον αγώνα για την επιβίωση οι λαϊκές κινητοποιήσεις να περάσουν σταδιακά σε ανώτερες 
μορφές πάλης με απώτερο στόχο τη ριζική αλλαγή/ανατροπή της κατεστημένης κοινωνικοπολιτικής 
πραγματικότητας, σύμφωνα και με την επαναστατική λενινιστική αρχή, είναι κάτι που σήμερα γίνεται 
παραδεκτό από τους περισσότερους ερευνητές, ακόμη και αν η «γραμμή» αυτή δεν ακολουθήθηκε 
συνειδητά (ή εξαρχής) από όλους όσοι εντάχτηκαν στο ΕΑΜ. Για παράδειγμα, ο Μ. Χαραλαμπίδης (Η 
Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 104) παραθέτει ενδεικτικά για την «πολιτική διάσταση της σχέσης που 
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Τα ίδια αυτά συνθήματα θα είχαν κερδίσει, βέβαια, πολλούς από τους συμμαθητές 

του –ή τους λίγο μεγαλύτερούς του, αποφοίτους του «Μακρή»–, με τους οποίους θα 

συναντιόταν ξανά στα φοιτητικά έδρανα.77 Ο Δίων θα ανακαλούσε στην αρχή της 

Ρίζας του Μύθου δύο περιστατικά που έζησε ως τελειόφοιτος του Γυμνασίου (το ένα 

στο σχολείο του και το άλλο στο Πανεπιστήμιο σαν ακροατής σε μια παράδοση 

Φιλοσοφίας της Ιστορίας) και τα οποία αποδείκνυαν πως το ΕΑΜ ήταν η «πανίσχυρη 

παράταξη» που είχε κατορθώσει να εισχωρήσει στον μαθητικό και φοιτητικό χώρο ήδη 

από τον χειμώνα του 1941-1942 (πρβλ. Ρούφος, 2015, 20-21). Το ΕΑΜ θα είχε ήδη 

την πρωτοκαθεδρία στη νεολαία και αυτό ο Δίων, παρά τις ιδιωτικές του ενασχολήσεις, 

θα το είχε διαπιστώσει από τις αρχές ακόμη του 1942, καθώς θα παρακολουθούσε «με 

όλο και πιο πολλή ανησυχία την κίνηση που όλο ξάπλωνε στην Ελλάδα» (Ρούφος, 

2015, 37).78  

Οι υποψίες και οι φόβοι του θα επιβεβαιώνονταν παντού: στο σχολείο, στο 

Πανεπιστήμιο και στη Φοιτητική Λέσχη (πριν ακόμη ο ίδιος εισαχθεί ως πρωτοετής 

εκεί), στα γλέντια και στις εκδρομές, όπου συχνά θα γίνονταν κρυφές συσκέψεις 

στελεχών και ταυτόχρονες «μυήσεις» στο κίνημα, θα διεξάγονταν έρανοι ενίσχυσης 

«γι’ ακαθόριστους σκοπούς» και θα ακούγονταν για πρώτη φορά «τραγούδια με 

υποβλητικές σλαβικές μελωδίες» που προκαλούσαν στις παρέες κάτι περισσότερο 

αναπτύχθηκε ανάμεσα στον αγώνα για την επιβίωση και την αντιστασιακή δράση ως βάσης του 
επαναστατικού αγώνα» τη σχετική (και ιδιαίτερα εύγλωττη) μαρτυρία ενός στελέχους του ΕΑΜ, του Μ. 
Λιαρούτσου, ο οποίος αργότερα εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και διετέλεσε Γραμματέας του 6ου Τομέα 
(ανατολικές συνοικίες) της οργάνωσης. 
77 Είναι αλήθεια ότι την ίδια εποχή αρκετοί συμμαθητές ή συμφοιτητές, ακόμη και μέλλοντες 
συναγωνιστές του Ρούφου στις «κανελλοπουλικές» οργανώσεις, στη ΡΑΝ ή και στον «Ιερό Λόχο», όπως 
ο Α. Πεπονής (Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 27-30) και ο Σ. Τσαμπηράς (Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 
22-23), θα έλκονταν (σε αντίθεση με αυτόν) από τα συνθήματα για κοινωνική αλλαγή του ΕΑΜ, αλλά 
θα διαφωνούσαν σύντομα με τη μονολιθικότητα, τις μεθόδους και τις πρακτικές του αριστερού 
κινήματος, με αποτέλεσμα να επιλέξουν τελικά το αντίπαλο στρατόπεδο των «αστικών» αντιστασιακών 
οργανώσεων, ακριβώς την περίοδο που ο συγγραφέας θα έμπαινε στο Πανεπιστήμιο (προς τα τέλη, 
δηλαδή, του 1942)˙ όπως σημειώνει και ο Ε. Χατζηβασιλείου: «Την εποχή αυτή, επίσης, ήταν που η ίδια 
η ΠΕΑΝ επεσήμανε ότι έπαιρνε αρκετά μέλη από το ΕΑΜ, κάτι που επίσης σημείωσαν με ενδιαφέρον 
οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί. Η πληροφορία ήταν ακριβής: αρκετοί νέοι άνθρωποι είχαν προσεγγιστεί 
από το ΕΑΜ, είχαν κατά βάση γοητευθεί από το κήρυγμα της κοινωνικής αλλαγής, αλλά διαφωνώντας 
με τη μεθοδολογία του ΚΚΕ και πρώτιστα με την ιδέα της δικτατορίας του προλεταριάτου, επέλεξαν να 
προσεγγίσουν την ΠΕΑΝ˙ αυτό τονίζει στο σχετικό βιβλίο του και ο Α. Πεπονής, καθώς και σε 
μεταγενέστερες μαρτυρίες τους και άλλα μέλη της ΠΕΑΝ» (ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 168). 
78 Σύμφωνα με μια έκθεση της «Επιτροπής Κομμουνιστικής Νεολαίας στους μαθητές για τη 
δραστηριότητά της», η οποία απόκειται στο Αρχείο της ΕΠΟΝ και παρατίθεται από την Ο. Βαρών-
Βασάρ (Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 277-279), οι βάσεις για τη συμμετοχή και την ένταξη 
μαθητών της περιοχής Αθήνας-Πειραιά στο αριστερό αντιστασιακό κίνημα τέθηκαν ήδη από τον 
Αύγουστο του 1941, και η όλη ανάπτυξη του αριστερού μαθητικού κινήματος έναν χρόνο αργότερα, αν 
βέβαια ισχύουν οι αριθμοί που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση, θα ήταν όντως εντυπωσιακή. 
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«από αισθητική συγκίνηση» (Ρούφος, 2015, 38).79 Με λίγα λόγια, ο Δίων από νωρίς θα 

κυριευόταν από μια αίσθηση ενός διαγραφόμενου με σαφήνεια κινδύνου για τον 

«αστικό» κόσμο όπου ανήκε ο ίδιος, για τα ιδανικά, τις αξίες, τον τρόπο ζωής και 

αντίληψης της πραγματικότητας με τα οποία είχε γαλουχηθεί και που θεωρούσε 

δεδομένα και σχεδόν αυτονόητα –σε βαθμό που την αμφισβήτησή τους θα μπορούσε 

να την εξηγήσει μόνο, αν την απέδιδε σε ψυχολογικά συμπλέγματα, σε βαθύτερες, 

υπαρξιακές και σχεδόν μεταφυσικές ανάγκες ή και σε φαινόμενα μιας μάλλον 

«ομαδικής παραζάλης»:  

Εκείνη την άνοιξη και το καλοκαίρι [του 1942], μπροστά στα μάτια του, δεκάδες νέοι –
που ’μοιαζαν με χιλιάδες άλλους σ’ όλη την Ελλάδα– μεθούσαν κι αυτοί απ’ την 
καινούργια τους ζωή, μια ζωή πολύ διαφορετική από κείνη που ’χε διαλέξει ο Δίων, 
δοσμένη ολάκερη στον επαναστατικό μύθο. Η μυστικότητα κι ο κίνδυνος, η λύση κάθε 
πνευματικής ανησυχίας με μια κοσμοθεωρία που αγκάλιαζε κι εξηγούσε όλα, η αίσθηση 
μεγέθους που δίνει η συνείδηση δημιουργίας ιστορίας κι η πάλη για το Όραμα, η 
καινούργια συντροφικότητα και λιτότητα, όλ’ αυτά είχαν αλλάξει ακόμα και τις 
φυσιογνωμίες τους, τους είχαν απίστευτα σκληρύνει απέναντι στους άλλους ανθρώπους 
και στα είδωλα που είχαν θρέψει τα παιδικά τους χρόνια. […]. Όταν πείστηκε για το 
σοβαρό κίνδυνο που αποτελούσε η ομαδική αυτή παραζάλη, ο Δίων αποφάσισε ν’ 
ανακατευτεί ενεργότερα στον αγώνα που έβλεπε να ετοιμάζεται (Ρούφος, 2015, 38)80 

79 Ο Π. Μακρής-Στάικος, βασιζόμενος σε προσωπικές συνεντεύξεις αυτοπτών μαρτύρων, υποστηρίζει 
ότι το πρώτο μεγάλο πάρτυ για σκοπούς χρηματοδότησης του ΕΑΜ τον χειμώνα 1941-1942 είχε γίνει 
στο Κολωνάκι και ότι πολλά παιδιά «‘‘δεξιών’’ μεγαλοαστικών οικογενειών της Αθήνας, που ούτε 
πεινάνε ούτε η Κατοχή έχει επίδραση στις ασχολίες τους» υποστήριξαν, τουλάχιστον στα πρώτα του 
βήματα, το όλο εγχείρημα, δεδομένης και της «ταξικής κάλυψης»˙ μάλιστα, για αρκετούς η συμμετοχή 
τους στο κίνημα φαίνεται να λειτουργούσε «σαν διέξοδος από την πληκτική και πνιγηρή ζωή του 
κοινωνικού τους κύκλου ή σαν οδός διαφυγής από τον ασφυκτικό κλοιό των γονιών τους. Σε λίγο καιρό 
το ΕΑΜ γίνεται μόδα: Το Κολωνάκι, το Ψυχικό και οι άλλες πλούσιες συνοικίες της Αθήνας γεμίζουν 
εαμίτες και, κυρίως, εαμίτισσες» (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 133-134). Αμέσως παρακάτω, ο 
συγγραφέας ισχυρίζεται, επιπλέον, ότι στο ίδιο σπίτι της οικογένειας του βιομήχανου Παπαστράτου είχε 
υπογραφεί το φθινόπωρο του 1941 και το ιδρυτικό κείμενο του ΕΑΜ, η πληροφορία αυτή, όμως, δεν 
διασταυρώνεται από άλλες πηγές. 
80 Η προσχώρηση νέων μελών στο Κομμουνιστικό Κόμμα (όχι απλά στο ΕΑΜ) υπήρξε πρωτοφανής για 
τα έως τότε δεδομένα, σύμφωνα με τον Γραμματέα της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας (ΚΟΑ) του 
ΚΚΕ, Β. Μπαρτζιώτα: από τις αρχές του 1942 μέχρι τα τέλη του ίδιου χρόνου, τα κομματικά μέλη (στη 
συντριπτική τους πλειονότητα άνθρωποι νεαρής ηλικίας) σχεδόν θα διπλασιάζονταν (πρβλ. και Μ. 
Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 148-149 και σημ. 17). Εξάλλου, τουλάχιστον μέχρι 
τα μέσα του 1942, οι περισσότεροι νέοι που δραστηριοποιούνταν σε μαζικούς χώρους (σχολεία, 
πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες, εργοστάσια κ.λπ.) θα εντάσσονταν απευθείας στις κομματικές 
οργανώσεις του ΚΚΕ, οι οποίες, έτσι, θα αριθμούσαν «περισσότερα μέλη από τις αντίστοιχες εαμικές» 
(ό.π., σ. 151). Για τον Π. Ανταίο πάλι (Συμβολή στην Ιστορία της ΕΠΟΝ…, τόμ. ΑΙ, ό.π., σ. 275), και σε 
σχέση με τις αριστερές νεολαιίστικες οργανώσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Σπουδάζουσα, ακόμη και κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 1942, θα ήταν ξεκάθαρη η αριθμητική υπεροχή της κομματικής οργάνωσης της 
ΟΚΝΕ έναντι του ΕΑΜΝ. Από την άλλη, βέβαια, ο αυξητικός ρυθμός της προσχώρησης νέων (κυρίως 
μαθητών και φοιτητών) στη μετωπική οργάνωση της Αριστεράς θα ήταν επίσης εντυπωσιακός: το 
ΕΑΜΝ θα τετραπλασίαζε σχεδόν τη δύναμή του από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο του 1942, κάτι που 
είναι ενδεικτικό του διογκούμενου δυναμικού του και της ταχύτατης εξάπλωσης των οργανωτικών του 
δικτύων τη συγκεκριμένη περίοδο (για την οποία κάνει λόγο και ο Ρούφος στη Ρίζα του Μύθου), με 
αποτέλεσμα να αναδειχθεί στην πιο μαζική οργάνωση νεολαίας το 1942 (κατεξοχήν στον μαθητικό και 
φοιτητικό χώρο) ‒έστω και αν στην εξέλιξη των πραγμάτων, τόσο το ίδιο το ΕΑΜΝ όσο και η ΟΚΝΕ 
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Αυτή η συνειδητοποίηση της επερχόμενης απειλής και η διαφοροποίησή του από 

τις επιλογές πολλών από τους συνομηλίκους του, δυνητικούς (και πολύ σύντομα 

πραγματικούς) ιδεολογικούς του αντιπάλους, θα είχε σίγουρα τον πρώτο λόγο στην 

«(αντι)στράτευση» του Δίωνα στις μη-εαμικές (για την «άλλη όχθη» σαφέστατα αντι-

εαμικές) οργανώσεις.81 Ξεκάθαρα, δηλαδή, για τον συγγραφέα μας το φθινόπωρο του 

1942 ύψιστη προτεραιότητα θα ήταν όχι τόσο η αντίσταση ενάντια στον ξένο 

κατακτητή όσο η μείωση της απήχησης (και η συναφής «απομυθοποίηση») της 

αριστερής ρητορικής και συνθηματολογίας, το ξεσκέπασμα του «πραγματικού» 

χαρακτήρα και των σκοπών του ΕΑΜ ‒με την προβολή του παρασκηνιακού (πλην 

όμως κομβικού) ρόλου του ΚΚΕ. Για αυτό, σημασία θα είχε πρωτίστως η αντιμετώπιση 

της δυναμικής του κινήματος, του διογκούμενου ρεύματος συμπάθειας ή και ενεργούς 

προσχώρησης σε αυτό, παρά το γεγονός ότι οι κομμουνιστές φοιτητές στο 

Πανεπιστήμιο θα «αποτελούσαν μια ασήμαντη μειοψηφία» (Ρούφος, 2015, 19, πρβλ. 

και 29) –μόλις «εκατό», όπως θα είχε επισημάνει ο Δίων από την πρώτη κιόλας 

επίσκεψή του ως φοιτητής στη Λέσχη (Ρούφος, 1954, 12, 19˙ πρβλ. και Ρούφος, 2015, 

45), την  περίφημη «υπόγα», προνομιακό χώρο συγκέντρωσης και «ζύμωσης» του 

φοιτητικού κόσμου καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα 1941-1942, οπότε και οι 

πανεπιστημιακές σχολές θα ήταν κατά το μεγαλύτερο διάστημα κλειστές.82 

θα κρίνονταν ως σχήματα ανεπαρκή και τελικά θα (αυτο)διαλύονταν, δίνοντας τη θέση τους στο πολύ 
πιο πετυχημένο εγχείρημα της ΕΠΟΝ από τον Φεβρουάριο του 1943 κ.ε.˙ αναλυτικά για τα ζητήματα 
αυτά, πρβλ. και Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 269-314 και Μ. Χαραλαμπίδης, ό.π., σ. 149-167. 
81 Ο Α. Ζαούσης της ΙΤ επιμένει να χρησιμοποιεί «πεισματικά τον όρο ‘‘μη εαμική οργάνωση’’», καθώς 
θεωρεί την έκφραση αντι-εαμικός «μια στείρα έννοια», η οποία και δεν αποδίδει κατά την αντίληψή του 
«το πνεύμα των ‘‘μη εαμικών’’ αγωνιστών της εποχής εκείνης» (Αναμνήσεις ενός Αντιήρωα (1933-
1944), ό.π., σ. 84). Από την άλλη, για το ίδιο θέμα, ο Α. Πεπονής σχολίαζε, με μια δόση έκδηλου 
(αυτο)σαρκασμού, τις προσπάθειες των νέων του ΕΣΑΣ να μη προσδώσουν έναν αμιγώς αντι-
κομμουνιστικό τόνο στο ιδεολογικό «μανιφέστο» της οργάνωσής τους, αλλά να δώσουν στη θέση μιας 
στείρας άρνησης, ένα αυτόνομο, δικό τους ιδεολογικό στίγμα και πρόγραμμα: «Η διατύπωση δείχνει 
τώρα παραφορτωμένη από εξάρσεις που φτάνουν την υπερβολή. Κάποιες αντιφάσεις γίνονται αμέσως 
αντιληπτές, προσπάθειες να συμβιβαστούνε τ’ ασυμβίβαστα. Αποκαλύπτεται από τις πρώτες σελίδες η 
αγωνιώδης προσπάθεια να πείσουν οι συντάκτες του κειμένου πως η κίνησή τους, η ‘‘Κίνηση των Νέων 
των Ενωμένων γύρω απ’ τον ΕΣΑΣ’’, δεν ήταν έκφραση ενός ΑΝΤΙ (αντιΕΠΟΝ, αντιΚΚΕ), μα μιας 
ιδεολογικής θέσης» (Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 76)˙ και όλα αυτά σε μια εποχή που ο κατοχικός 
εμφύλιος, ιδιαίτερα από το φθινόπωρο του 1943, είχε οδηγήσει ουσιαστικά τις γαλάζιες οργανώσεις, 
πιεζόμενες από τις ολοένα εντεινόμενες «υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις από τα έντυπα του 
ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ», στο στρατόπεδο της αντίδρασης, δηλαδή «όλο και περισσότερο προς την άρνηση, 
προς ένα ΑΝΤΙ˙ αντι-ΕΑΜ, αντι-ΕΠΟΝ» (ό.π., σ. 57). 
82 Ο Ρούφος στη δεύτερη, συγκεντρωτική έκδοση του Χρονικού θα αφαιρούσε τη συγκεκριμένη αυτή 
αριθμητική εκτίμηση της δύναμης των οργανωμένων στην ΟΚΝΕ φοιτητών στο Πανεπιστήμιο κατά το 
φθινόπωρο του 1942, πιθανώς επειδή δεν θα τη θεωρούσε πλέον ακριβή –μάλλον θα την έκρινε ως 
προκατειλημμένη και μειωτική για τη μαζικότητα του αριστερού κινήματος. Πάντως, η αλήθεια είναι 
ότι την περίοδο εκείνη οι αριστεροί φοιτητές του Πανεπιστημίου που ήταν οργανικά ενταγμένοι ως 
στελέχη είτε στην ΟΚΝΕ είτε στο ΕΑΜΝ, αν ισχύουν τα στοιχεία που παραθέτει πάλι ο Π. Ανταίος από 
το αρχείο της ΕΠΟΝ (Συμβολή στην Ιστορία της ΕΠΟΝ…, τόμ. ΑΙ, ό.π., σ. 263), δεν θα ξεπερνούσαν 
τους διακόσιους˙ αριθμός πράγματι μικρός, αν αναλογιστεί κανείς, όπως υποστηρίζει και ο Μ. 
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Η Φοιτητική Λέσχη είχε μεταφερθεί πολύ κοντά στα κεντρικά κτίρια του 

Πανεπιστημίου από την άνοιξη του 1942, με πρωτοβουλία και προσωπική εμπλοκή 

των φοιτητών της ΟΚΝΕ, οι οποίοι και θα αξιοποιούσαν προς τούτο ένα 

αντιαεροπορικό καταφύγιο στη γωνία των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας. 

Δεδομένης της σημασίας που θα απέδιδαν οι ίδιοι στον έλεγχο των συσσιτίων και της 

λειτουργίας της Λέσχης ως επίκεντρου και ορμητήριου κάθε αντιστασιακής ή άλλης 

εκπολιτιστικής δραστηριότητας των σπουδαστών (μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, 

διαλέξεων, συζητήσεων, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα, γιορτών, εκδρομών, πάρτυ κ.λπ.), αλλά και ως πεδίου στρατολόγησης 

νέων μελών σύμφωνα με τις αρχές και τους κανονισμούς αντίστοιχων επαναστατικών 

οργανισμών (το «σύνταγμα της Λέσχης» του Πολυτεχνείου θα ήταν εμπνευσμένο, για 

παράδειγμα, από ανάλογα καταστατικά των Λεσχών της Γαλλικής και της 

Οκτωβριανής Επανάστασης), η ατμόσφαιρα που θα επικρατούσε εκεί δεν θα μπορούσε 

παρά να ήταν για τον Δίωνα ιδιαζόντως απωθητική: 

Το υπόγειο που στέγαζε τη Φοιτητική Λέσχη ξεπερνούσε και τις πιο απαισιόδοξες 
εικασίες του Δίωνα. Η «υπόγα», όπως ήταν γενικά γνωστή, ήταν πνιγμένη σε μιαν 
αηδιαστική ομίχλη ανθρώπινης βρώμας, τσίκνας από το μαγειρείο του συσσιτίου και 
καπνού τσιγάρων. Παράθυρα δεν υπήρχαν, κι όλος ο χώρος έπλεε μόνιμα σ’ ένα κίτρινο 
φως που έσβηνε την αίσθηση της μέρας και του αέρα. Μέσα σ’ αυτή τη μολυσμένη 
ατμόσφαιρα τριγύριζαν εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες συζητώντας, βγάζοντας 
λόγους και τρώγοντας μέσ’ από ντενεκέδες κονσέρβας. Κάποια αδιάκοπη ένταση ήταν 
αισθητή, μάτια εξέταζαν καχύποπτα κάθε νεοφερμένο, επικίνδυνες ερωτήσεις 
κυκλοφορούσαν, ψίθυροι και σημάδια ακολουθούνταν από ξαφνικές φωνές, βρισιές και 
σπρωξίματα. (Ρούφος, 2015, 23-24)83 

Χαραλαμπίδης (Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 162), ότι η μικρή αυτή ομάδα φοιτητών θα 
αποκτούσε, το τελευταίο τρίμηνο του 1942, τον έλεγχο των διοικητικών συμβουλίων σε όλους τους 
υφιστάμενους ή νέους φοιτητικούς συλλόγους, στη Λέσχη και στα συσσίτια, καθώς επίσης και την 
απόλυτη πρωτοβουλία των συλλογικών δράσεων αντιστασιακού χαρακτήρα˙ πρβλ. και Ο. Βαρόν-
Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 292, όπου και πάλι από τα αρχεία της ΕΠΟΝ, όπως 
δημοσιεύτηκαν από τον Π. Ανταίο, συνάγεται ότι την 1η Δεκεμβρίου 1942 οι οργανωμένοι στην ΟΚΝΕ 
και στο ΕΑΜΝ φοιτητές ήταν συνολικά 698 (στο ΕΑΜΝ θα ανήκαν λιγότεροι από τους μισούς, μόλις 
334 άτομα, «σχετικά λίγοι δηλαδή ύστερα από δέκα μήνες ζωής. Δείγμα της μη-μαζικοποίησης αυτής 
της οργάνωσης»). 
83 Πρβλ. την πολύ πιο συγκρατημένη περιγραφή της «υπόγας» στην Τειχομαχία του Φραγκόπουλου: 
«Όλες άλλωστε οι ζυμώσεις μέσα εκεί [στο Πανεπιστήμιο], γινόταν στο χώρο της Φοιτητικής Λέσχης, 
της περίφημης ‘‘υπόγας’’ όπου μοιραζόταν καθημερινώς λιγοστό συσσίτιο, πολλές υποσχέσεις και 
άφθονο ξύλο» (106). Αντίθετα, για τους αριστερούς φοιτητές, η Λέσχη θα αναδεικνυόταν, σύμφωνα και 
με τη σχετική μαρτυρία της Φ. Λαζάρου, σε «μια ελεύθερη γωνιά στην καρδιά της σκλαβωμένης 
Αθήνας»˙ πρβλ. Π. Ανταίος, Συμβολή στην Ιστορία της ΕΠΟΝ…, τόμ. ΑΙ, ό.π., σ. 293-302, Σ. 
Λιναρδάτος, «Οι Φοιτητές στην Αντίσταση», περ. Επιθεώρηση Τέχνης, ό.π., 463-471, Χ. Λάζος, 
Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 274-278 και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας 
Γενιάς…, ό.π., σ. 289-293. 
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Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε εδώ ότι ο Δίων δεν θα περιόριζε αυτή την 

αρνητική περιγραφή της «μολυσμένης» ατμόσφαιρας των φοιτητικών συγκεντρώσεων 

αποκλειστικά στην ελεγχόμενη από τους αριστερούς «υπόγα»˙ λίγο-πολύ, την ίδια 

κατάσταση θα συναντούσε και στις συνεδριάσεις των «Ενωτικών Φροντιστηρίων», 

όπου και θα πήγαινε με τον Στέφανο, αμέσως μετά την πρώτη του επίσκεψη στη Λέσχη 

ως φοιτητής:  

Στη συγκέντρωση [των χριστιανοδημοκρατών φοιτητών] φτάσανε τελευταίοι. Ήταν 
κιόλας εκεί, έξω απ’ το ρήτορα, δέκα δώδεκα νέοι που μόλις διακρίνονταν στο 
κακοφωτισμένο δωμάτιο, καθισμένοι άλλοι γύρω στο τραπέζι κι άλλοι σε σκοτεινές 
γωνιές. (Ρούφος, 2015, 33) {Κι εδώ ήταν πολύς ο καπνός, κι ο Δίων λυπήθηκε που, όπως 
πάντα, δεν είχε προσέξει όσο έπρεπε κι όσο ήταν καιρός τη γαλάζια μέρα στο τέλος της, 
το Λυκαβηττό που σκούραινε κάτω απ’ τα σιγανά της βήματα. Τόσος καθαρός αέρας είχε 
περάσει από κοντά του, και δεν είχε σταματήσει να τον χαρεί μέσα στα πεύκα. Όπως 
πάντα… (Ρούφος, 1954, 27)} 

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση εκ μέρους του Δίωνα της αποκαρδιωτικής 

ατμόσφαιρας και της απογοητευτικής πραγματικότητας της Λέσχης («όπου 

μπαινόβγαιναν πλήθος άνθρωποι με φωνές και χαχανητά, με κατσαρόλες και 

λαχανόφυλλα στα χέρια», Ρούφος, 2015, 21) με την ιδεατή, εφηβική και συνάμα 

αριστοκρατική εικόνα που είχε πλάσει ο ίδιος για το Πανεπιστήμιο («η ίδια η λέξη, κι 

ακόμα πιο πολύ η δυτική Universitas, συνοδευόταν στη φαντασία του από παραστάσεις 

γεμάτες πνευματικό μέγεθος, δέος και δύναμη» Ρούφος, 2015, 21) θα ήταν εξαρχής 

δηλωτική της ιδεολογικής του τοποθέτησης. Παρά, ωστόσο, τη μεγάλη απόσταση που 

θα χώριζε το Πανεπιστήμιο του 1942 με τα «κόκκινα» συνθήματα στους τοίχους από 

τον ιερό και απροσπέλαστο για τη μεγάλη μάζα ναό της γνώσης και της σοφίας, όπου 

θα ξεπερνιούνταν όλα τα προβλήματα ‒«κάθε άγνοια θα παραμεριζόταν από τα 

διψασμένα για γνώση νεανικά πρόσωπα» και μέσα «από την έρευνα των πιο άξιων 

θα ’βγαιναν με διαύγεια οι λύσεις για τη ζωή, για την πολιτεία, για την ουσία των 

πραγμάτων» (Ρούφος, 2015, 22)‒, ο Δίων, καταλήγοντας, θα παραδεχόταν ότι: 

Κι όμως κάτι έμενε από την αρχική παράσταση Universitas, κάποια ελπίδα και κάποια 
απόφαση. Μονάχα είχαν ανακατευτεί με τη γεύση του πολέμου, με αποτέλεσμα ο πόθος 
της γνώσης ν’ ακονιστεί μαχητικότερα και τα πολιτικά προβλήματα να πάρουν όψη πιο 
πνευματική. (Ρούφος, 2015, 22) 

Η κυριαρχία των κομμουνιστών στον συγκεκριμένο χώρο της Λέσχης θα 

αποδιδόταν από τον Δίωνα αφενός στην αδιαφορία (ή και στη συγκρατημένη αναμονή) 

για τα τεκταινόμενα στο Πανεπιστήμιο εκ μέρους της αποστασιοποιημένης και 

επιφυλακτικής, σιωπηρής πλειοψηφίας του φοιτητικού κόσμου (μια πλειοψηφία που 
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είχε ενισχυθεί το φθινόπωρο του 1942 με την αθρόα εισδοχή και εγγραφή στις 

Ανώτατες Σχολές νέων φοιτητών, για πρώτη φορά χωρίς εξετάσεις)˙84 αφετέρου, ρόλο 

στην εξέλιξη αυτή είχε παίξει η πολύτιμη εμπειρία των οργανωμένων αριστερών από 

την παράνομη δράση, η αξιοθαύμαστη ενότητά τους, η αφοσίωση και η ακλόνητη 

αποφασιστικότητά τους να επιβληθούν «με τη δραστηριότητα, την πειθαρχία και τη 

σκληρή μισαλλοδοξία τους» (Ρούφος, 2015, 19). Άλλωστε, η απόλυτη υπακοή των 

κομμουνιστών φοιτητών στις εντολές του Κόμματος και, γενικότερα, η αυταπάρνηση 

που θα επεδείκνυαν στην εκτέλεση όποιας αποστολής θα τους ανετίθετο από την 

ηγεσία τους, είναι κάτι που ο Ρούφος θα τους αναγνώριζε εξαρχής στο μυθιστόρημα, 

από την πρώτη κιόλας επίσκεψη του Δίωνα στην «υπόγα»: 

Ακούραστοι, περιφρονώντας κάθε άνεση και κάθε σκέψη που δεν εξυπηρετούσε το 
Σκοπό, βρίσκονταν σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθούσαν κάθε κίνηση, φρουρούσαν 
τα γραφεία και την είσοδο, δίναν οδηγίες για όλα, απομάκρυναν τους ανεπιθύμητους. 
Ανάμεσα στις τρομακτικές από ένταση φυσιογνωμίες των ανθρώπων αυτών που ’μοιαζαν 
να κατοικούν μόνιμα στην υπόγα κι αποτελούσαν μιαν ορατή σχεδόν αλυσίδα, τέλεια 
δεμένη, μ’ ενιαία έκφραση και λεξιλόγιο, με διαταγές κι αναφορές που ανεβοκατέβαιναν 
και προσδιόριζαν αστραπιαία, ομοιόμορφη δράση, ο Δίων αναγνώρισε κάμποσους 
παλιότερους μαθητές του σχολείου του, που έκαναν πως δεν τον έβλεπαν ‒η πολιτική του 
τοποθέτηση ήταν κιόλας γνωστή. (Ρούφος, 2015, 24)85  

Μάλιστα, ο Δίων, και πάλι στην έκδοση του 1954, θα φαινόταν πολύ 

κατηγορηματικός στην απόδοση των ευθυνών για τη δημιουργία από νωρίς ενός 

κλίματος τρομοκρατίας στο Πανεπιστήμιο, στηλιτεύοντας με ιδιαίτερη ένταση τις 

δημοκρατικά διαβλητές και συχνά βίαιες μεθοδεύσεις με τις οποίες τα στελέχη της 

ΟΚΝΕ και του ΕΑΜΝ είχαν κατορθώσει να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο των 

84 Πρβλ. Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 200˙ στους πρωτοετείς αυτούς φοιτητές θα 
συγκαταλέγονταν και Ευέλπιδες, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα θα προτιμούσαν κάποια 
σχολή του Πολυτεχνείου και, ως φανατικοί αντικομμουνιστές οι περισσότεροι, θα έπαιζαν, όπως θα 
δούμε, σημαντικό ρόλο στις συγκρούσεις που σύντομα θα ξεσπούσαν με το ΕΑΜ τόσο στον 
πανεπιστημιακό χώρο, όσο και έξω από αυτόν (πρβλ. Ρούφος, 2015, 87, 209, 189-190, 227-229˙ Α. Ι. 
Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 72-73 και Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 97-98).  
85 Η «εικόνα» αυτή των κομμουνιστών αποτελεί γενικά έναν «κοινό τόπο» για τις μαρτυρίες ανθρώπων 
με τους οποίους ο συγγραφέας βρέθηκε μαζί, στην ίδια πλευρά της μη εαμικής αντίστασης˙ ενδεικτικά, 
ο Πεπονής παραδέχεται ότι θαύμαζε από τη μια «την αντοχή τους, την αυταπάρνηση, την προσήλωσή 
τους σε ό,τι επίστευαν», αλλά από την άλλη τον εξόργιζε «η πειθαρχία τους στο κόμμα […] το 
ολοκληρωτικό τους δόσιμο, εκείνη η ετοιμότητα να δικαιολογήσουν και να επικροτήσουν ό,τι πρόσταζε 
η ηγεσία» (Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 163˙ πρβλ. και Σ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 
22-23)˙ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Π. Μιχαηλίδης, με αφορμή την επιτυχία στελεχών της ΟΚΝΕ και 
του ΕΑΜΝ να έχουν από τον Φεβρουάριο του 1942 στην απόλυτη δικαιοδοσία τους τον εφοδιασμό, την 
οργάνωση και τη συνολική εποπτεία της διαδικασίας των φοιτητικών συσσιτίων, ομολογεί: «Και εκεί 
φάνηκε το μεγάλο πλεονέκτημα των παιδιών που έρχονταν κάτω από την καθοδήγηση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν δουλευτές, συνεπείς, ακριβείς. Ήταν καλόγεροι ενός αυστηρού 
τάγματος, χωρίς χαμόγελο όμως. Ενώ εμείς προσπαθούσαμε να κρατήσουμε το χαμόγελο της νιότης 
μας. Χωρίς να ξεχάσουμε το καθήκον μας για τον σκλαβωμένο τόπο μας» (Αγαθουπόλεως 7…, ό.π., σ. 
31, πρβλ. και σ. 58).  
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συσσιτίων, της Λέσχης και όλων των συλλόγων που σχετίζονταν με την προώθηση 

συνδικαλιστικών διεκδικήσεων ή αιτημάτων για την επίλυση των πολυποίκιλων 

προβλημάτων των σπουδαστών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους: 

Ο Δίων ήξερε πάνω κάτω τι θα συναντούσε στην περίφημη Λέσχη, που όσο ήταν κλειστές 
οι Σχολές συγκέντρωνε όλη τη φοιτητική ζωή. Πριν ακόμα γραφτεί στον πρώτο χρόνο της 
Νομικής, εδώ και λίγες μέρες, οι παλιότεροι χριστιανοδημοκράτες του είχαν εξηγήσει πως 
οι {εκατό} κομμουνιστές φοιτητές […] είχαν τόσο επιβληθεί […] ώστε να ’χουν στα χέρια 
τους όλη τη ζωή της Λέσχης, των συλλόγων που εξαρτιόνταν απ’ αυτήν και του συσσιτίου 
– (Ρούφος, 2015, 19) {Το τελευταίο είχε ιδιαίτερη σπουδαιότητα, γιατί τους έδινε τη 
δυνατότητα να χορηγούν αυξημένες μερίδες φαγητού σε μερικές δεκάδες φανατικούς που 
αποτελούσαν τη φρουρά της Λέσχης, μ’ αποκλειστική δουλειά να κάθονται όλη μέρα εκεί 
μέσα και να εκτελούν όσες διαταγές της κομμουνιστικής ηγεσίας απαιτούσαν σωματική 
βία –η χρησιμότητά τους ήταν αναμφίβολη, γιατί όλο το καθεστώς στηριζόταν στη βία. 
Βέβαια, τα εξωτερικά προσχήματα κρατιόντουσαν ως ένα σημείο: τις αποφάσεις τις 
έπαιρνε ένα υποθετικό «φοιτητικό σύνολο», συναγμένο γύρω από το ρήτορα που έκανε 
την πρόταση. Τα συμβούλια των συλλόγων εκλεγόντουσαν, θεωρητικά, από όλους τους 
φοιτητές. Ποτέ δεν αναφερόταν επίσημα η λέξη κομμουνισμός ή και ΕΑΜ –τ’ αρχικά με 
τα οποία παρουσιαζόταν η κίνηση– κι ας ήξεραν όλοι την πραγματικότητα. Ο πολιτικός 
προσηλυτισμός γινόταν κρυφά. Η κωμωδία αυτή δεν κατόρθωνε ωστόσο να κρύψει την 
ουσιαστικά ανεξέλεγκτη δικτατορία των κομμουνιστών. Οι άλλοι φοιτητές που σύχναζαν 
εκεί αδιαφορούσαν ή φοβόντουσαν ν’ ανακατευτούν. Αν κανένας προσπαθούσε ν’ 
αντιμιλήσει σε τίποτα, ένα στέλεχος τον προκαλούσε σε δημόσια συζήτηση, ενώ γύρω-
γύρω μαζευόντουσαν αμέσως πολλοί κομμουνιστές παρασταίνοντας το αμερόληπτο 
ακροατήριο. Όταν ο ξένος δυστροπούσε να πειστεί, το ακροατήριο επενέβαινε με βουητό 
στ’ όνομα του φοιτητικού συνόλου, τον έβριζε διασπαστή του αγώνα και χαφιέ και τον 
πέταγε έξω με τις κλωτσιές –ήταν τυχερός εκείνος που γλίτωνε χωρίς άσκημα χτυπήματα 
από τους ντενεκέδες της κονσέρβας που αποτελούσαν το αγαπημένο όπλο των 
κομμουνιστών. Μ’ αυτό τον τρόπο είχαν κατορθώσει να δημιουργήσουν την εντύπωση 
στον έξω κόσμο πως ολόκληρο το Πανεπιστήμιο ήταν ιδεολογικά δικό τους– (Ρούφος, 
1954, 12)}86 

Στη λογική αυτή της αναγκαίας συνένωσης όλων κάτω από την εαμική ηγεσία, ο 

Δίων, όπως και οι λίγοι «χριστιανοδημοκράτες» φίλοι του, θα αντιδρούσαν, αλλά θα 

δοκίμαζαν πολύ σύντομα την κάθετη άρνηση της συμπαγούς μάζας των οργανωμένων 

στο αριστερό κίνημα φοιτητών να τους αναγνωριστεί το δικαίωμα της διαφωνίας και 

της διαφοράς. Κατά συνέπεια, δεν θα αργούσαν να συγκρουστούν με τη 

διαμορφούμενη εκείνη ακριβώς την περίοδο αντίληψη στους κόλπους του ΕΑΜ ότι οι 

όποιες άλλες αντιστασιακές κινήσεις εκτός των γραμμών του ήταν ανάγκη, σε 

86 Για την προτεραιότητα που είχε για το ΕΑΜ ο έλεγχος των συσσιτίων –και όχι αποκλειστικά στον 
χώρο των Ανώτατων Σχολών, πρβλ. και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 138-140 και  
Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 100-103 και 155-166˙ για το ίδιο θέμα και ο Ε. 
Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 145-146) παρατηρεί επιπλέον ‒αναφορικά με την 
επιτυχία της ΟΚΝΕ να θέσει υπό τον έλεγχό της τα φοιτητικά συσσίτια (με σημαντική συνεισφορά στην 
όλη προσπάθεια του ίδιου του Κ. Μαλτέζου): «Άλλωστε στη φάση αυτή [Φεβρουάριος 1942], δεν είχαν 
ακόμη πλήρως οργανωθεί τα φοιτητικά τμήματα των άλλων νεανικών οργανώσεων (π.χ. η ΙΤ ιδρύθηκε 
ακριβώς τότε), επομένως οι ενέργειες της ΟΚΝΕ δεν συνάντησαν αντίσταση από αντιφρονούντες 
φοιτητές». 
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περίπτωση μη ανταπόκρισής τους προς το ενωτικό του κάλεσμα, να εκλείψουν. Η 

στρατηγική αυτή επιλογή του ΕΑΜ και του ΚΚΕ δεν χωρούσε «μέσες» λύσεις, έστω 

και αν αυτό σήμαινε ότι οι υπόλοιπες, σκόρπιες και συχνά ολιγομελείς, χαλαρές και 

ασυντόνιστες οργανώσεις ή ομάδες έπρεπε να χαρακτηριστούν συλλήβδην (ή και να 

συκοφαντηθούν, αναλόγως πώς βλέπει κανείς τα πράγματα) ως «προδοτικές» και 

«γκεσταπίτικες», συνεργαζόμενες με τους κατακτητές –και τα μέλη τους, ως όργανα 

και πράκτορές τους, να εκδιωχθούν από το Πανεπιστήμιο, ακόμη και με τη βία: 87 

Στον αγώνα αυτόν, που στηριζόταν στη μαχητική διάθεση όλων των Ελλήνων, στο μίσος 
τους για το καθεστώς της Κατοχής και στις λεβέντικες αναμνήσεις του πρόσφατου 
πολέμου, οι κομμουνιστές είχαν καταφέρει να πάρουν την πρωτοβουλία και να τον 
χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για την εσωτερική πάλη και τη μελλοντική κατάληψη της 
εξουσίας. Τα ταξικά συνθήματα, που αποτελούσαν γι’ αυτούς την ουσία, δικαιολογούνταν 
με το χαρακτηρισμό των δεξιών σαν «πραχτόρων του κατακτητή». {Έτσι ο πυρήνας των 
μυημένων μελών του Κόμματος επεξεργαζόταν βαθμιαία το άφθονο ανθρώπινο υλικό που 
παρουσιαζόταν πρόθυμα να πολεμήσει για την Ελλάδα και την ελευθερία, μπάζοντας τους 
αφελείς νεοσύλλεχτους πρώτα στο «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο» και 
μετατρέποντας αργότερα, μ’ επιστημονικά μελετημένη διαβάθμιση, την αρχική 
«αντιφασιστική» διδασκαλία σε κομμουνιστική. (Ρούφος, 1954, 13)} Βασική τους αρχή 
ήταν η διατήρηση του μονοπώλιου στον απελευθερωτικό αγώνα και το ανήλεο χτύπημα 
κάθε άλλης οργάνωσης που ξεκινούσε να πολεμήσει μονάχη της τις κατοχικές δυνάμεις: 
οι χριστιανοδημοκράτες φίλοι του Δίωνα, δέκα-δεκαπέντε νέοι που ’χαν αρχίσει τέτοια 
δράση στο Πανεπιστήμιο και δε δέχτηκαν να υποταχτούν στους κομμουνιστές, είχαν 
γρήγορα βρεθεί ολότελα ανίσχυροι μπροστά στη σιδερένια οργάνωση της Λέσχης –τόσο 
ανίσχυροι που οι κομμουνιστές, αφού τους έδειραν κάμποσες φορές, έπαψαν να τους 
λογαριάζουν και πολύ και τους επιτρέπανε να κυκλοφορούν περίπου ελεύθεροι όσο 
κάθονταν φρόνιμα. (Ρούφος, 2015, 20)88 

87 Ο χαρακτηρισμός των νέων που συμμετείχαν στις «κανελλοπουλικές» οργανώσεις (αλλά, τηρουμένων 
των αναλογιών, και στους «τεταρτοδιεθνιστές»/«τροτσκιστές») ως «γκεσταπίτες», «(κρυπτο)φασίστες», 
«διασπαστές», «προδότες», «προβοκάτορες», «χαφιέδες» κ.λπ., εκ μέρους των αντιπάλων 
αριστερών/εαμικών οργανώσεων, αποτελεί έναν ακόμη «κοινό τόπο» για τις μαρτυρίες της μη εαμικής 
πλευράς˙ ενδεικτικά, ο Α. Ζαούσης (Αναμνήσεις ενός Αντιήρωα (1933-1944), ό.π., σ. 87-88) αναφέρει: 
«Από την άλλη πλευρά, η εαμική τρομοκρατία δουλεύει πια ανοιχτά. Όποιος δεν είναι εαμίτης, είναι 
γκεσταπίτης –μια επωδός που ακόμα και σήμερα τη θυμόμαστε όλοι. Ένα συκοφαντικό σύνθημα, που 
στη σημερινή πολιτική “αργκό” λέγεται τσουβάλιασμα των πολιτικών αντιπάλων σ’ ένα και μοναδικό 
βολικό σακί, το δωσιλογισμό»˙ πρβλ. και Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 29-30 και Π. 
Μιχαηλίδης, Αγαθουπόλεως 7…, ό.π., σ. 66. Ο Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 146-
150), επιχειρώντας να ερμηνεύσει την κλιμάκωση των (αρχικά φραστικών/«υβριστικών») επιθέσεων του 
ΕΑΜ στις αστικές (και δη στις «κανελλοπουλικές») οργανώσεις την περίοδο εκείνη (ύστερα, δηλαδή, 
από την επιτυχή ανατίναξη των γραφείων της προδοτικής ΕΣΠΟ από την ΠΕΑΝ), καταλήγει να την 
αποδίδει σε ένα «συνδυασμό ιδεολογικών, πολιτικών και επιχειρησιακών κινήτρων»˙ την παρουσιάζει, 
δηλαδή, ως αποτέλεσμα της ενόχλησης του ΕΑΜ «για την ανάδειξη ενός πόλου ανταγωνιστικού στο 
πεδίο της νεολαίας» και της επιχειρησιακής του διαφωνίας «με το συγκεκριμένο είδος δράσης», αλλά 
και ως μια προσπάθεια αυτοάμυνάς του απέναντι στον κίνδυνο «εσωτερικής αποσταθεροποίησης στις 
δικές του τάξεις λόγω του αντίκτυπου μίας τόσο εντυπωσιακής ενέργειας», η οποία θα μπορούσε 
μεσοπρόθεσμα να οδηγούσε και στην απώλεια της πρωτοκαθεδρίας και των πλεονεκτημάτων «στον 
νεανικό χώρο που είχε εξασφαλίσει [το ίδιο] έως τότε» (σ. 150). 
88 Σύμφωνα και με τον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 154), οι φραστικές επιθέσεις 
εναντίον των «κανελλοπουλικών» φοιτητών ύστερα από τη θεαματική επιτυχία της ΠΕΑΝ εναντίον της 
ΕΣΠΟ δεν θα ήταν αρκετές και η καταφυγή στη βία θα ήταν η επίσημη κομματική «γραμμή» της ΟΚΝΕ 
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Ας υπενθυμίσουμε, στο σημείο αυτό, ότι το φθινόπωρο του 1942, στην πρώτη 

επέτειο από την ίδρυσή του, θα κυκλοφορούσε το ιδεολογικό «μανιφέστο» του ΕΑΜ 

(Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ), γραμμένο από τον Δ. Γληνό, με στόχο να τονιστεί ο 

πρωταρχικά εθνικοαπελευθερωτικός και πατριωτικός χαρακτήρα της οργάνωσης, 

καλώντας όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως ιδεολογικοπολιτικών πεποιθήσεων, σε 

ενότητα και συστράτευση εναντίον των κατακτητών ‒χωρίς αναφορές ή νύξεις σε 

κοινωνικό ή ταξικό περιεχόμενο του αγώνα σοσιαλιστικής, κομμουνιστικής ή 

επαναστατικής κατεύθυνσης. Ωστόσο, έμφαση θα δινόταν και στην ανάγκη σύμπηξης 

με κάθε τίμημα ενός ενιαίου και αρραγούς μετώπου και στον παραμερισμό των όποιων 

ιδεολογικών ή άλλων διαφορών μεταξύ προσώπων ή οργανώσεων που εμπλέκονταν 

στην Αντίσταση, με τη ρητή διατύπωση ότι όσοι δεν θα συμμορφώνονταν προς την 

έκκληση του ΕΑΜ δεν θα θεωρούνταν μόνο διασπαστές του κοινού 

εθνικοαπελευθρωτικού αγώνα, αλλά θα κατηγορούνταν κατ’ ουσίαν ως συνεργάτες 

των ξένων κατακτητών και (εκούσιοι ή ακούσιοι) προδότες. Οι παρακάτω γραμμές του 

προγραμματικού κειμένου του Γληνού θα ερμηνεύονταν από την καθοδήγηση της 

ΟΚΝΕ, σύμφωνα και με σχετικές μαρτυρίες οργανωμένων αριστερών φοιτητών, ως 

σύσταση για την πάση θυσία ενοποίηση όλων των οργανώσεων στις τάξεις του ΕΑΜ˙ 

σε διαφορετική περίπτωση, η σύγκρουση με τους διαφωνούντες έμοιαζε πλέον 

μονόδρομος: 

Όποιος, κρατώντας οποιουσδήποτε προσωπικούς υπολογισμούς, συμφέροντα, μίση, 
αντιπάθειες, συμπάθειες και φιλοδοξίες και «ιδεολογίες», καταπολεμάει ή υπονομεύει ή 
ματαιώνει μ’ οποιοδήποτε τρόπο την ενότητα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, την 
ενότητα στους σκοπούς, στην οργάνωση και στην καθοδήγησή του, αυτός οπουδήποτε 
και να βρίσκεται, οπωσδήποτε και να λέγεται, είναι συνεργάτης των ξένων καταχτητών, 
θεληματικά ή άθελα, προδότης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.89 

ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1942: «Τον Σεπτέμβρη του 1942 ‘‘κατεβαίνει’’ και η ‘‘γραμμή’’ από την 
καθοδήγηση της ΟΚΝΕ στη Σπουδάζουσα, για τους τροτσκιστές και τα μέλη των αστικών οργανώσεων: 
‘‘Τσακίστε τους στο ξύλο! Σακατέψτε τους!’’. Σκοπός, η φυσική και ηθική αποδυνάμωση ή και 
εξόντωση των άλλων νέων, ιδίως των ‘‘Κανελλοπουλικών’’ που τώρα, μετά την ανατίναξη της ΕΣΠΟ, 
εμφανίζονται με πρόσθετη αίγλη». 
89 Το απόσπασμα από το «μανιφέστο» του Γληνού παρατίθεται από τον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 154, πρβλ. και σημ. 353-356, σ. 350-351 για σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές)˙ 
για λανθασμένη τακτική των νεανικών οργανώσεων της Αριστεράς να αντιπαρατεθούν στις αντίστοιχες 
του «αστικού» χώρου με εύκολους και αβασάνιστους χαρακτηρισμούς περί «διασπαστών», «φασιστών» 
κ.λπ. κάνει λόγο ο Π. Ανταίος (Συμβολή στην Ιστορία της ΕΠΟΝ…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 162): «Πρέπει ν’ 
αναγνωριστεί, ότι η ΟΚΝΕ στην αρχή, το ΕΑΜΝ και αργότερα η ΕΠΟΝ, ιδιαίτερα στον τομέα της 
Σπουδάζουσας, όπου άλλωστε διασταυρώνονταν, όπως ήταν φυσικό εντονότερα όλα τα ιδεολογικά 
ρεύματα, δεν έδειξαν απ’ την αρχή την απαιτούμενη ιδεολογική ευρύτητα και ανεχτικότητα απέναντι σ’ 
αυτές τις οργανώσεις […]. Παρασύρθηκαν πολύ γρήγορα από το δύσκολο αλλά μοναδικά σωστό δρόμο 
του διαλόγου, σε χαρακτηρισμούς που συχνά δίνονταν αβασάνιστα, με πολύ ευκολία, ‘‘φασίστες’’, 
‘‘διασπαστές’’ κ.λπ. Και με την ίδια ευκολία προχώρησαν και στη ‘‘δυναμική αναμέτρηση’’. Έτσι […] 
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Ο Ρούφος, με άλλα λόγια, θα παρουσίαζε ήδη από το φθινόπωρο του 1942 τους 

χώρους και τον «μικρόκοσμο» του Πανεπιστημίου (κατεξοχήν δε τη Φοιτητική Λέσχη) 

ως το «προνομιακό» πεδίο εκδήλωσης της προϊούσας και έντονης διαπάλης μεταξύ 

νέων που ανήκαν σε διαφορετικές παρατάξεις και συσσωματώσεις –ουσιαστικά μεταξύ 

της δυναμικής ΟΚΝΕ και του ανερχόμενου ΕΑΜΝ από τη μια, και, από την άλλη, των 

λοιπών, ετερόκλιτων, αδύναμων και συχνά ανταγωνιστικών μεταξύ τους (σε αρχικό, 

τουλάχιστον, στάδιο) «αστικών» οργανώσεων. Στη διαμάχη αυτή, οι έντονες λεκτικές 

αντεγκλήσεις σύντομα θα έδιναν τη θέση τους στις εκατέρωθεν βιαιοπραγίες. Εξάλλου, 

το Πανεπιστήμιο της Αθήνας από την ίδρυσή του, όπως σημείωνε και ο Β. Βαρίκας 

στην κριτική του για τη Ρίζα του Μύθου, είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

προδρομική υποδοχή και υιοθέτηση των νέων ρευμάτων, ιδεών και ροπών ‒μια τάση 

που πυροδοτούσε αναπόφευκτα εντάσεις και συγκρούσεις: 

Κάθε φορά που η πάλη των ιδεών μοιάζει να αναζωογονείται, που η βοή των 
«πλησιαζόντων γεγονότων» φτάνει από μακριά, στα ανώτερα πνευματικά ιδρύματα 
σημειώνεται η πρώτη αναταραχή. Είναι οι σεισμογράφοι, που έχουν, εντούτοις, την 
πρόσθετη ικανότητα να καταγράφουν, όχι μόνο κατά τη διάρκειά τους αλλά και εκ των 
προτέρων, τις δονήσεις.90  

τα πράγματα εξωθήθηκαν και μ’ ευθύνη του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ ως την εμφύλια σύγκρουση στους 
μαζικούς χώρους (Λέσχες Σπουδάζουσας κ.λπ.)». Αν και σαφώς (και αδίκως, όπως θα δούμε στην 
πορεία) πιο επικριτικός για τις «κρυπτοφασιστικές» οργανώσεις «σαν την Ιερή Ταξιαρχία», που 
«φέρνανε μέσα τους το φασιστικό πνεύμα της μεταξικής ΕΟΝ και είχαν σαν ηγέτες τους τα πορωμένα 
στελέχη της» και «αφού καμώθηκαν στην αρχή τους αντιστασιακούς, κύλησαν μετά ολοκληρωτικά στο 
βούρκο της εθνικής προδοσίας και μετατράπηκαν σε τρομοκρατικές ή και δολοφονικές οργανώσεις», ο 
Σ. Ζορμπαλάς (ΕΠΟΝ. Τραγουδούσαν και Πολεμούσαν για την Λευτεριά, Αθήνα, Δελφίνι, 1993, σ. 228) 
δεν μπορεί ούτε και αυτός να παραγνωρίσει το γεγονός ότι: «Στα εμπόδια, όμως, που πρόβαλλαν οι 
δεξιές και αντικομμουνιστικές οργανώσεις νεολαίας, το ΕΑΜ Νέων και μετά η ΕΠΟΝ και τα 
καθοδηγητικά τους όργανα δεν έδειξαν πάντα το πλατύ ενωτικό πνεύμα που διακήρυσσαν τα ιδρυτικά 
ντοκουμέντα τους. Περιορίστηκαν, ιδιαίτερα μέσα στη Σπουδάζουσα, σε μια μονόπλευρη και στενή 
πολεμική κατά των οργανώσεων νεολαίας των αστικών κομμάτων και δεν ξάνοιξαν όσο χρειαζόταν 
όλους τους ορίζοντες της ενιαίας δράσης και της προσέγγισης των μελών τους με την ανάλογη πλατιά 
και νεολαιίστική ψυχολογία»˙ και τα δύο αποσπάσματα παραθέτονται από τον Π. Μακρή-Στάικο, ό.π., 
σ. 162 και σημ. 372, σ. 352-353. 
90 Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα (1945-1956, 1960), ό.π., σ. 368˙ πρβλ. και το αντίστοιχο σχόλιο 
του Λ. Γιαννίδη («Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου», περ. Κυπριακή Επιθεώρησις, ό.π.): «Η 
σπουδάζουσα νεότης είναι, στις πιο κρίσιμες στιγμές του έθνους, ένας από τους πιο ευαίσθητους δέκτες 
και, μαζί, τους πιο ζωντανούς φορείς των ιδεολογικών ρευμάτων που το κατακλύζουν. Ο φοιτητής, ο 
νέος του Πανεπιστημίου με τους φλογερούς ενθουσιασμούς του που δε μπορεί να κατασβέσει και να 
ψυχράνει καμιά υδραντλία λογικής˙ ο φοιτητής που καρδιά έχει και μυαλό δεν έχει, που τρώει αντί ψωμί 
ιδέες, που κοιμάται όχι για να βρει τη λήθη από τις ψυχικές και πνευματικές τρικυμίες της ημέρας, μα 
για ν’ ανεμίσει φλάμπουρα και στον ύπνο του, όπως και στο ξύπνιο˙ ο φοιτητής που όχι μόνο δε φοβάται 
τον κίνδυνο, μα και τον επιζητεί, γιατί ο κίνδυνος τον μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί˙ ο φοιτητής που 
μεταβάλλει το προαύλιο του Πανεπιστημίου σε πεδίο μάχης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και τις αίθουσες 
των παραδόσεων σε φρούρια απόρθητα που σπάνια γνώρισαν τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης˙ ο 
φοιτητής που δε συνθηκολογεί μήτε με τον εαυτό του, που υπερασπίζεται τις ιδέες του με τη λογική της 
μαθήσεώς του και τον παραλογισμό του ενθουσιασμού του και δε διστάζει να ριχτεί μέσα στη φωτιά, 
πέφτοντας κάποτε κάτω από ένα βόλι χωρίς παράπονο και χωρίς διαμαρτυρία, μ’ ένα χαμόγελο 
αρχαγγελικό στα μισανοιγμένα χείλη, γιατί έπεσε στο πεδίο της τιμής όπου τον είχε τάξει το καθήκον˙ 
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Μάλιστα, η σύγκρουση ‒με πρωταίτιους τους οργανωμένους στην ΟΚΝΕ 

φοιτητές‒ για τον έλεγχο του «Ταμείου Απόρων Φοιτητών» (ΤΑΦ) (η οποία και θα 

επακολουθούσε και θα περιγραφόταν αναλυτικά στο μυθιστόρημα) θα επιβεβαίωνε, 

όπως θα δούμε, το κλίμα του κάθετου διχασμού και του αλληλοαποκλεισμού που ήταν 

ήδη διάχυτο στον χώρο των Ανώτατων Ιδρυμάτων, προοικονομώντας με τον τρόπο 

αυτό τη σταδιακή συσπείρωση των σπουδαστών, της νεολαίας και, κατά το μάλλον ή 

το ήττον, του συνόλου σχεδόν του ελληνικού λαού σε δύο ασύμβατους και λυσσαλέα 

αντιμαχόμενους πόλους. Επρόκειτο για μια εξέλιξη που θα εξέβαλλε με τη σειρά της 

(και με τη συνδρομή, φυσικά, και άλλων παραγόντων) στη γενική διολίσθηση προς τη 

βία και τον αλληλοσπαραγμό με το ξέσπασμα του (κατοχικού) Εμφυλίου έναν χρόνο 

αργότερα (το φθινόπωρο του 1943): 

Στη σύγχρονη Ελλάδα, ο χώρος της ανώτατης παιδείας και ιδιαίτερα ο φοιτητικός κόσμος 
έπαιξαν ανέκαθεν τον ρόλο της ιδεολογικής πρωτοπορίας. Ακόμη και μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, στο Πανεπιστήμιο ήταν που εκδηλώθηκαν οι αναζητήσεις 
των νέων για μία εναλλακτική της Μεγάλης Ιδέας αντίληψη, η σύγκρουση των 
ιδεολογικών ρευμάτων, από τον εξωστρεφή φιλελευθερισμό έως τις διάφορες 
σοσιαλιστικές τάσεις και τον κομμουνισμό˙ τη διαδικασία αυτή απεικόνισε, άλλωστε, ο 
Γιώργος Θεοτοκάς στην αριστουργηματική Αργώ. Δεν ήταν, συνεπώς, περίεργο το 
γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο πρωτοεμφανίστηκε, το 1942, η αντιπαλότητα του 
νεοεμφανιζόμενου ΕΑΜ –δηλαδή της ανερχόμενης αντιστασιακής δύναμης– με τις 
υπόλοιπες οργανώσεις. Άλλωστε, η ΟΚΝΕ διέθετε μια σειρά τεράστιων πλεονεκτημάτων 
έναντι αυτών των χαλαρών, κατακερματισμένων και συχνά ασυντόνιστων ομάδων: 
κεντρική κατεύθυνση από μία σημαντική πολιτική δύναμη, εμπειρία στην παράνομη 
δράση, πειθαρχία και ένα βαθμό αποφασιστικότητας που δεν μπορούσαν να φθάσουν οι 
αντίπαλοί της. Σε μία φάση κατάρρευσης κοινωνικής και διοικητικής –μία φάση, τελικά, 
επαναστατική, που ευνοούσε τις ιδέες της– η ΟΚΝΕ ανέλαβε αμέσως την πρωτοβουλία 
των κινήσεων.91 

Και ο Π. Μακρής-Στάϊκος, παραπέμποντας, ανάμεσα σε άλλες μαρτυρίες, και στην 

κριτική του Αιμ. Χουρμούζιου για τη Ρίζα του Μύθου, θα συνόψιζε ως  εξής το δράμα 

ο φοιτητής, ο εξαίσιος αυτός ιδαλγός που πετάει αδιάκοπα σε ύψη και σε βάθη σαν το πουλί‒ αυτός είναι 
που αποτελεί το θέμα του βιβλίου του κ. Προβελέγγιου». 
91 Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 145 (πρβλ. και Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του 
Χίτλερ…, ό.π., σ. 140-141)˙ πάντως, ο ίδιος μελετητής, λίγο παρακάτω, θα διευκρινίσει ότι «δεν 
καταγράφεται έως το καλοκαίρι του 1942 σύγκρουση στο Πανεπιστήμιο» και, επομένως, η περιγραφή 
(πρβλ. Τειχομαχία, ό.π., σ. 87-92) του πρώτου ξυλοδαρμού του Λέανδρου (προσωπείου του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου) από τον Διγενή (προσωπείου του Κ. Μαλτέζου), όπως και των φοιτητών του ΣΕΦ από 
το ΕΑΜ (ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Φοιτητών» αντιπροσωπεύει στο ίδιο μυθιστόρημα, το πιθανότερο, 
κάποιες πρώιμες «κανελλοπουλικές» οργανώσεις, όπως ήταν η ΣΣΝ) δεν μπορεί να τοποθετηθεί 
χρονολογικά τον Οκτώβριο του 1941, αλλά μάλλον παραπέμπει στο φθινόπωρο του 1942. Εξάλλου, ο 
Φραγκόπουλος ενδιαφέρεται, σε γενικές γραμμές, πολύ λιγότερο από τον Ρούφο για την ακρίβεια 
κάποιων πραγματολογικών λεπτομερειών και για αυτό ο ερευνητής οφείλει να είναι αρκετά προσεκτικός 
στην εξακρίβωση (και, ακολούθως, στην αξιοποίηση) ανάλογων στοιχείων από τα μυθιστορήματά του. 
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της γενιάς της Κατοχής (όπου ανήκε, βέβαια, και ο συγγραφέας μας) να βρεθεί 

ταυτόχρονα στην πρωτοπορία του αντιστασιακού αγώνα και της εμφύλιας σύρραξης: 

Όσο και να υποβαθμίζεται από αρτηριοσκληρωτικές ηγεσίες ή έγκυρους ιστορικούς η 
προσφορά της φοιτητικής νεολαίας στην Κατοχή, εκείνη υπήρξε το πρωτοπόρο τμήμα της 
αντίστασης στον κατακτητή, εκείνη εμψύχωσε και βοήθησε μια ολόκληρη κοινωνία σε 
συνθήκες εξαθλίωσης. Συνακόλουθα, στις τάξεις της εκδηλώνεται –για πρώτη φορά και 
με τόση ένταση– η διατεταγμένη εμφυλιοπολεμική βία, από το φθινόπωρο του 1942 μέχρι 
τον Φεβρουάριο του 1944, οπότε η αντιπαράθεση θα φθάσει σε τραγικές απολήξεις, μαζί 
και «στον υπαινικτικότατο πρόλογο του τι πρόκειται να επακολουθήσει», όπως θα γράψει 
πολύ αργότερα ο Αιμίλιος Χουρμούζιος. Με την εντολή της ΟΚΝΕ στη Σπουδάζουσα, 
«τσακίστε τους στο ξύλο, σακατέψτε τους», αρχίζει, ουσιαστικά, η εμφύλια διαμάχη στην 
Ελλάδα.92   

Πριν προχωρήσουμε όμως, αξίζει να προσθέσουμε ακόμη μια παρατήρηση στα 

αποσπάσματα της Ρίζα του Μύθου που παρατέθηκαν προηγουμένως. Όπως είδαμε, ένα 

μεγάλο μέρος τους θα απαλειφόταν τελικά από την οριστική έκδοση της τριλογίας˙ 

αυτό συνέβη, το πιθανότερο επειδή κάποια σημεία τους κρίθηκαν «βίαια» 

αντικομμουνιστικά και απροκάλυπτα εμπαθή: ιδίως, η γενικευτική και 

αδιαφοροποίητη, στερεοτυπική «εικόνα» των κομμουνιστών και των εαμικών 

φοιτητών ως ύπουλων, καταχθόνιων και αιμοδιψών τύπων, με μοναδικό τους μέλημα, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του «κόμματος» ή του «κινήματος», την 

επιβολή της δικής τους «πίστης» και μιας σιδερένιας και άτεγκτης πειθαρχίας με κάθε 

τρόπο και πέρα από κάθε έννοια ηθικής (ακόμη δηλαδή και με «τρομοκρατικές» 

μεθόδους), αναμφίβολα δεν ανταποκρινόταν (στον απόλυτο, τουλάχιστον, βαθμό που 

διακήρυσσε η πρώτη έκδοση) στην πραγματικότητα˙ ούτε αντανακλούσε, βέβαια, την 

«ωριμότητα» που ο Δίων (και, φυσικά, ο ίδιος ο συγγραφέας) θα είχαν στο μεταξύ 

κερδίσει τόσο από την σχεδόν τρίχρονη «σταυροφορία» τους, όσο και από τις 

μεταπολεμικές εμπειρίες τους ‒έστω και αν αυτές θα τις ζούσαν από τη μεριά των 

«νικητών» του Εμφυλίου. 

92 Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 161 (πρβλ. και σημ. 368 και 369, σ. 352)˙ οι 
μαρτυρίες για τη «γραμμή» που θα διαμορφωνόταν την περίοδο εκείνη στους κόλπους της 
κομμουνιστικής ηγεσίας προέρχονται από τους αριστερούς φοιτητές Κ. Φιλίνη και Φ. Λαζάρου (ό.π., 
σημ. 357, σ. 351), ενώ κάτι ανάλογο φαίνεται να υπονοούν ο Κ. Τσάτσος, Λογοδοσία Μιας Ζωής, τόμ. 
Α΄, Αθήνα, Οι Εκδόσεις των Φίλων, 2001 σ. 294-295 και ο Π. Μιχαηλίδης, Αγαθουπόλεως 7…, ό.π., σ. 
59-60, οι οποίοι επίσης κάνουν λόγο για εκδήλωση μιας επιθετικής διάθεσης μελών της ΟΚΝΕ και του 
ΕΑΜΝ εναντίον των αντιφρονούντων φοιτητών. Σύμφωνα, τέλος, με τον Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ 
(1941-1945)…, ό.π., σ. 149 και σημ. 141), ο οποίος και παραπέμπει σε συνέντευξη του σημαίνοντος 
μέλους της ΠΕΑΝ Γ. Ιωαννίδη στον Σ. Τουρνάκη, οι γνωστοί προδοτικοί χαρακτηρισμοί των ΠΕΑΝιτών 
από τους εαμικούς («γκεσταπίτες» κ.ά.) θα συνοδεύονταν στο Πολυτεχνείο, από τον Οκτώβριο του 1942, 
από «ξύλο», και μάλιστα συχνό, «σημειώνοντας ότι οι βιαιοπραγίες του ΕΑΜ ήταν συνεχείς: ‘‘Δεν είναι 
δηλαδή παρανόηση. Αυτά ήταν κάποια γραμμή’’». 
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Η παραπάνω διαπίστωση δεν αναιρεί, εντούτοις, το γεγονός ότι ο έφηβος Δίων, αν 

και πρωτοετής φοιτητής το φθινόπωρο του 1942, δεν θα εμφανιζόταν μόνον άριστα 

κατατοπισμένος και απόλυτα σίγουρος για όσα διαδραματίζονταν στη Λέσχη και του 

είχαν εκμυστηρευτεί οι λίγο μεγαλύτεροι συναγωνιστές του στη 

«χριστιανοδημοκρατική» νεολαία (ιδιαίτερα ο επιδεικτικά καλοντυμένος και 

«ατσαλάκωτος» δευτεροετής Στέφανος), 93 αλλά θα είχε ενστερνιστεί μια μαχητικά 

αντικομμουνιστική τοποθέτηση (ήδη «κιόλας γνωστή» στους τακτικούς θαμώνες της 

«υπόγας», πρβλ. Ρούφος, 2015, 24). Στο πλαίσιο της «(αντι)στράτευσης» αυτής ο 

αυτοβιογραφικός πρωταγωνιστής δεν θα δίσταζε –θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 

εύλογα ότι μάλλον αδημονούσε– να αντιτάξει βία στη βία των αντιπάλων του (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 25). 

Η προκατάληψη του Δίωνα ενάντια στους αριστερούς συμφοιτητές του, εξάλλου, 

θα ήταν εμφανής από τις πρώτες-πρώτες γραμμές του μυθιστορήματος και θα τον έκανε 

καχύποπτο ακόμη και στις πιο απλές και τυπικές συναναστροφές του μαζί τους. Στην 

αρχική έκδοση του 1954, ο Δίων, ζητώντας κάποιες πληροφορίες για τη Λέσχη, θα 

διέκρινε στα λόγια και στη στάση των υπευθύνων για τη φρούρηση της «υπόγας» 

φοιτητών την ειρωνεία και την απαξίωση των («χυδαίων» στα ρούχα και στους 

τρόπους) κομμουνιστών απέναντι στον καλοντυμένο και ευγενικό, «κολωνακιώτη» 

συνάδελφό τους. Ο τελευταίος, παρά ταύτα, θα επιχειρούσε λίγο αργότερα την πρώτη 

κάθοδό του στην «υπόγα», έχοντας απόλυτη επίγνωση της πρόκλησης που αυτή θα 

συνιστούσε για τους αντιπάλους του, καθώς και της στρατηγικής που θα επέλεγε ο ίδιος 

για να τους αντιμετωπίσει, όταν θα βρισκόταν ενδεχομένως σε ένα άλλο περιβάλλον 

(τόπος) ή θα του δίνονταν η κατάλληλη ευκαιρία (χρόνος) και τα προσφορότερα προς 

τούτο μέσα (τρόπος): 

93 Στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου, ο Στέφανος, ο αρχικός ιδεολογικός μέντορας του Δίωνα και 
ένας από τους πιο συνειδητούς αντικομμουνιστές της παρέας των «σταυροφόρων», παρουσιαζόταν από 
τις πρώτες σελίδες ως ο πιο απορριπτικός της ιδεολογίας και πρακτικής των «Χριστιανοδημοκρατών»: 
πέρα από το γεγονός ότι για να εκδηλώνει με κάθε τρόπο την αντίθεσή του στους αριστερούς ήδη από 
τα σχολικά χρόνια στου Μακρή, εμφανιζόταν πάντα «{τέλεια ντυμένος, καλός μαθητής}» και ως 
«{περιφρονητής κάθε ομαδικής εκδήλωσης, ποτέ δεν πατούσε σε χορούς κι εκδρομές}» (Ρούφος, 1954, 
24 και 25), θα φρόντιζε να προσγειώσει γρήγορα στην πραγματικότητα τον κατά ένα χρόνο νεότερο 
συμφοιτητή του. Ο Δίων, όπως θα δούμε σύντομα, θα παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τα κηρύγματα 
των ιδεολόγων της «Χριστιανοδημοκρατίας», ύστερα από τον ξυλοδαρμό των «τεταρτοδιεθνιστών» του 
ΤΑΦ από τους φοιτητές της ΟΚΝΕ˙ ακούγοντάς τον, ο Στέφανος θα χαρακτήριζε τις αναλύσεις των 
θεωρητικών ως «σαχλαμάρες», τελείως ακατάλληλες για τη «μάχη» που βρισκόταν σε εξέλιξη στον 
πανεπιστημιακό χώρο. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι η όλη στάση και τα λεγόμενα του Στέφανου θα 
ενοχλούσαν ιδιαίτερα τόσο τον Δ. Ραυτόπουλο όσο και τον Κ. Πορφύρη, όπως μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει από τα σχετικά παραθέματα στις κριτικές τους για τη Ρίζα του Μύθου (πρβλ. Δ. 
Ραυτόπουλος, Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 293 και 296 και Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό, 
την Ιστορία και την Πολιτική, ό.π., σ. 268). 
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{Έκανε πως δεν πρόσεξε την ειρωνεία της εξεζητημένα ευγενικής απάντησης του 
πληροφοριοδότη του, ούτε τις ματιές που αυτός αντάλλαξε με κάμποσους άλλους φοιτητές 
που στεκόντουσαν μαζί του στην είσοδο. «Κομμουνιστές θα είναι» σκέφτηκε 
παρατηρώντας τα ρούχα και τον τρόπο τους. Χωρίς να το κάνει επίτηδες, ήξερε πως η 
δική του φυσιογνωμία εκείνη την ώρα, με την αυτόματη αντίδραση της κλειστής, ψυχρής 
τυπικότητας και της επίμονης άγνοιας της χυδαιότητας των άλλων, γινόταν για τα δικά 
τους κριτήρια ακόμα πιο χαζή κι αντάξια «κολωνακιώτη». Δεν είχε σκοπό, ωστόσο, να 
δοκιμάσει να τους αντιμετωπίσει στο δικό τους επίπεδο και με τα δικά τους όπλα, και 
προτιμούσε να τον υποτιμήσουν στην αρχή οι αντίπαλοι. (Ρούφος, 1954, 11)} 

Και πάλι στην έκδοση του 1954, ο Στέφανος (δεινός μελετητής, εξάλλου, της 

ιστορίας των θρησκειών, μια ενασχόληση που τον διασκέδαζε «με τον τρόπο και το 

πνεύμα του Anatole France») θα αναλάμβανε τη «διαφώτιση» του πρωτάρη Δίωνα 

αναφορικά με το δόγμα και το τελετουργικό της νέας θρησκείας του εικοστού αιώνα, 

δηλαδή του «επαναστατικού κομμουνισμού», η ουσία του οποίου βρισκόταν, κατά τη 

γνώμη του, «πέρα από τις ψευτοεπιστημονικότητες του μαρξισμού» και μπορούσε να 

γίνει κατανοητή μόνο «με αναγωγή σε πρωτόγονες θρησκευτικές κοινότητες» (Ρούφος, 

1954, 17). Έτσι, για τη μεταμφίεση σε προλετάριους των αστών καλόπαιδων που είχαν 

προσχωρήσει στην ΟΚΝΕ (των «μεγαλοαστών αποστατών» τύπου Γιαννόπουλου), 

υιοθετώντας το κακόγουστο (προσεκτικά «ατημέλητο») ντύσιμο, την απλυσιά, τα 

«βρώμικα νύχια» και τους «πρόστυχους» τρόπους των αξύριστων και άξεστων 

συντρόφων τους, ο Στέφανος θα εξηγούσε στον γεμάτο απορίες νεότερο συναγωνιστή 

του ότι πρόκειται για «λειτουργικό τύπο της νέας θρησκείας»:  

{Οι σύντροφοι λατρεύουν μια καινούρια θεότητα, το Λαό με κεφαλαίο λ. Γι’ αυτό, όπως 
όλοι οι πιστοί, προσπαθούν να ταυτισθούν με τα πάθη του –αυτό επιδιώκει η μεταμφίεση 
που βλέπεις. Είναι αλήθεια ότι απ’ την άλλη μεριά καθοδηγούν τη θεότητά τους με μεγάλη 
δεξιοτεχνία και την τιμωρούν όταν δεν υπακούει. Κι αυτό συναντιέται στις πιο 
πρωτόγονες φυλές.» (Ρούφος, 1954, 17)}94 

Λίγο παρακάτω, η ολότελα αρνητική και απορριπτική διάθεση του Δίωνα έναντι 

των κομμουνιστών, οι οποίοι και θα παρουσιάζονταν εξαρχής, όπως είδαμε, λίγο-πολύ 

ως πρωτόγονοι «τραμπούκοι» και νεοφώτιστοι δογματικοί μιας καινούριας, 

μισάνθρωπης θρησκείας, με «μάτια που γυάλιζαν από φανατισμό κι ενεργητικότητα 

μέσα σε δέρμα πρόωρα κιτρινισμένο απ’ την αγρυπνία και την αφύσικη ζωή», με 

φυσιογνωμίες «τρομαχτικές από ένταση» και με «χαρακτηριστικά παραμορφωμένα 

94 Πρβλ. και το  σχετικό, καυστικό σχόλιο του Γ. Α. Κουμάντου («Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας 
κριτικής…», εφ. Η Καθημερινή, ό.π.): «Ιδιαίτερα ως λόγος απορρίψεως του κομμουνιστικού 
φαινομένου, οι αξύριστες και ‘‘αντιπαθητικές’’ φάτσες, τα ατημέλητα ρούχα κλπ. των κομμουνιστών 
μου φαίνονται πολύ λίγο πειστικά. Κι εδώ όμως δε θα ’πρεπε να νομισθεί ότι αυτή ήταν η γενική 
ατμόσφαιρα που επικρατούσε ανάμεσα στους νέους της κομμουνιστικής παρατάξεως». 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



428

Κεφάλαιο Τέταρτο  Προσκλητήριο πρώτο, η αρχή μιας «σταυροφορίας»

από το μίσος» (Ρούφος, 2015, 24 και 25) θα μετατρεπόταν, ύστερα και από τον 

ξυλοδαρμό και την έξωση από την «υπόγα» των άτυχων «τεταρτοδιεθνιστών 

/τροτσκιστών» που είχαν αρνηθεί να παραδώσουν τον έλεγχο του ΤΑΦ στους 

οργανωμένους φοιτητές της ΟΚΝΕ, 95 σε συνειδητή απόφαση να αντιταχθεί με κάθε 

μέσο στην εφιαλτικά ορμητική και τιτάνια δύναμη που προσλάμβανε το εαμικό κίνημα 

–εν είδει πλημμυρίδας ή, όπως θα το έθετε ο Δίων, «χειμάρρου»: 

Κοίτη, ποτάμι… χρειαζόταν γερό φράγμα, και μπορούσε να χτιστεί. Στο μυαλό του Δίωνα 
στριφογύρισαν πάλι μαχητικά οράματα, κι η απόφασή του ν’ αντισταθεί φούντωσε μ’ όλη 
την περηφάνια των πρώτων ανθρώπων που δάμασαν τη φύση και προφύλαξαν τα 
πράγματα που αγαπούσαν. (Ρούφος, 2015, 29) 

 
 
ΙV.3. Η παγίωση της «πόλωσης» στον χώρο των Ανώτατων Ιδρυμάτων: 

η «μάχη» για τον έλεγχο του «Ταμείου Απόρων Φοιτητών» και η αποκήρυξη 
της μετριοπάθειας (τέλη 1942-αρχές 1943) 

 
Όπως είδαμε, η αδιαμφισβήτητη και προκλητικά δυναμική αντικομμουνιστική 

«(αντι)στράτευση» του Δίωνα την εποχή εκείνη, θα συνέπιπτε ‒παράλληλα με το 

ξύπνημα της εφηβείας και του έρωτα και μέσα στην «ατμόσφαιρα των πρώτων 

τσιγάρων και των πρώτων πολιτικών συγκεντρώσεων»‒ με τις αναζητήσεις «του 

αγαθού και του δίκαιου» (Ρούφος, 2015, 133), την έρευνα των πιο πρόσφορων λύσεων 

«στα μεγάλα προβλήματα του όντος, της γνώσης του ηθικού χρέους και της Ιστορίας» 

(Ρούφος, 2015, 39). Με άλλα λόγια, το ζητούμενο θα ήταν και για αυτόν η ανάληψη 

μιας κάποιας δράσης, όχι όμως ερήμην ή καθ’ υπέρβασιν της θεωρίας, όπως τον 

παρακινούσαν επανειλημμένως να πράξει κατά τη διάρκεια του χειμώνα 1941-1942 οι 

πρώην συμμαθητές του, που είχαν ήδη προσχωρήσει στο ΕΑΜΝ ή στην ΟΚΝΕ: 

95 Σε αντίθεση με τους «ορθόδοξους κομμουνιστές», η «εικόνα» των «αιρετικών κομμουνιστών που 
πίστευαν στην Τετάρτη Διεθνή» θα ήταν ολότελα θετική στη Ρίζα του Μύθου ‒όπως προκύπτει και από 
τα πρώτα σχόλια του Δίωνα για την υποδειγματική διοίκηση και «επιτυχία» του ΤΑΦ, πριν υφαρπάξουν 
πραξικοπηματικά τον έλεγχό του τα στελέχη της ΟΚΝΕ: «οι τεταρτοδιεθνιστές δεν ήταν μόνο γερά 
καταρτισμένοι ιδεολόγοι μαρξιστές, αλλά τίμιοι, εργατικοί κι ευπρεπείς, έτσι που και το Ταμείο είχε 
προκόψει κι οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει πολλές συμπάθειες ανάμεσα στους ακομμάτιστους συναδέλφους 
τους» (Ρούφος, 2015, 23). Στην έκδοση, μάλιστα, του 1954, ο «θρησκειολόγος» Στέφανος έδινε την 
ακόλουθη εξήγηση για το «μίσος» των «ορθόδοξων κομμουνιστών» εναντίον των «τροτσκιστών» ‒πολύ 
εντονότερο από το αντίστοιχο για τους «αστούς» συμφοιτητές τους: {«Να κι άλλο χαρακτηριστικό, 
συνέχισε ο Στέφανος. Μόνο σε θρησκευτικές κοινότητες συναντιέται τέτοιο μίσος για τους αιρετικούς, 
χειρότερο από κείνο για τους απίστους. Οι δεύτεροι είναι τυφλοί, όπως λεν οι θεολόγοι, ενώ οι πρώτοι 
βρέθηκαν κοντά στην αλήθεια και την αγνόησαν θεληματικά»} (Ρούφος, 1954, 18). Στη θετική αυτή 
«απεικόνιση» των «τεταρτοδιεθνιστών» από τον Ρούφο ίσως να έπαιξε ρόλο και η προσωπική του φιλία 
με τον Κ. Καστοριάδη, για την οποία μας πληροφορεί ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, 
ό.π., σ. 18. 
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‒Μα πώς μπορείς να μένεις αμέτοχος στον αγώνα και να μην παίρνεις θέση; τον ρώτησε 
[τον Δίωνα] μια μέρα φουρκισμένος ο Γιαννόπουλος. Θέλεις να περιμένεις δέκα χρόνια, 
να καταλήξεις πρώτα σε θεωρητικά συμπεράσματα κι έπειτα ν’ αγωνιστείς; Η Ιστορία δεν 
περιμένει. (Ρούφος, 2015, 39) 

Ήταν, βέβαια, η εποχή που ο Δίων «μόλις είχε αρχίσει να διαβάζει φιλοσοφία» 

και, ως εκ τούτου, αδυνατούσε να καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα, ιδιαίτερα για 

την προτεραιότητα (ή μη) της πράξης («της αγωνιστικής δυνατότητας») έναντι της 

θεωρίας. Για αυτό, και η προοπτική της ένταξης σε κάποιες αντιστασιακές ομάδες, 

όπου ο ίδιος θα αισθανόταν ένα είδος πνευματικής συγγένειας, δεν θα του ήταν 

καθόλου αδιάφορη˙ αρκεί να βρίσκονταν οι κατάλληλοι φορείς, οι ηγέτες και τα 

πρόσωπα, που θα μπορούσαν να τον εμπνεύσουν και να τον φέρουν σε επαφή με 

άλλους νέους ανάλογου μορφωτικού επιπέδου και κλίματος. Τα στοιχεία αυτά, σε 

πρώτο στάδιο, θα τον οδηγούσαν στα «Ενωτικά Φροντιστήρια». 

Στις παράνομες αυτές συγκεντρώσεις σε σπίτια, γίνονταν διαλέξεις και συζητήσεις 

γύρω από θέματα φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά/πολιτικά, ακόμη και αισθητικά, υπό την 

επίβλεψη παλιών στελεχών του ΕΕΚ, του κόμματος που είχε ιδρύσει λίγους μήνες πριν 

τη δικτατορία της «Τετάρτης Αυγούστου» (τον Δεκέμβριο του 1935), ο Π. 

Κανελλόπουλος. Εκεί ο Δίων θα ξανασυναντούσε παλιούς συμμαθητές του από τη 

«Σχολή Μακρή», αλλά και τον γυμνασιακό του φιλόλογο, τον Β. Λαούρδα, ο οποίος, 

μαζί με τον Θ. Χρηστίδη –αλλά και υπό την «υψηλή εποπτεία» του ίδιου του 

Κανελλόπουλου–, θα ήταν υπεύθυνος για τη σχετική ιδεολογική «διαφώτιση» των 

«Χριστιανοδημοκρατών» γύρω από τις βασικές θέσεις και τους κυριότερους άξονες 

της πολιτικής θεωρίας του λεγόμενου «Ενωτικού Κύκλου» (όπως ήταν οι αρχές του 

«μέτρου» και της «ισορροπίας»), καθώς και της διμέτωπης πάλης ενάντια στον 

φασισμό και στον κομμουνισμό.96 

Όπως ήδη ειπώθηκε σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, ο αχαιός πανεπιστημιακός και 

πολιτικός είχε στη διάθεσή του πολλά διαπιστευτήρια, που καθιστούσαν τον ίδιο και 

τη σκέψη του ελκυστικά για τους αθηναίους φοιτητές της εποχής και για όσους 

επιθυμούσαν να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους όχι μόνο στην κατοχική 

πραγματικότητα καθαυτή, αλλά και στις χρόνιες παθογένειες του προπολεμικού 

πολιτικού και κοινωνικο-οικονομικού κατεστημένου ‒χωρίς, όμως, να ασπάζονται, 

96 Για τον Β. Λαούρδα, τη σχέση του με το ΕΕΚ (και τον αρχηγό του), τις θέσεις του και τις πνευματικές 
του αναζητήσεις κατά την περίοδο της Κατοχής, πρβλ. τα κείμενα του Π. Πρεβελάκη, «Μνημόσυνο στο 
Βασίλειο Λαούρδα: τον πάθει μάθος θέντα», και του ίδιου του Π. Κανελλόπουλου, «Ο Μαθητής μου 
και ο γενναίος Έλλην», στο Μελετήματα στη Μνήμη Βασιλείου Λαούρδα, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1975, σ. 
29-43 και 45-48, αντίστοιχα.  
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από την άλλη μεριά, την ιδεολογία, τη ρητορική και τις πρακτικές του ΕΑΜ ή του 

ΚΚΕ.97 Πέρα από το σχετικά νεαρό της ηλικίας του, την ακαδημαϊκή του έρευνα και 

διδασκαλία σε ένα καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα γνωστικό αντικείμενο (όπως 

ήταν αυτό της Κοινωνιολογίας) και τις αντιστασιακές του περγαμηνές εναντίον του 

μεταξικού καθεστώτος,98 ο Π. Κανελλόπουλος είχε δείξει ότι τασσόταν, ήδη από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1930, υπέρ της νέας γενιάς, υπέρ της ανανέωσης δηλαδή της 

πολιτικής ζωής με καινούρια πρόσωπα και υπέρ της οριστικής υπέρβασης του 

Διχασμού και του παλαιοκομματισμού. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα του ΕΕΚ, 

είχε υιοθετήσει εξαρχής φιλονεϊκή ρητορική, με κεντρικό, μάλιστα, σύνθημα στις 

τελευταίες προπολεμικές εκλογές του Ιανουαρίου 1936 το «Έρχεται η νέα γενιά». 

Με τη φήμη, λοιπόν, της ξεχωριστής παρουσίας του στο Πανεπιστήμιο και στη 

δημόσια ζωή του τόπου πριν τη δικτατορία της «Τετάρτης Αυγούστου», όσο και την 

ανάμνηση της «Ενωτικής Νεολαίας» –η οποία, κατά τη διατύπωση του Π. Μακρή-

Στάικου, «κάποτε συγκέντρωνε τον ανθό της αστικής νεανικής διανόησης και 

πολιτικής φιλοδοξίας»‒,99 πολλοί νέοι θαυμαστές του Π. Κανελλόπουλου, 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ευρύτερες πνευματικές και πολιτικές ανησυχίες 

τους, έσπευσαν, από τον πρώτο χειμώνα της Κατοχής, να ζητήσουν καθοδήγηση στα 

λεγόμενα «Ενωτικά Φροντιστήρια» (προφανώς, το αντίπαλον δέος αντίστοιχων 

καθοδηγητικών οργάνων του ΚΚΕ, της ΟΚΝΕ ή του ΕΑΜΝ). Οι συνάξεις αυτές, 

εντούτοις, δεν απευθύνονταν αποκλειστικά σε μέλη, οπαδούς ή φίλους του ΕΕΚ (ή της 

νεολαίας του κόμματος), αλλά φιλοδοξούσαν να στρατολογήσουν και να 

συσπειρώσουν ανένταχτους έως τότε φοιτητές, σπουδαστές ή και μαθητές με κάποιες 

ιδεολογικοπολιτικές αναζητήσεις. Ένας από αυτούς θα ήταν και ο Δίων: 

Το προηγούμενο καλοκαίρι [του 1942] είχε προσχωρήσει στην παράταξη αυτή [των 
Χριστιανοδημοκρατών] γιατί ήταν η μόνη που υποσχόταν να πολεμήσει και τους 

97 Πρβλ. στο σημείο αυτό, και την προφορική μαρτυρία του (φοιτητή τότε) Κωνσταντίνου Αυγουστάτου, 
μέλους της ΠΕΑΝ: «Και αυτό δεν έχει γραφτεί ποτέ, δεν είναι πληροφορία, είναι εκτίμηση: Ο 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος για τα χρόνια της Κατοχής αποτέλεσε τον πυρήνα της Αντιστάσεως της 
αντιεαμικής. Ήταν ο ιδεολογικός αρχηγός, ινστρούκτορας. Ήτανε από τη μια μεριά οι Κανελλοπουλικοί 
στο Πανεπιστήμιο και από την άλλη το ΕΑΜ. Αλλά και οι Κανελλοπουλικοί δεν θεωρούσαν τους 
εαυτούς τους δεξιούς. Η μόνη δεξιά οργάνωση που υπήρχε ήταν η ‘‘Χ’’, που ήταν βασιλόφρονες, που 
ήταν ελάχιστοι. Άλλη οργάνωση δεν υπήρχε. Οι βασιλόφρονες στην Κατοχή δεν κάνανε οργανώσεις. 
Όλες οι οργανώσεις ήταν δημοκρατικές» (Κ. Ν. Χατζηπατέρας – Μ. Φαφαλιού-Δραγώνα, Μαρτυρίες 
41-44…, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 270). 
98 Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στο «Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων» (ΑΜΝ), το οποίο είχε συγκροτηθεί 
με πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ τον Φεβρουάριο του 1937 (δηλαδή, μετά τη διάλυση των νόμιμων 
οργανώσεων και ενώσεων νέων από το καθεστώς του Ι. Μεταξά), μετείχε και η νεολαία του ΕΕΚ του 
Π. Κανελλόπουλου˙ πρβλ. και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 241-242. 
99 Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 110. 
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Γερμανούς και τον κομμουνισμό, μα γρήγορα είχε πιστέψει στο πρόγραμμά της, 
βρίσκοντας για πρώτη φορά στα φροντιστήριά της μια σοβαρή αντιμετώπιση του 
μαρξισμού, μια συνολική θεώρηση των κοινωνικών προβλημάτων, που έπαιρνε απ’ την 
αριστερή σκέψη της τελευταίας εκατονταετίας ό,τι επιστημονικό και τίμιο είχε να δώσει, 
χωρίς να εγκαταλείψει τις παραδεγμένες αξίες που ο Δίων είχε συνηθίσει. Η θεωρία ήταν 
τόσο καθαρή και λογική, που φαινόταν αδύνατο να μην πείσει εκείνους που θα την 
άκουγαν. Ήταν ένα ευαγγέλιο που ’φτανε να διαβαστεί για να προσηλυτίσει. (Ρούφος, 
2015, 57). 

«Ευαγγέλιο», λοιπόν, η ισορροπημένη θεωρία και το μετριοπαθές πρόγραμμα που 

αναπτύσσονταν στα «Ενωτικά Φροντιστήρια» ‒πράγματα που θα γοήτευαν αρχικά τον 

νεοφώτιστο «χριστιανοδημοκράτη». Έτσι, στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου 

θα υπήρχε μια εκτεταμένη αναφορά στις ιδεολογικές αρχές της «ισορροπίας» και του 

«μέτρου» που θα αναλύονταν διεξοδικά στα «Ενωτικά Φροντιστήρια», κατά τις 

αρχικές επαφές του Δίωνα με τον «Ενωτικό Κύκλο». Ο Ρούφος θα εξοβέλιζε τελικά, 

μάλλον για λόγους συντομίας και περιορισμού (όσο το δυνατόν) του ύφους πολιτικού 

δοκιμίου που έτεινε να πάρει το μυθιστόρημα σε σημεία σαν κι αυτό, τα ακόλουθα 

χωρία από την (ανεπαίσθητα ειρωνική) περιγραφή εκ μέρους του Κοκού [Β. Λαούρδα;] 

της «δέκατης πέμπτης αρχής του προγράμματος» των «Χριστιανοδημοκρατών»: 

{Η ισορροπία είναι λιγότερο μια αυθύπαρκτη αρχή και περισσότερο μια αίσθηση που 
συνοδεύει τις άλλες αρχές μας και τους χρησιμεύει για μέτρο. Μπορούμε να βρούμε έναν 
παράλληλο στη χριστιανική Caritas που πρέπει να διορθώνει κάθε άλλη αρετή, όπως τη 
δικαιοσύνη, αν αυτή τείνει να ξεπεράσει τα όριά της. […]. Ο διεθνισμός, σα μηχανική 
ισοπέδωση των λαών, μας βρίσκει αντίθετους, γιατί αγνοεί τη ζωντανή ιδιομορφία της 
εθνικής πραγματικότητας. Ο εθνικισμός, σαν άγρια κι επιθετική κατάφαση της υπεροχής 
ενός λαού πάνω στους άλλους, μας βρίσκει αντιμέτωπους, γιατί είναι ψεύτικος στις βάσεις 
του κι επικίνδυνος στις συνέπειές του. […]. Ο ελληνισμός είναι ισορροπία. Η ισορροπία 
είναι η σύνθεση ανάμεσα σε θέση κι αντίθεση… (Ρούφος, 1954, 28)}˙ πρβλ. και Ρούφος, 
2015, 33-34 100 

Ενθουσιασμένος και χωρίς επιφυλάξεις ή ενδοιασμούς, ο Δίων, στην πρώτη εκείνη 

συγκέντρωση των «Ενωτικών Φροντιστηρίων» όπου και ο ίδιος θα έπαιρνε μέρος το 

φθινόπωρο του 1942, θα εύρισκε ακόμη και το «κήρυγμα» του καθοδηγητή του ‒τον 

οποίο είχε γελοιογραφικά αποδώσει λίγες αράδες προηγουμένως (Ρούφος, 2015, 32)‒ 

100 Για τα θέματα αυτά και για το πρόγραμμα ή τις θέσεις του ΕΕΚ πριν τον πόλεμο, πρβλ. Ε. 
Χατζηβασιλείου, Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το Ριζοσπαστικό Ρεύμα, 1932-1979, ό.π., σ. 62-78 (ιδίως, 
για τις αρχές του «μέτρου» και της «ισορροπίας» και για τον διμέτωπο αγώνα των «Ενωτιστών» εναντίον 
του φασισμού/εθνικισμού και του κομμουνισμού/διεθνισμού, όπως και κάθε ολοκληρωτισμού, σ. 68-
73)˙ πρβλ. επίσης, για τον λεγόμενο «Ενωτικό Κύκλο» και τα «Ενωτικά Φροντιστήρια» που 
λειτούργησαν στην Αθήνα από τον πρώτο χειμώνα της Κατοχής, ό.π., σ. 112-116. Πρβλ. ακόμη και, Ε. 
Χατζηβασιλείου, Ο Ελληνικός Φιλελευθερισμός στο Σταυροδρόμι: Η «Σοσιαλίζουσα» Φάση, 1934-1944, 
ό.π., σ. 21-27, 30-31 και 36-38, του ιδίου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 73-76, και Ο. Βαρών-Βασάρ, 
Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 126 και 173-174. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



432

Κεφάλαιο Τέταρτο  Προσκλητήριο πρώτο, η αρχή μιας «σταυροφορίας»

μάλλον ικανοποιητικό, παρά τον εμφανή σαρκασμό που έκρυβαν τα σχόλια του 

κυνικού Στέφανου: 

‒Σωθήκαμε, ψιθύρισε ο Στέφανος στον Δίωνα. Θα ’δινα πολλά για να δω τον Κοκό ν’ 
αναπτύσσει την αρχή της ισορροπίας και τις δεκατέσσερες άλλες αρχές του μέσα στην 
υπόγα. 
{‒Δεν τα ’πε άσχημα ο Κοκός, απάντησε ο Δίων. 
Εκείνη την εποχή είχε αδυναμία σ’ ό,τι εμφανιζόταν σα φιλοσοφική σκέψη και παιδεία, 
με τον ίδιο τρόπο που ένας σνομπ είν’ έτοιμος να βρει ενδιαφέρον κι εξυπνάδα σε κάθε 
αριστοκράτη. Αμέσως όμως πρόσθεσε, βλέποντας το ειρωνικό χαμόγελο να ετοιμάζεται 
γύρω στα λεπτά χείλια του μαθηματικού: 
‒Αλλά φυσικά, με τέτοια ιδεολογία δε θα προχωρήσουμε ποτέ πέρα απ’ το Πανεπιστήμιο. 
‒ Ούτε και σ’ αυτό θα επικρατήσουμε ποτέ μ’ αυτές τις σαχλαμάρες. Δεν είν’ η ιδεολογία 
που φταίει, είν’ η μαλακία –με την έννοια του Θουκυδίδη βέβαια –που τη συνοδεύει 
(Ρούφος, 1954, 29)}101 

Αντίθετα, λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 1943 και ενώ θα έχει επέλθει 

η πλήρης απομυθοποίηση της «χριστιανοδημοκρατικής» ιδεολογίας και των 

εκφραστών της, θα ήταν ο Δίων (και πάλι στην έκδοση του 1954) που θα σατίριζε 

πλέον τις «ανοησίες» ενός άλλου θεωρητικού της οργάνωσης, του «παρθένου 

νοησιοκράτη» Βαρελά, με το σκεπτικό ότι και αυτός (όπως και ο Κοκός) είχε 

θεοποιήσει τον «Λόγο», με τον ίδιο τρόπο που οι Αριστεροί είχαν λατρέψει τον «Λαό» 

(και το «ευαγγέλιο» του K. Marx):  

Ο Δίων έμεινε κατάπληκτος. […]. Είχε μπροστά του ένα φανατικό πιστό εκείνης της 
«déesse Raison» που λατρεύτηκε στην πιο σχιζοφρενική περίοδο της Γαλλικής 
Επανάστασης. (Ρούφος, 2015, 86) {Όχι μόνο έναν πιστό: ένα θεολόγο που αράδιαζε με 
μανία τη δική του summa theologica και δεν μπορούσε ‒κυριολεχτικά δεν μπορούσε, αν 
σκεφτεί κανένας τη δύναμη αντίστασης των ζωτικών ψευδών‒ να επιτρέψει στον εαυτό 
του την παραμικρή αμφιβολία για το μονοθεϊστικό του οικοδόμημα, καμιά διάσπαση της 
παθιασμένης του ανάγκης για λογική ενότητα της ζωής. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε μονάχα 
με την πεποίθηση ότι κάθε πράξη και σκέψη του ήταν λογικά στερεωμένη. Παράξενο 
φαινόμενο, μα στο κάτω-κάτω αυτό το Credo quia rationale δεν ήταν λιγότερο σεβαστό ‒

101 Αν όντως το πρόσωπο του Κοκού παραπέμπει στον Β. Λαούρδα, η σκιαγράφηση του τελευταίου στο 
Χρονικό (όπως και κάθε άλλου εκπροσώπου της Κεντρικής Επιτροπής των «Χριστιανοδημοκρατών», 
δηλαδή του Ασημάτου και του Βαρελά) θα ήταν ξεκάθαρα απαξιωτική˙ αυτό προκύπτει τόσο από το 
όνομα με τον οποίο τον προίκισε ο συγγραφέας (όπως λίγο-πολύ και τους υπόλοιπους καθοδηγητές), 
όσο και από τη σχετική περιγραφή της εμφάνισης και της προσωπικότητάς του (Ρούφος, 2015, 32-33˙ 
πρβλ. και 52, 57, 64, 68-70, 83-87, 196-197, 210, 309-310 και passim). Μάλιστα, στην πρώτη έκδοση, 
ο συγγραφέας είχε βάλει στο στόμα του Στέφανου και τα ακόλουθα σχόλια για τον ιδεολογικό 
επαμφοτερισμό του Κοκού, ο οποίος γενικά παρουσιαζόταν να έλκεται ιδεολογικά από τον 
φασισμό/ναζισμό και τα αντίστοιχα ολοκληρωτικά καθεστώτα ‒παρά τη «μπεμπεκίστικη» εμφάνισή του 
και την προσπάθειά του να αποφύγει την αποστολή του στο μέτωπο, λίγο μετά την έναρξη του 
ελληνοϊταλικού πολέμου: {Ξέρεις, έκανε διαλέξεις υπέρ και κατά του Spengler, έγραψε άρθρα 
αποθεωτικά κι υβριστικά για τον Καζαντζάκη} και {Εδώ κι έξι μήνες έγινε φανατικός 
χριστιανοδημοκράτης. Είναι εύγλωττος κι ενθουσίασε την ηγεσία μας με την περίφημη διατριβή του 
πάνω στην «τρίτη αρχή». Αυτή να συμβουλευτείς, αλήθεια, αν σου μένουν σχετικές απορίες}˙ ο Δίων 
στο τελευταίο, εμφανώς ειρωνικό σχόλιο του φίλου του, θα απαντούσε: {Στέφανε, αυτό το τελευταίο 
ήταν χυδαίο, είπε γελώντας ο Δίων (Ρούφος, 1954, 27)}. 
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σαν εκδήλωση ψυχικής αγωνίας, φυσικά, όχι καθ’ εαυτό‒ από το Credo quia absurdum… 
Υπήρχαν πίστες πιο ενοχλητικές (Ρούφος, 1954, 81)} Τι καλό αντικείμενο για 
ψυχανάλυση, αυτός ο παρθένος νοησιοκράτης… (Ρούφος, 2015, 86) 

Σε πρώτο στάδιο, ωστόσο, και για την αποκρυστάλλωση ή την εμπέδωση των 

αρχών του «Ενωτικού Κύκλου», ο Δίων θα παραχωρούσε ακόμη και το σπίτι του˙ εκεί, 

για παράδειγμα, την άνοιξη του 1943, με αφορμή μια συζήτηση για τη διευκρίνιση των 

σχέσεων «οικονομίας και πνευματικών αξιών», ο ίδιος ο αυτοβιογραφικός ήρωας, 

υπέρμαχος των κανόνων του «καλού παιχνιδιού» (fair-game) και της απεριόριστης 

αναζήτησης της αλήθειας (μέσω του ελέγχου κάθε άποψης «αποκλειστικά με λογικά 

κριτήρια»), θα έφτανε να υποστηρίξει «με μπρίο μιαν άποψη για την πάλη των τάξεων 

που πλησίαζε πολύ τη μαρξιστική» (Ρούφος, 2015, 60). Ανεξάρτητα από τον 

αυτοσαρκασμό, τον οποίο εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς στην εν λόγω σκηνή ‒

εφόσον ο αυτοβιογραφικός ήρωας, ντυμένος με καλοκαιρινό πουκάμισο και με την 

πίπα του διανοούμενου στο χέρι, αυτοθαυμαζόταν «με πολλή αλαζονεία» και επέχαιρε 

για «τη δική του υπεροχή σε πνευματικό ανδρισμό και στην αυτοπεποίθηση του 

άφοβου ερευνητή» (Ρούφος, 2015, 61)‒,102 είναι γεγονός ότι η έλξη των μαρξιστικών 

ιδεών, ακόμη και σε όσους είχαν ταχθεί με τρόπο αποφασιστικό στη μερίδα των 

σφοδρών πολέμιων της νέας «θρησκείας», θα αποδεικνυόταν ακαταμάχητη. Ας 

παραθέσουμε ενισχυτικά και το σχετικό απόσπασμα από την Προσωπική Μαρτυρία του 

Α. Πεπονή:  

Αλλά και η γοητεία του μαρξισμού μας άγγιξε όλους˙ όχι μόνο εκείνους που τον 
αποδέχτηκαν και έγιναν στρατευμένοι αριστεροί, εαμίτες ή και κομμουνιστές, μα και μας 
τους άλλους˙ όλους μας ανεξαίρετα. Μπροστά στη θέα ή την αναφορά ενός μαρξιστικού 
βιβλίου κανένας μας δεν έμενε αδιάφορος. Και σπεύδαμε όλοι μας να παραδοθούμε στην 
πνευματική διέγερση που προκαλούσαν φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές αναλύσεις, 
όπως των Μαρξ και Έγκελς, ή τετράγωνες αλλά και καυγατζίδικες διατυπώσεις όπως του 
Λένιν˙ να εντρυφήσομε σε κείμενα που ασκούσαν την επικίνδυνη έλξη τής χωρίς 
αμφιβολία πίστης. Που πρόβαλαν, σε μια ενότητα επιστήμης και πολιτικού κηρύγματος, 
τη δική τους λύση σαν την νομοτελειακά αναπότρεπτη.103 

102 Κάπως διαφορετική θα ήταν, στο σημείο αυτό, η μαρτυρία του Γ. Α. Κουμάντου για το συγκεκριμένο 
επεισόδιο˙ ο συναγωνιστής του Ρούφου στον ΕΣΑΣ αποδίδει την εξής εικόνα του δεκαοκτάχρονου 
«εστέτ» Δίωνα να προσπαθεί με απλοϊκούς αφορισμούς να αποκρούσει τη μαρξιστική σκέψη και 
κοινωνική ανάλυση: «Θυμάμαι ένα χειμωνιάτικο βράδυ στο σπίτι του κ. Προβελέγγιου, που ο ίδιος 
έπαιζε στο πιάνο μερικές νότες του Σοπέν και ξαφνικά σηκώνεται, διορθώνει με προσοχή τη θέση ενός 
κλαδιού αμυγδαλιάς που βρισκόταν πάνω στο πιάνο, τακτοποιεί το φωτισμό του πορτατίφ και μου λέει 
με όλη τη σοβαρότητα των δεκαοχτώ χρόνων: ‘‘δεν νομίζεις ότι το κλαδί αυτό είναι η καλύτερη 
αντίκρουση του μαρξισμού;’’. Είμαστε πολλοί τότε που δεν το νομίζαμε» («Εξ αφορμής ενός χρονικού 
και μιας κριτικής…», εφ. Η Καθημερινή, ό.π.). 
103 Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 11˙ μια από τις κυριότερες αιτίες για την έλξη του 
μαρξισμού στους νέους ‒όπως και των υπόλοιπων μέχρι πρότινος απαγορευμένων «καρπών», δηλαδή 
των προσώπων και των (φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών ή λογοτεχνικών) έργων που περιλαμβάνονταν 
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Η συγκεκριμένη μνεία εξυπηρετεί εδώ και έναν άλλο σκοπό: όπως είδαμε, ο 

συγγραφέας είχε γίνει δέκτης των επιφυλάξεων ή και της έντονης ενόχλησης κάποιων 

αναγνωστών –χωρίς στο σημείο αυτό να εξαιρείται ούτε η πλευρά των ιδεολογικά 

«συγγενών» κριτικών (όπως ήταν ιδιαίτερα η περίπτωση του Αιμ. Χουρμούζιου)– για 

την αδιάκοπη «φλυαρία» των «Χριστιανοδημοκρατών» επί παντός επιστητού ‒

κατεξοχήν, βέβαια, για τις αέναες συζητήσεις και αντιδικίες τους πάνω σε θέματα 

ιδεολογικοπολιτικά, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά κ.ά. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια ήταν τα 

ζητήματα που κυριαρχούσαν όχι μόνο στις συναντήσεις των «Ενωτικών 

Φροντιστηρίων», αλλά και σε άλλες αυτοσχέδιες συναθροίσεις νέων διψασμένων «γι’ 

αυτή την ελευθερία να διαβάζουν, να συζητούν, να συμφωνούν, ή επί τέλους και να 

διαφωνούν, ακόμα και να καυγαδίζουν».104 Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται, αυτή 

τη φορά, από την επιστολή-μαρτυρία του Γ. Α. Κουμάντου και αφορά (εκτός από τον 

συντάκτη της) πολλούς άλλους νέους με τους οποίους ο Ρούφος θα συνδεόταν στενά 

στα φοιτητικά του χρόνια ‒και, ακολούθως, στις μη εαμικές αντιστασιακές 

οργανώσεις: 

Και ξενυχτούσαμε μελετώντας μαρξιστικά και αντιμαρξιστικά κείμενα και κάναμε 
ατέλειωτες θεωρητικές συζητήσεις και γδύναμε κάθε τόσο τη συνείδησή μας και 
ρωτούσαμε τους πιο μεγάλους και τους πιο σοφούς και ακούγαμε ακόμα και των 
αντιπάλων μας τα κομμουνιστικά κηρύγματα με προσοχή –όλα αυτά όχι για να χαρούμε 
το ελεύθερο παιχνίδι των διαλεκτικών μας ικανοτήτων, αλλά αναζητώντας μια 
κοσμοθεωρία, ένα στήριγμα πνευματικό, μια πάντα φευγαλέα λύση των ηθικών 
προβλημάτων που μας βασάνιζαν, αναζητώντας κι εμείς δεν ξέραμε πάλι τι, μα πάντα 
αναζητώντας με όλη την αγωνία που μπορεί να φωλιάσει σε μια προβληματιζόμενη ψυχή 
δεκαεπτά ή δεκαοχτώ χρονών.105 

Από τον πρώτο χειμώνα της Κατοχής, συνομήλικοι του συγγραφέα, επίσης 

υποψήφιοι για τη Νομική (όπως ο Α. Πεπονής, ο Γ. Κουμάντος, ο Τ. Καπράλος κ.ά.), 

στη «μαύρη λίστα» του μεταξικού καθεστώτος (ο Πεπονής θα έκανε, λίγο παρακάτω, ονομαστική 
αναφορά σε κείμενα των G. Plekhanov, E. Durkheim, J. Jaurès κ.ά.)‒ ήταν η ίδια η ιδεολογική 
προπαγάνδα της ΕΟΝ, μολονότι δεν θα μπορούσε να αποδοθεί αποκλειστικά στον παράγοντα αυτό η 
κυριαρχία της κομμουνιστικής ιδεολογίας στη νεολαία της Κατοχής: «Βέβαια δεν θα πρέπει ν’ 
αναζητηθεί σ’ αυτά και μόνο η εξήγηση της ραγδαίας επιρροής που κέρδισε ο κομμουνισμός στο χώρο 
της νέας γενιάς καθώς ήρθε η ξενική κατοχή. Όμως, συνδέονται κι αυτά με την ιδεολογική ακτινοβολία 
του μαρξισμού σ’ έναν κόσμο νέων, που οι θεωρητικές και ιδεολογικές ανησυχίες τούς άγγιζαν ξαφνικά 
και απροειδοποίητα. Τους βρήκαν στα θρανία των τελευταίων τάξεων του γυμνασίου ή των πρώτων 
χρόνων τους σε Ανώτατες Σχολές» (ό.π., 12). Για το ίδιο θέμα, πρβλ. ακόμη την αντίστοιχη, 
αποκαλυπτική και απολαυστική μαρτυρία του Μ. Αναγνωστάκη, «Ο Ιωάννης Μεταξάς και εγώ», εφ. 
Αυγή, 3 Αυγ. 1986 [= περ. Εντευκτήριο, τχ. 71, Δεκ. 2005, 31-35] και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση 
μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 68 και 240. Για τη μύηση του Κ. Μαλτέζου στον μαρξισμό, μέσα από σχετικά 
πρώιμα διαβάσματα αριστερών συγγραφέων και διανοητών, πρβλ. Θ. Δ. Φραγκόπουλου, Τειχομαχία, 
ό.π., σ. 85-86 (και σ. 90, 108-109). 
104 Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 13. 
105 Γ. Α. Κουμάντος, «Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας κριτικής…», εφ. Η Καθημερινή, ό.π. 
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θα συνέστηναν φοιτητικές συντροφιές στο πρότυπο της «Αργώς» του Γ. Θεοτοκά –

κάποιοι μάλιστα, όπως ο ίδιος ο Πεπονής, θα εντάσσονταν σε ανάλογες παρέες, πριν 

ακόμη διαβάσουν το ομώνυμο μυθιστόρημα, συνειδητοποιώντας εκ των υστέρων ότι 

ζούσαν έτσι «μερικές σελίδες της».106 Οι συγκεντρώσεις θα λάμβαναν χώρα εκ 

περιτροπής στα σπίτια των νέων αυτών «αργοναυτών» (κατά κανόνα τις Κυριακές), θα 

προηγούνταν εντούτοις της ολομέλειας πολύωρες, ενδιάμεσες και επιμέρους 

συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων, βιβλίων, κρίσεων. Οι «δραστηριότητες» αυτές 

θα απορροφούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου των τελειοφοίτων στη 

διάρκεια της βδομάδας. Οι σχετικές συζητήσεις θα γίνονταν με πάθος, κάποτε και σε 

υψηλούς τόνους, μέσα σε μιαν «ατμόσφαιρα διανοουμενίστικου συνωμοτισμού» και 

επαναστατικού ριζοσπαστισμού «τύπου γαλλικού ή ρωσικού». Τα θέματα-προσχήματα 

της συζήτησης θα ήταν συνήθως κοινωνιολογικής ή φιλοσοφικής υφής, στην 

πραγματικότητα, όμως, «η ουσία της κουβέντας, και της διαφωνίας, απροκάλυπτα 

πολιτική».107 

Από την άποψη αυτή, δεν είναι τυχαία η σχετική διαβεβαίωση του Γ. Κουμάντου 

στον Αιμ. Χουρμούζιο για τις πνευματικές αναζητήσεις των μη εαμικών νέων της 

Κατοχής στη γνωστή επιστολή που θα του απηύθυνε με αφορμή την κριτική του στη 

Ρίζα του Μύθου. Το σημείο αυτό θα ήταν, άλλωστε, το μόνο στο οποίο ο Κουμάντος 

θα δικαίωνε απολύτως την αξιοπιστία της μαρτυρίας του Ρούφου ‒σε ένα, κατά τα 

άλλα, άκρως επικριτικό κείμενο για τη λανθασμένη και παραμορφωτική «εικόνα» που 

106 Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 13. 
107 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 13˙ ο Πεπονής θα συμμετείχε κατά τη διάρκεια της Κατοχής, μαζί με άλλους 
φίλους και συναγωνιστές του Ρούφου, σε τρεις απόπειρες ανασύστασης της «Αργώς», όπου θα 
λειτουργούσε «κάτι σαν Ακαδημία ελεύθερων συζητήσεων με ισχυρή δόση αυτοσχέδιου κοινοβουλίου» 
(σ. 14): η πρώτη θα διαλυόταν γρήγορα, μέχρι το καλοκαίρι του 1942 (σ. 13-14), και αμέσως θα 
δημιουργούνταν το διάδοχο «σχήμα» από τη φοιτητική συντροφιά των Πεπονή, Καπράλου, Κουμάντου 
κ.ά. όπου, όμως, θα συμμετείχαν και μεγαλύτεροι στην ηλικία, «νεότεροι μεσοπολεμικοί» (και κάποιοι 
ήδη επώνυμοι), όπως οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Λευτέρης και 
Γρηγόρης Γρηγορίου, Μάριος και Μίνως Βολανάκης, Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Π. Κολακλίδης κ.α. (σ. 
14-15, πρβλ. και σ. 27, 49-51)˙ η ίδρυση του ΕΣΑΣ θα σηματοδοτούσε την τρίτη «ανάσταση» της 
«Αργώς» «με άλλη διαδικασία και άλλη μορφή», αν και αναλλοίωτη θα έμενε «η ουσία: η ιδεολογική 
αγωνία, τα θεωρητικά προβλήματα, ελπίδες και ερωτήματα για το μεταπολεμικό αύριο» (σ. 74). 
Αντίθετα, ενδεικτική της διάψευσης των ελπίδων για τη δικαίωση των αγώνων των νέων της Κατοχής 
και της Αντίστασης υπήρξε η παρωδία της «Αργώς» που θα αναβίωνε μεταπολεμικά από το καλοκαίρι 
του 1945 κ.ε.˙ σε αυτή θα συμμετείχαν, εκτός από τους Πεπονή και Κουμάντο (ο Καπράλος θα είχε 
σκοτωθεί ήδη ως «Ιερολοχίτης» στη μάχη του Αρχαγγέλου της Πρέβεζας τον Ιούλιο του 1944), ο Κ. 
Καστοριάδης, η Μ. Κρανάκη, ο Τ. Κύρκος, ο Α. Ιωαννίδης κ.ά.: «Τούτη η συντροφιά θύμιζε την 
κατοχική ΑΡΓΩ μας κάπως απ’ την ανάποδη. Άλλη ατμόσφαιρα, άλλοι τόνοι, διαφορετικό ύφος 
συζητήσεων. Ήταν κι εδώ όλα σαφέστατα μετακατοχικά. Ο Αλέκος Ιωαννίδης, με πηγαίο χιούμορ και 
έντονη ειρωνική διάθεση, είδε τον κύκλο εκείνο σαν κόμμα, το βάφτισε ‘‘αναρχοβουδιστικό’’ και 
καθιέρωσε διακριτικό του γνώρισμα και χαιρετισμό το φάσκελο. Οι πιο πολλοί το είχαν αποδεχτεί και 
σα γουστόζικο αστείο μα, ίσως, και σαν κάποια αλήθεια για τη στάση τους στα χρόνια που άρχιζαν» (σ. 
148). 
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(κατά τη γνώμη του επιστολογράφου) φιλοτεχνούσε ο συγγραφέας, περιγράφοντας τις 

«γαλάζιες» αντιστασιακές οργανώσεις, την ταυτότητα και τη δράση τους, στον πρώτο 

τόμο του Χρονικού: 

Στο βιβλίο του κ. Προβελέγγιου φαίνεται να σας ξαφνιάζει ακόμα και κάποια υπέρμετρη 
πνευματικότητα (αρκετά άγουρη), που δίνει την εντύπωση ότι οι νέοι της εποχής εκείνης 
περνούσαν την ώρα τους σχολιάζοντας τον Γκαίτε, τον Νίτσε, τον Μπαχ. Αναρωτιόσαστε 
αν αυτά όλα δεν είναι προσθήκες μεταγενέστερες, της δεκαετίας που πέρασε από τότε, αν 
τα «παιδιά» είχαν τη θέληση και την ικανότητα να κάνουν τέτοιες συζητήσεις. 
Ίσως να υπάρχουν μερικές προσθήκες και μερικές διορθώσεις. Αλλά βασικά, στο σημείο 
αυτό, πρέπει να επιβεβαιώσω τη μαρτυρία του κ. Προβελέγγιου: βασίλευε τότε, στα νιάτα 
της Κατοχής, μια περίεργη άνθηση γενικών πνευματικών ενδιαφερόντων, μια πυρετική 
συμβίωση με το Πνεύμα. Και νομίζω ότι η εξήγηση του φαινομένου αυτού δεν είναι 
δύσκολη: στη διάθεσή μας να αντιταχθούμε ηθικοπνευματικά (και πολιτικά) στον 
κομμουνισμό, είχαμε την αόριστη αίσθηση ότι οι μεγάλες αξίες της πνευματικής μας 
κληρονομιάς αποτελούσαν ταυτόχρονα το αγαθό, που για την περίσωσή του 
αγωνιζόμαστε και το στήριγμα που θα μπορούσε να μας τονώσει στον αγώνα μας αυτόν. 
Έτσι έγιναν οι μεγάλοι κλασικοί της πνευματικής δημιουργίας άρτος μας επιούσιος και 
μέριμνα καθημερινή. Με θέρμη, με δίψα, με τον φανατισμό που έδινε η πεποίθηση ότι η 
μελέτη αυτή των κειμένων και των ήχων ήταν μια φάση του εθνικού και του κοινωνικού 
μας αγώνα. 
[…] 
Με πάθος κυνηγούσαμε κάθε ευκαιρία πνευματικής καλλιέργειας, περιοδικά, διαλέξεις, 
συναυλίες, τη δίκη των τόνων, τον πρόλογο του Λυρικού Βίου, όλα τα απορροφούσαμε 
με ανωριμότητα ίσως, αλλά με τη μοναδική τιμιότητα του ανθρώπου που αναζητεί ένα 
ηθικό θεμέλιο.108 

Εξ ου και οι ατέρμονοι διάλογοι των «σταυροφόρων» (με προεξάρχουσες φιγούρες 

αρχικά τον ίδιο τον Δίωνα και τον Στέφανο, στη συνέχεια τον Μιχαήλ, τον Ρένο και 

τον Μάρκο –όλοι τους πρόσωπα υπαρκτά) για την ευρωπαϊκή πολιτική, πνευματική 

108 Γ. Α. Κουμάντος, «Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας κριτικής…», εφ. Η Καθημερινή, ό.π. Ο 
Κουμάντος αναφερόταν ενδιάμεσα και αυτός (χωρίς να την κατονομάζει) στην «Αργώ» και στην 
περιπέτεια με τη Γερμανική Μυστική Στρατιωτική Αστυνομία που έζησε αργότερα ο ίδιος και άλλα από 
τα ιδρυτικά μέλη του «Ομίλου» –ένα επεισόδιο που αφηγείται και ο ίδιος ο Πεπονής (πρβλ. ό.π., σ. 49-
51): «Κάποτε, μέσα στη μεγάλη πείνα του 41-42, είχαμε φτιάσει έναν ‘‘όμιλο συζητήσεων’’, όπου κάθε 
Κυριακή πρωί ακούγαμε μιαν εισήγηση ενός από μας για κάποιο πνευματικό θέμα και ύστερα 
συζητούσαμε. Ήταν απίστευτος ο αριθμός των νέων, που ζητούσαν να συμπράξουν, ώσπου οι 
πολυάριθμες συγκεντρώσεις κίνησαν το ενδιαφέρον της γερμανικής αστυνομίας κι έτσι ο όμιλος 
διαλύθηκε. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκπληξη του Γερμανού ανακριτή, όταν αργότερα είχα συλληφθεί 
(για άλλη δράση) και για να αμυνθώ του έδειξα μερικές από τις ομιλίες που είχαν γίνει στον ύποπτον 
‘‘Όμιλο’’: ‘‘η γνωσιοθεωρία του Καντ’’, ‘‘μαρξισμός και φροϋδισμός’’, ‘‘η φιλοσοφία του Μπερξόν’’, 
‘‘το γλωσσικό ζήτημα’’ και άλλα παρόμοια, που ασφαλώς θα τον έκαμαν να πιστέψει ότι τον 
κοροϊδεύω». Λίγο παρακάτω, ο Κουμάντος θα υπενθύμιζε, μάλιστα, στον Χουρμούζιο ότι κάποια στιγμή 
«το κυνήγι αυτό των γνώσεων» έφερε τους νέους του «Ομίλου» σε «προσωπική επαφή» μαζί του και 
ότι σε μία διάλεξη που διοργανώθηκε «σ’ ένα σπίτι κάπου κοντά στην οδό Ρηγίλλης» ο Χουρμούζιος 
είχε μιλήσει για το έργο του Η. Βενέζη˙ ο ίδιος ο Κουμάντος την είχε παρακολουθήσει μαζί με τον 
Ρούφο: «Ανάμεσα στο ακροατήριό σας βρίσκονταν και μερικοί νέοι κι εγώ, αν δεν με γελά η μνήμη, 
είχα έρθει με τον κ. Προβελέγγιο». Ο Χουρμούζιος σε σχετική σημείωση θα επιβεβαίωνε τη μαρτυρία 
του Κουμάντου, δίνοντας κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις για τις συγκεκριμένες διαλέξεις, οι οποίες και 
είχαν δοθεί για την ενίσχυση του έργου της «Επιτροπής βοηθείας των απορφανιζόμενων από τη 
χιτλερική θηριωδία οικογενειών» και στις οποίες είχαν συμμετάσχει και άλλοι λογοτέχνες, όπως ο Σ. 
Μυριβήλης. 
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και, ευρύτερα, πολιτιστική κληρονομιά του παρελθόντος, και, προπαντός, για το πώς 

αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να προσφέρει απαντήσεις στα πιεστικά αιτήματα 

του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος˙ ας θυμηθούμε εδώ και τι απαντούσε ο 

Ρούφος σχετικά με τα θέματα αυτά στην ανεπίδοτη επιστολή του στον Χουρμούζιο:  

Πρώτ’ απ’ όλα σας πειράζει ότι οι νέοι αυτοί εμφανίζονται παραφορτωμένοι με 
φιλοσοφικές κι άλλες γνώσεις και τις συζητάνε. Λυπάμαι, αλλά τέτοιες κουβέντες σ’ αυτή 
τη συντροφιά ανταποκρίνονται απόλυτα στην αληθινή της ατμόσφαιρα και στα 
πνευματικά της ενδιαφέροντα. (Προσωπικά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν ξανάπιασα 
στο χέρι μου φιλοσοφικό σύγγραμμα μετά τα εικοσιένα μου χρόνια, ενώ ώς τότε τα 
διάβαζα με μανία όπως κι οι φίλοι μου). Έπειτα μην ξεχνάτε δυο σοβαρούς παράγοντες 
που βοηθούσαν τις μελέτες εκείνα τα χρόνια: την πίεση της ιστορίας που απαιτούσε 
κοσμοθεωρητικό προσανατολισμό και την έλλειψη πολλών άλλων διασκεδάσεων κι 
απασχολήσεων ‒εκδρομών, ταξιδιών, σπορ, συστηματικών επιστημονικών σπουδών. 
Έτσι έμενε αρκετός καιρός για διαβάσματα, συζητήσεις, αναζητήσεις […].109 

Όπως ήταν επόμενο, οι συζητήσεις οι σχετικές με την κρισιμότητα των 

περιστάσεων, με τους κινδύνους που απειλούσαν το έθνος και την κοινωνία από τη 

συνεχιζόμενη ξενική Κατοχή, καθώς και οι πρωτοβουλίες που απαιτούνταν για την 

αντιμετώπισή τους, γρήγορα θα ξέφευγαν από το στενό πλαίσιο των «Φροντιστηρίων», 

των φοιτητικών «Ομίλων» ή των φιλικών ομηγύρεων. Ύστερα από το άνοιγμα και την 

κανονική λειτουργία των Σχολών στις αρχές του 1943, οι κουβέντες αυτές θα 

μεταφέρονταν στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα, όπου με κάθε ευκαιρία θα ακούγονταν 

λόγια και συνθήματα αντιστασιακά και πολιτικά, την ίδια στιγμή που οι πρωτοετείς 

φοιτητές θα έρχονταν σε επαφή με τους συναδέλφους τους των προηγούμενων ετών. 

Με τον τρόπο αυτό, θα διανοίγονταν οι κύκλοι οι σχηματισμένοι ήδη από τα σχολεία 

ή από τη φοιτητική Λέσχη με νέες γνωριμίες και σταδιακά θα καταστάλαζε η επιλογή 

του «στρατοπέδου» του καθενός, ξεχωρίζοντας τους ομοϊδεάτες από τους αντιπάλους. 

Οι εκατέρωθεν διαξιφισμοί (αρχικά σε λεκτικό επίπεδο) θα είχαν ως επίκεντρο πλέον 

κυρίως τη Νομική Σχολή, η οποία και θα αναδεικνυόταν, για ακόμη μια φορά, ως ο 

κατεξοχήν χώρος ζύμωσης του συνόλου σχεδόν του φοιτητικού πληθυσμού και ως το 

πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των αντιμαχόμενων οργανώσεων/συσσωματώσεων/ 

παρατάξεων για την αύξηση της επιρροής τους στη νεολαία: 

Οι συζητήσεις στάθηκαν το επίκεντρο της ζωής μας για αρκετούς μήνες του πρώτου και 
του δεύτερου χρόνου της Κατοχής. Απ’ εκεί ξεκίνησε ο ένας απ’ τους ιστούς που μας 
οδήγησε σ’ αυτή τη γοητευτική, ίσως ανεπανάληπτη και τελικά χαμένη περιπέτεια της 
κατοχικής Αντίστασης. Από κει κι ο ένας πάλι απ’ τους ιστούς που έφερε τον ίδιο κύκλο 
σε μια πρώτη γνωριμιά με την πολιτική ζωή της χώρας μας. Το άλλο σημείο εκκίνησης, 

109 Απόσπασμα ανεπίδοτης επιστολής του Ρούφου στον Χουρμούζιο, στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 306. 
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και για τα δυο, ήταν τα φοιτητικά θρανία της Νομικής Σχολής, η αίθουσα της οδού Σίνα 
και το αμφιθέατρο της Σόλωνος.110 

Στο μεταξύ, όπως θα συνέβαινε κατά κανόνα και με τους αριστερούς συναδέλφους 

τους, για τους «χριστιανοδημοκράτες» φοιτητές ο ένας πόλος πάντοτε θα ήταν η 

θεωρία˙ το ενδιαφέρον τους, δηλαδή, θα εστιαζόταν στην αναγκαία ιδεολογική 

διασαφήνιση των θεμελιωδών άρθρων του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού 

τους προσανατολισμού, προκειμένου να μπορούν να αντιπαρατεθούν με συγκεκριμένα 

επιχειρήματα στη ρητορική των αντιπάλων τους, όποτε «άναβαν» τα πνεύματα και οι 

συζητήσεις στα φοιτητικά έδρανα. Μολονότι, λοιπόν, θα προηγούνταν της πράξης οι 

σχετικές προσεγγίσεις και τοποθετήσεις των καθοδηγητών ή των συμφοιτητών τους 

στα εκάστοτε θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητούμενο θα ήταν εξίσου, ιδιαίτερα για 

τους πιο ανήσυχους και τους πιο ανυπόμονους από τους νέους που είχαν βρει 

«καταφύγιο» στα «Ενωτικά Φροντιστήρια» και σε «Ομίλους» ή φοιτητικές συντροφιές 

τύπου «Αργώς», η διαμόρφωση μιας επεξεργασμένης στρατηγικής για την ανάληψη 

δράσης. 

Ωστόσο, αρκετοί νέοι, είτε από ιδιοσυγκρασία είτε από πατριωτισμό και 

αντιστασιακό ζήλο είτε, ακόμη, από επίδειξη δύναμης ή ανωτερότητας έναντι των 

(συστηματικότερων στη θεωρία και αποτελεσματικότερων στην πράξη) στελεχών της 

ΟΚΝΕ και του ΕΑΜΝ ή, τέλος, για όλους τους προηγούμενους λόγους μαζί, 

αδημονούσαν για ενέργειες ανάλογες της ανατίναξης των γραφείων της φιλοναζιστικής 

ΕΣΠΟ από την ΠΕΑΝ. Εμπνεόμενοι κυρίως από το «πνεύμα του Μετώπου» (το «έπος» 

του πολέμου στα ελληνοαλβανικά σύνορα και στα οχυρά της Γραμμής Μεταξά), τα 

παιδιά αυτά γρήγορα θα απογοητεύονταν από τις άκρως «ισορροπημένες», 

μετριοπαθείς θέσεις ή την έφεση στις σχοινοτενείς, έξω από κάθε πρακτική 

σκοπιμότητα, αφηρημένες αναλύσεις του Λαούρδα, του Χρηστίδη και των υπολοίπων 

θεωρητικών του ΕΕΚ. Οι καθοδηγητές του «Ενωτικού Κύκλου» όντως θα απέτρεπαν 

τους «κατηχούμενούς» τους από την ανάληψη ενεργητικότερης στάσης απέναντι στις 

δυνάμεις κατοχής και θα τους αποθάρρυναν από αντίστοιχες, αντιστασιακές 

εκδηλώσεις, αφήνοντας κάθε σχετική πρωτοβουλία στο αριστερό/εαμικό κίνημα. 

110 Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 14˙ πρβλ. στη Ρίζα του Μύθου τον Δίωνα και τους 
μαχητικούς «Χριστιανοδημοκράτες» της παρέας του, να ενδιαφέρονται, εκτός από τη Νομική, και για 
τα τεκταινόμενα στην Ιατρική, καθώς: «Στις δυο σχολές αυτές, τις πιο πολυάνθρωπες, θα κρινόταν ο 
αγώνας για την κυριαρχία στο Πανεπιστήμιο: οι θεολόγοι αδιαφορούσαν για τη βασιλεία του κόσμου 
τούτου, στους χημικούς δεν υπήρχε χριστιανοδημοκρατικός πυρήνας, οι φυσικομαθηματικοί ήταν λίγοι 
κι ήσυχοι, στη Φιλοσοφική πλειοψηφούσαν τα κορίτσια» (Ρούφος, 2015, 50). 
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Έτσι, πολλοί νέοι των «Φροντιστηρίων» του Κανελλόπουλου δεν θα αργούσαν να 

εγκαταλείψουν τις συγκεντρώσεις αυτές και τις συστάσεις των πρεσβυτέρων τους περί 

επίδειξης πνεύματος σωφροσύνης, αυτοσυγκράτησης και αδράνειας, μυούμενοι σε 

αντιστασιακές οργανώσεις, όπως η ΠΕΑΝ και η ΙΤ.111 Αξίζει, ωστόσο, εδώ να 

υπογραμμιστεί και πάλι ότι, παρά τη διαφορετική προσέγγισή τους με το ΕΕΚ στο 

επίμαχο ζήτημα της ένοπλης πάλης, την οργανωτική και επιχειρησιακή τους αυτονομία 

και αυτοτέλεια, την ανυπαρξία οποιωνδήποτε δεσμεύσεων ή εξαρτήσεων από τον Π. 

Κανελλόπουλο και τον πολιτικό του φορέα, οι οργανώσεις αυτές (ΠΕΑΝ, ΙΤ, ΣΣΝ) 

εξακολουθούσαν να κινούνται στο «κλίμα Κανελλόπουλου» –για αυτό, εξάλλου, τα 

μέλη τους αποκαλούνταν από τις ανταγωνιστικές οργανώσεις της Αριστεράς 

συλλήβδην ως «κανελλοπουλικοί».112 

Ένας από τους νέους εκείνους, που δεν θα έβρισκε αρκετές τη φιλοσοφική 

ενατένιση, την αποχή από «προκλήσεις» και την ιδεολογική επεξεργασία θεωρητικών 

αρχών ή και πολιτικών προγραμμάτων για το μεταπολεμικό μέλλον της χώρας, τη 

στιγμή που το παρόν επέβαλλε άλλες προτεραιότητες, θα ήταν και ο Δίων. Ο νεαρός 

«εθνικιστής» θα προσπαθούσε σύντομα να βρει αλλού διεξόδους δράσης και 

κατάλληλα κανάλια για τη διοχέτευση της μαχητικής του διάθεσης, που έμενε 

ανικανοποίητη στα «Ενωτικά Φροντιστήρια». Αν στις αρχές του φθινοπώρου του 1942, 

εξακολουθούσε να ελπίζει ότι ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης δεν μπορούσε να είναι 

και τόσο σπάνιος ή τόσο δύσκολος και ότι σίγουρα «μπορούσαν να υπάρχουν κι άλλοι 

σαν κι αυτόν, τον Δίωνα, που να ξέρουν να χαίρονται την ευγενικιά αυτή κοσμοθεωρία, 

να ζούνε μέσα τους τη λεπτή της σύνθεση, και ταυτόχρονα ν’ αντιμετωπίζουν με 

ρεαλισμό τη χρήση των μέσων που η νίκη της απαιτούσε» (Ρούφος, 2015, 36), μόλις 

111 Την ίδια απογοήτευση, από τον ίδιο μάλιστα τον Π. Κανελλόπουλο, φαίνεται ότι συμμερίστηκε από 
νωρίς και ο Κ. Μαλτέζος, πριν ακόμη την προσχώρηση του στην ΟΚΝΕ την άνοιξη του 1942 και την 
ανάδειξή του σε «κόκκινο τσάρο». Τον Μαλτέζο τον είχε φέρει σε προσωπική επαφή με τον αχαιό 
πολιτικό και πανεπιστημιακό ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος (Τειχομαχία, ό.π., σ. 112-116 και συνέντευξή του 
στον Π. Μακρή-Στάικο, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 128 και σημ. 272, σ. 340)˙ οι (σκληροί) 
χαρακτηρισμοί τους οποίους, κατά τον συγγραφέα, είχε χρησιμοποιήσει ο Κ. Μαλτέζος για τον 
Κανελλόπουλο («καμποτίνος», «μεταβυζαντινός τζουτζές») είναι ενδεικτικοί αυτής της αποδοκιμασίας 
του τρισέγγονου του Μακρυγιάννη για τις θεωρητικές αρχές και τις θέσεις του ΕΕΚ, καθώς και για τη 
στάση του ηγέτη του κόμματος απέναντι στην προοπτική της ενεργητικής/ένοπλης αντίστασης. 
112 Πρβλ. και τη συναφή μαρτυρία του ανώνυμου συντάκτη του εκτενούς δημοσιεύματος για τη Ρίζα του 
Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 59): «Το πρόγραμμα της 
‘‘χριστιανοδημοκρατικής’’ κινήσεως είναι αντικομμουνιστικό και αντικαπιταλιστικό συγχρόνως. Και η 
θεωρία του πάλι περιέχει αρχές απ’ την αστική ιδεολογία (δημοκρατία, κράτος δικαίου κ.λπ.), ενώ απ’ 
τις μαρξιστικές απόψεις παίρνει τα αιτήματα αναδιοργανώσεως του οικονομικού βίου. Στις 
συγκεντρώσεις των πυρήνων της γίνονται ιδεολογικά φροντιστήρια, όπου αναπτύσσονται οι αρχές της 
κινήσεως. Είναι μια προσπάθεια φιλότιμη, γεμάτη αγάπη για τον τόπο και ανθρωπισμό, μα είναι για 
χρόνους ειρηνικούς». 
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λίγους μήνες μετά θα έχανε την αισιοδοξία και την πίστη του στο 

χριστιανοδημοκρατικό «δόγμα», στα στελέχη της ηγεσίας και στην 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης από αυτούς τακτικής έναντι τόσο των 

κατοχικών δυνάμεων όσο και των κομμουνιστών: 

Λίγο λίγο όμως ο ενθουσιασμός του Δίωνα ελαττώθηκε όταν ήρθε σε πιο άμεση επαφή με 
τα πράματα κι ιδιαίτερα όταν γνώρισε καλύτερα την ηγεσία της κίνησης: την αποτελούσαν 
αγαθοί επιστήμονες γεμάτοι αφέλεια και καλές προθέσεις, χωρίς ίχνος πρακτικής 
πολιτικής ικανότητας. {Ήταν οι άνθρωποι που είχαν εμπιστευτεί τυφλά το Φίλη, οι 
άνθρωποι που επανειλημμένα είχαν αρνηθεί τη συνεργασία άλλων αντικομμουνιστικών 
ομάδων, κι ιδιαίτερα αξιωματικών, για να μη χρωματιστεί η κίνησή τους σαν 
«αντιδραστική», σ’ εποχή που μονάχα μια συνεργασία όλων των εθνικών στοιχείων 
μπορούσε να’ χει ελπίδες να τα βγάλει πέρα. (Ρούφος, 1954, 51)} Τη στιγμή που για τον 
Δίωνα και τους συντρόφους του γινόταν όλο και πιο φανερό πως μόνο η δύναμη κι η 
ετοιμότητα για δράση είχαν πιθανότητες νίκης, αυτοί εξακολουθούσαν να πρεσβεύουν το 
θεωρητικό κήρυγμα και την αποφυγή της βίας σαν τα μόνα ηθικά μέσα αγώνα.  
[…]  
Η δυσπιστία στις ικανότητες της ηγεσίας αυτής […] είχε αρχίσει να επιδράει βαθμιαία 
πάνω στην ίδια την ιδεολογία. Πολλοί φοιτητές που δε σκοτίζονταν για κοινωνικό 
πρόγραμμα, κι είχαν προσχωρήσει στη χριστιανοδημοκρατία για τους ίδιους λόγους που 
είχε προσχωρήσει αρχικά κι ο Δίων, δεν έκρυβαν πως θα ’φευγαν τη μέρα που θα ’ρχονταν 
να τους ζητήσουν οι καθαρά δεξιές, ημιστρατιωτικές οργανώσεις, που ψιθυριζόταν ότι 
ετοιμάζονταν κρυφά. Ακόμα κι ο Δίων όμως, κι άλλοι που σαν κι αυτόν είχαν αφομοιώσει 
την ιδεολογία, είχαν αρχίσει να ψάχνουν μέσα τους για κάτι πιο ζωικά διεγερτικό από το 
σύμβολο της «ισορροπίας», αυτή την άχρωμη κι άοσμη λέξη {που δε συνδεόταν ούτε με 
ένα από τα αρχέτυπα που συγκινούν τους ζωντανούς ούτε με καμιά εμπνευστική 
φυσιογνωμία (Ρούφος, 1954, 52)} που είχε καταλήξει να θυμίζει μονάχα τις επιφυλάξεις 
του Κοκού και τους αισθητισμούς του Ασημάτου. (Ρούφος, 2015, 57-58)113  

Ο Δίων θα συμμεριζόταν όλο και περισσότερο τις επιφυλάξεις των παλαιότερων 

και πιο έμπειρων συντρόφων του στη «χριστιανοδημοκρατική» παράταξη απέναντι 

στην «ιδεολογική φλυαρία της οργάνωσης» και στην εμμονή της στη λογική της 

πειθούς, της ευγενούς άμιλλας και της «μη βίας». Αντίστροφα, θα έβλεπε όλο και πιο 

113 Η μαρτυρία του Ρούφου συμπίπτει στο σημείο αυτό απολύτως με αντίστοιχες τοποθετήσεις άλλων 
μη εαμικών φοιτητών, οι οποίοι, απογοητευμένοι από τη στάση του Π. Κανελλόπουλου και τις αναλύσεις 
των θεωρητικών του ΕΕΚ στα «Φροντιστήρια», θα εντάσσονταν ακολούθως τόσο στην ΠΕΑΝ, όσο και 
στην ΙΤ˙ τις μαρτυρίες αυτές επικαλείται, ανάμεσα σε άλλους, και ο Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ (1941-
1945)…, ό.π., σ. 75-76): «Από την άλλη πλευρά, είναι ακριβές ότι ο Κανελλόπουλος πράγματι δεν 
κήρυξε ποτέ την ένοπλη αντίσταση και κράτησε μία (όχι απορριπτική, όπως οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, 
αλλά) αόριστη στάση απέναντι στην προοπτική της. Τα Ενωτικά Φροντιστήρια και ο ίδιος ο Βασίλειος 
Λαούρδας δεν παρότρυναν τους νέους σε δυναμική αντίσταση˙ μάλλον το αντίθετο, κάτι που 
προξενούσε την αδημονία των νέων που φλέγονταν να αγωνιστούν. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις –π.χ. 
μαρτυρία του Γεώργιου-Αλέξανδρου Μαγκάκη– ότι η στάση αυτή του Κανελλόπουλου θεωρούνταν 
υπερβολικά θεωρητική και απωθούσε τους νέους˙ […]. Ανάλογη μαρτυρία για ‘‘απογοήτευση’’ από τη 
στάση του Κανελλόπουλου και από τα Ενωτικά Φροντιστήρια κατέθεσαν επίσης οι Κώστας Καζολέας 
και Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς, της ΙΤ, τονίζοντας ότι οι συμμετέχοντες φλέγονταν για αντιστασιακή 
δράση και όχι για συζήτηση σχετικά με το μέλλον» (πρβλ. και σημ. 144 και 145, σ. 75-76)˙ πρβλ. και Π. 
Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 111 και σημ. 218, σ. 335 για σχετική μαρτυρία του Σ. 
Ιακωβίδη. 
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πολύ με συμπάθεια και κατανόηση τους πιο πρακτικούς και μπόσικους συναγωνιστές 

του, «που ζητούσαν όπλα για τη μέρα της μάχης που ολοένα πλησίαζε» (Ρούφος, 2015, 

58). Μόνον που στην περίπτωσή τους, η προοπτική διεξαγωγής ενός διμέτωπου αγώνα 

(και εναντίον των Γερμανών και εναντίον των αριστερών/εαμικών) σύντομα θα 

αποδεικνυόταν ανέφικτη και η πλάστιγγα θα έγερνε απειλητικά στο δεύτερο σκέλος ‒

ακόμη και αν αυτό θα συνεπαγόταν μοιραία μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (ακούσιας 

ή εκούσιας) συνεργασίας με ύποπτα στοιχεία και κύκλους σε άμεση ή έμμεση 

διασύνδεση με τις δυνάμεις Κατοχής, τις δωσίλογες κυβερνήσεις και τον κρατικό 

μηχανισμό «ασφάλειας» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 191-192). Η νόθευση του σκοπού από 

αθέμιτα μέσα (κάτι που υποτίθεται ότι οι πιο ώριμοι από τον άγουρο Δίωνα, όπως ο Κ. 

Μαλτέζος με αφορμή την περίπτωση του ΤΑΦ, είχαν διακρίνει στις μεθόδους και στις 

πρακτικές των κομμουνιστών και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους, αποχωρώντας από 

την ΟΚΝΕ ή το ΕΑΜ)114 θα γινόταν στην εξέλιξη των πραγμάτων αναπόφευκτη ‒ένα 

ακόμη οδυνηρό μάθημα για τον νεαρό «σταυροφόρο», ο οποίος δεν θα αργούσε να 

ανακαλύψει και τη σκοτεινή πλευρά της δικής του «ονειροφτιαγμένης» παράταξης της 

«αισθητικής, του χρώματος και του μύθου της ελευθερίας» (Ρούφος, 2015, 165). Αλλά 

για όλα αυτά, στη συνέχεια. 

Η «(αντι)στράτευση» του Δίωνα απέναντι στον «αριστερό οδοστρωτήρα» θα 

κυριαρχούσε απόλυτα στις σελίδες της Ρίζας του Μύθου. Οι μοναδικές αντιστασιακές 

πράξεις που θα μνημονεύονταν και στις οποίες θα προέβαιναν ο ίδιος και οι 

συναγωνιστές του θα ήταν α) η οργάνωση πανηγυρικών εορτασμών και η συμμετοχή 

σε (κοινές με τους αριστερούς/εαμικούς) φοιτητικές διαδηλώσεις στην επέτειο της 25ης 

Μαρτίου 1943 (πρβλ. Ρούφος, 2015, 53-56) και β) η αναγραφή, κατά τις βραδινές ώρες 

της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, εθνικοαπελευθερωτικών συνθημάτων στους 

τοίχους της πρωτεύουσας με μπλε χρώμα (σε αντίθεση με την κόκκινη ή πράσινη 

μπογιά του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ) –ένα «διασκεδαστικό σπορ που είχε και τους 

κινδύνους του» (Ρούφος, 2015, 49). Η έμφαση μέχρι και τον Φεβρουάριο του 1944 θα 

δινόταν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του εσωτερικού και όμαιμου «εχθρού», 

αφήνοντας σχεδόν στο περιθώριο κάθε άλλη έγνοια ή δραστηριότητα, με εξαίρεση, 

114 Η έννοια της «προδοσίας» των βασικών αρχών μιας ιδεολογίας από τη (χωρίς διάκριση) χρήση μέσων 
που αντιστρατεύονται τους σκοπούς της κατέχει, όπως θα δούμε, κεντρική θέση τόσο στην τριλογία του 
Ρούφου (αλλά και στη Χάλκινη Εποχή), όσο και στην Τειχομαχία του Φραγκόπουλου. Οι κομμουνιστές 
υιοθετούσαν, κατά τον Μιχαήλ, αθέμιτα μέσα για να πετύχουν (ευγενείς κατά τα άλλα) σκοπούς ‒κάτι 
που, σε τελική ανάλυση, δεν θα τους ξεχώριζε στα μάτια του από τους ακροδεξιούς και τους φασίστες 
(πρβλ. Ρούφος, 2015, 151-153). 
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όπως θα δούμε, την περίθαλψη των πληγέντων από τους βομβαρδισμούς των 

συμμάχων κατοίκους του Πειραιά (Ιανουάριος 1944).  Ας θυμηθούμε, εδώ, πώς έθετε 

το όλο ζήτημα και ο Γ. Θεοτοκάς: 

Στην αρχή ο σκοπός επιδιώκεται με επιχειρήματα διανοουμένων. Οι περισσότεροι νέοι 
του χρονικού ανήκουν σ’ ένα κόμμα που ο συγγραφέας το λέει χριστιανοδημοκρατικό, 
καλύπτοντας έτσι, με διαφανή τρόπο, το παλαιό Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του κ. Παναγιώτη 
Κανελλόπουλου. (Άτυχος μου φαίνεται αυτός ο όρος. Ένα χριστιανικό κόμμα, αν υπήρχε, 
θα έπρεπε να παρουσιάσει, στο θεωρητικό επίπεδο, μιαν ιδεολογία εμπνευσμένη από την 
Καινή Διαθήκη, πράγμα που δεν συμβαίνει εδώ.) Γρήγορα, ωστόσο, το 
χριστιανοδημοκρατικό κόμμα τους απογοητεύει, καθώς τους φαίνεται ανίσχυρο να 
αντιμετωπίσει την επίδειξη της βίας και τις τρομοκρατικές εκδηλώσεις των αντιπάλων 
τους. Η βία, αναπόφευκτα, ορμέμφυτα, γεννά τη βία. Ο όμιλος προσχωρεί σε μια μυστική 
στρατιωτική οργάνωση της δεξιάς και οπλίζεται με τα πιστόλια που ξεπούλησαν οι 
διαλυμένοι Ιταλοί στα 1943. Αρχίζει η εφιαλτική εποχή των νυχτερινών πυροβολισμών 
και των δολοφονιών, η ατμόσφαιρα του εμφύλιου πολέμου, η κατοχή των 
πανεπιστημιακών κτιρίων από ένοπλες ομάδες ανήλικων παιδιών που δεν το έχουν τίποτα 
να σκοτώσουν και να σκοτωθούν.115 

Η κλιμάκωση, λοιπόν, της εμφυλιοπολεμικής βίας μέσω της στροφής αρκετών μη 

εαμικών φοιτητών σε πιο σκληρές «λύσεις» και οργανώσεις (ημι)στρατιωτικού 

χαρακτήρα με διαρκώς εντεινόμενο αντιεαμικό/αντικομμουνιστικό προσανατολισμό 

(όπως ήταν η ΑΡΗ/ΡΑΝ), καθώς και οι συστηματικές προσπάθειες των διάσπαρτων 

«αστικών» οργανώσεων να συνεργαστούν, να συσπειρωθούν ή και να συνενωθούν σε 

ένα ενιαίο μέτωπο, προκειμένου να αποσοβήσουν την επέλαση και την επικράτηση των 

«κόκκινων», θα αναδεικνυόταν το πρωτεύον μέλημα του Δίωνα και των συντρόφων 

του –όπως και το βασικό θέμα γύρω από το οποίο θα περιστρεφόταν η όποια δράση 

στη Ρίζα του Μύθου. Κρίσιμη και αποφασιστική καμπή προς τις συγκρούσεις στον 

πανεπιστημιακό χώρο και την εμπέδωση ενός κλίματος «πόλωσης» στη φοιτητική 

νεολαία ‒ένα σημείο μετά το οποίο ουσιαστικά δεν θα μπορούσε πλέον να υπάρξει 

επιστροφή, παρά τις (μάλλον διστακτικές) βολιδοσκοπήσεις και δειλές απόπειρες των 

εαμικών φοιτητών στην κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης και της συμφιλίωσης με 

τους «Χριστιανοδημοκράτες» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 51-53, 56)‒, θα αποτελούσαν, 

κατά τον συγγραφέα, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΤΑΦ. 116  

115 Γ. Θεοτοκάς, «Ρόδη Προβελέγγιου, Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Ι: Η Ρίζα του Μύθου», στο 
Αναζητώντας τη Διαύγεια…, ό.π., σ. 480 (οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα). 
116 Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ρούφο, αναφορικά με τη σημασία των επεισοδίων γύρω από τον 
έλεγχο του ΤΑΦ, βρίσκεται και ο Α. Πεπονής (Προσωπική Μαρτυρία…, ό.π., σ. 59): «Στο Πανεπιστήμιο 
οι συγκρούσεις είχαν ξεκινήσει με τις εκλογές για το ΤΑΦ, Ταμείο Απόρων Φοιτητών, που κατόρθωσε 
τελικά να το πάρει στα χέρια της η ΕΠΟΝ και να το χρησιμοποιήσει σαν επίκεντρο της ‘‘νόμιμης’’ 
δουλειάς της στους Πανεπιστημιακούς χώρους».  
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Στις εκλογές αυτές βασικός υποψήφιος εκ μέρους των μη εαμικών οργανώσεων 

θα κατέβαινε ο (μετέπειτα διαπρεπής αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός) Σπύρος 

Ιακωβίδης της ΠΕΑΝ –ο Στέφανος του Χρονικού.117 Ταυτόχρονα, στους υποψηφίους 

για τη διοικητική επιτροπή του Ταμείου, θα συγκαταλεγόταν, ύστερα από πρόταση του 

(κρυπτοεαμικού) Φίλη [= Α. Κύρου], και ο Δίων (παρά την έκπληξή του), με το 

αιτιολογικό ότι αντιπροσώπευε ένα στοιχείο «καινούργιο και άφθαρτο», κατάλληλο 

για να κερδηθούν οι ψήφοι των ουδέτερων φοιτητών που έκλιναν, ωστόσο, εμφανώς 

προς το ΕΑΜΝ. Στη λογική αυτή, ο Δίων είχε επιλεγεί από την ηγεσία των 

«Χριστιανοδημοκρατών», το πιθανότερο επειδή ανήκε σε εκείνους τους φοιτητές, οι 

οποίοι δεν είχαν ακόμη «χρωματιστεί» στα μάτια των ανένταχτων –όσων, δηλαδή, 

«χωρίς να ’ναι κομμουνιστές, επηρεάζοντα[ν] ωστόσο απ’ τα συνθήματά τους» 

(Ρούφος, 2015, 35). 

Το «Ταμείο Απόρων Φοιτητών» ήταν ένα σωματείο αλληλοβοήθειας που είχαν 

ιδρύσει τον Μάιο του 1942 φοιτητές από οικογένειες κάποιας κοινωνικής επιφάνειας ‒

και, κατά κανόνα, καλής οικονομικής κατάστασης, με προσβάσεις στον επιχειρηματικό 

και εμπορικό κόσμο. Τα οργανωτικά μέλη του Ταμείου τοποθετούνταν ιδεολογικά στα 

αριστερά ως «τεταρτοδιεθνιστές»/τροτσκιστές –κάποιοι ήταν, μάλιστα, προσκείμενοι 

σε στελέχη που είχαν περάσει στο παρελθόν από την ΟΚΝΕ, είχαν όμως διαφωνήσει 

με την ηγεσία της οργάνωσης και την ιδεολογική, «ορθόδοξα» σταλινική «γραμμή» 

του ΚΚΕ. Οι διαφωνίες τους πάνω στην τακτική του κόμματος, στις θέσεις του για τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Αντίσταση είχαν οδηγήσει στην αποχώρησή τους από 

αυτό και στη διαγραφή τους.118  

Το γραφείο του σωματείου λειτουργούσε στη Λέσχη και, λόγω της προσφοράς του 

σε φοιτητές (αδιακρίτως πολιτικής ένταξης) οι οποίοι δεν διέθεταν τα ανάλογα μέσα 

για τη συνέχιση των σπουδών τους (την πληρωμή διδάκτρων, την αγορά 

συγγραμμάτων, την κάλυψη δαπανών στέγασης και διατροφής κ.λπ.), είχε καταστεί 

117 Η υποψηφιότητα του Σ. Ιακωβίδη της ΠΕΑΝ εκ μέρους των «κανελλοπουλικών» οργανώσεων για 
την προεδρία του ΤΑΦ επιβεβαιώνεται και από συνέντευξη του ιδίου στον Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ 
(1941-1945)…, ό.π., σ. 151 και σημ. 147), καθώς και στον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., 
σ. 166 και σημ. 387, σ. 355). 
118 Για τη μεγάλη αντιπαλότητα «τριτοδιεθνιστών»/σταλινικών και «τεταρτοδιεθνιστών»/τροτσκιστών 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η οποία θα έφτανε σε αιματηρές ακρότητες με δολοφονίες και μαζικές 
εκτελέσεις (πογκρόμ) των δεύτερων από την ΟΠΛΑ (ιδίως κατά τα Δεκεμβριανά του 1944), πρβλ. Ο. 
Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 274-275 (και σημ. 13) και, κυρίως, Ι. Χανδρινός, 
Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 129-131˙ για την προϊστορία της τραυματικής αυτής σχέσης, πρβλ. 
Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 99-101. Για το ζήτημα, γενικότερα, των σχέσεων 
«τροτσκιστών» και «μαρξιστών» στην Ελλάδα, πρβλ. και το πρόσφατο βιβλίο του Μ. Μελετόπουλου, 
Μαρξισμός και Τροτσκισμός στην Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήσης, 2015.  
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ιδιαίτερα δημοφιλές μέσω των εράνων, των συσσιτίων και των υπόλοιπων εκδηλώσεων 

και δραστηριοτήτων που διοργάνωνε για την ενίσχυση των σκοπών του. Οι 

οργανωμένοι φοιτητές της ΟΚΝΕ, καθώς δεν είχαν καταφέρει έως τότε να θέσουν υπό 

τον έλεγχό τους το ΤΑΦ, αποφάσισαν τη βίαιη εκδίωξη από την «υπόγα» του 

διοικητικού του συμβουλίου τον Νοέμβριο του 1942 και, στη συνέχεια, την ανάληψη 

της διοίκησής του από τους ίδιους και τη μετονομασία του σε «Ταμείο Αλληλεγγύης 

Φοιτητών». Οι «κανελλοπουλικοί» φοιτητές θα επιχειρούσαν να αντιδράσουν στην 

έκνομη και πραξικοπηματική αυτή υφαρπαγή της διοίκησης του σωματείου από την 

ΟΚΝΕ και να τη διεκδικήσουν από τη μεριά τους με κανονικές εκλογές. 

Από την άποψη αυτή, δεν είναι τυχαίο που η περιγραφή του ξυλοδαρμού και της 

έξωσης των «τεταρτοδιεθνιστών» από την «υπόγα» θα κάλυπτε τις πρώτες ουσιαστικά 

σελίδες της Ρίζας του Μύθου (πρβλ. Ρούφος, 2015, 22-23 και 24-26) ‒με μικρές μόνον 

απαλείψεις από την πρώτη έκδοση (Ρούφος, 1954, 19-20)˙ στις σελίδες αυτές ο 

Γιαννόπουλος «{με το παλιό μπολσεβικικό στυλ}» και «{τη συνηθισμένη 

κομμουνιστική λεπτότητα}» παρουσιαζόταν να επιτίθεται φραστικά στα 

{«αντιδραστικά καθάρματα}» που «{σαμποτάρανε}» τον αγώνα του ΕΑΜ και κυρίως, 

στο κορίτσι που κρατούσε τα βιβλία των λογαριασμών του Ταμείου, την «{πόρνη με 

το κόκκινο προκλητικό φουστάνι}» –η ταμίας του ΤΑΦ ήταν όντως κοπέλα, η (τότε) 

φοιτήτρια Μαριέττα Ράδοβιτς. Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος, διορθώνοντας τα 

{«μανικέτια του, που είχαν ξεφύγει από τη συμμετρική τους θέση}, με φανερή ειρωνεία 

και αριστοκρατικό αίσθημα υπεροχής, θα υιοθετούσε μια αφ’ υψηλού στάση έναντι 

των κομμουνιστών, θα μιλούσε δυνατά και θα άφηνε {«το βλέμμα του να περάσει από 

μέσα τους –ένα βλέμμα αριστουργηματικό στο είδος του, ελαφρά προστατευτικό, σα 

για σκυλάκια που γαβγίζουν»}, χαμογελώντας {«μ’ ένα μείγμα ευγενικής αδιαφορίας, 

ανίας και πλανητικής απόστασης» (Ρούφος, 1954, 19)}.  

Ο ανηλεής ξυλοδαρμός που θα ακολουθούσε θα προκαλούσε μεγάλη ταραχή στον 

Δίωνα: «Βλέποντας αυτή την απαίσια μάζα να χτυπάει, με χαρακτηριστικά 

παραμορφωμένα από το μίσος, λίγους ανυπεράσπιστους ανθρώπους», ο ιπποτικός 

πρωταγωνιστής, αγανακτισμένος και αηδιασμένος, θα πρότεινε, στον φίλο του να 

σπεύσουν προς βοήθεια των κακοποιημένων «τεταρτοδιεθνιστών». Εντούτοις, ο 

ψύχραιμος και μάλλον κυνικός Στέφανος, «που φαινόταν να διασκεδάζει με το 

επεισόδιο», θα τον απέτρεπε με το επιχείρημα ότι: ΑΛ
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Αυτά, […], είναι οικογενειακά των αριστερών και δε μας ενδιαφέρουν. Είχαμε προτείνει 
συνεργασία στους τεταρτοδιεθνιστές και δεν τη δέχτηκαν. Τέτοια μυαλά έχουν, αυτά 
παθαίνουν (Ρούφος, 2015, 25).119 

Το κέρδος, ωστόσο, θα ήταν μεγάλο για τους «Χριστιανοδημοκράτες». Πριν το 

παραπάνω επεισόδιο, οι μαχητικοί συναγωνιστές του Στέφανου και του Δίωνα δεν θα 

αποτελούσαν λίγο-πολύ παρά μια ασήμαντη ομάδα δέκα (ή το πολύ δεκαπέντε) νέων, 

«ολότελα ανίσχυρ[ων] μπροστά στη σιδερένια οργάνωση της Λέσχης» –ο συγγραφέας 

θα χαρακτήριζε τους λίγους «Χριστιανοδημοκράτες» τόσο αδύναμους, που το 

ξυλοφόρτωμά τους «κάμποσες φορές» από τους κομμουνιστές να τους έχει καταστήσει 

τελείως ακίνδυνους, έναν διόλου υπολογίσιμο αντίπαλο, με μοναδικό τους κατόρθωμα 

την άδεια «να κυκλοφορούν περίπου ελεύθεροι όσο κάθονταν φρόνιμα» (Ρούφος, 

2015, 20). Μετά την απόφαση της διεκδίκησης, μέσω εκλογών, του προεδρείου του 

ΤΑΦ από τους «Χριστιανοδημοκράτες», ο Δίων, παρά τη γελοιοποίηση και τον 

εξευτελισμό του στη Λέσχη από τους κομμουνιστές ως «πλουτοκρατικού 

καλόπαιδου», που δεν είχε καθόλου εμπειρία από δουλειά, δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή 

του «μπλιγούρι» και δεν ήξερε τίποτε άλλο έως τότε από «το Κολωνάκι και τα πάρτυ», 

θα επέχαιρε για την «τιμή» να ασχοληθούν μαζί του, «έστω και με τέτοιον τρόπο» οι 

αριστεροί, γιατί αυτό «ήταν σημάδι πως είχαν αρχίσει και πάλι να τους λογαριάζουν» 

(2015, 43-44).  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, εξάλλου, στο διάστημα αυτό οι εγγραφές 

νέων μελών στους «Χριστιανοδημοκράτες» θα είχαν ξεπεράσει κατά πολύ ακόμη και 

τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, με συνολική δύναμη αρκετά πιο μεγάλη από τους 

«εκατό» κομμουνιστές (πρβλ. Ρούφος, 2015, 44-45). Παρά ταύτα, οι επιφυλάξεις του 

σκεπτικιστή Στέφανου αναφορικά με τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητά των 

«νεοσύλλεκτων» πρωτοετών «Χριστιανοδημοκρατών» τελικά θα δικαιώνονταν, καθώς 

την κρίσιμη στιγμή πενήντα από τους εκατόν είκοσι εγγεγραμμένους «εθνικούς» θα 

λιποψυχούσαν και δεν θα τολμούσαν να εμφανιστούν την ημέρα της ψηφοφορίας για 

το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΦ, από τον φόβο των επεισοδίων και των 

συγκρούσεων με τους αριστερούς (πρβλ. Ρούφος, 2015, 45-47). 

Ανεξάρτητα από τις υπερβολές που αναμφίβολα διακρίνονται στις περιγραφές των 

επεισοδίων (και οι οποίες εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, και τη μυθιστορηματική 

119 Για μια λιγότερο μυθοποιημένη περιγραφή των ίδιων γεγονότων, βασισμένη σε μαρτυρίες των 
ιδρυτικών μελών του ΤΑΦ, Λευτέρη Κωνστανταράκη και Μαριέττας Ράδοβιτς, πρβλ. Π. Μακρής-
Στάικος, ό.π., σ. 163-165 και σημ. 379-384, σ. 353-355.  
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οικονομία, όπως θα δούμε σε επόμενο υποκεφάλαιο), η θεαματική επιτυχία του 

«Ουλαμού Καταστροφών» της ΠΕΑΝ είχε αλλάξει, όπως ειπώθηκε παραπάνω, τα 

δεδομένα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Το σαμποτάζ εναντίον της ΕΣΠΟ είχε 

δημιουργήσει ένα ρεύμα συμπάθειας και ενεργότερης υποστήριξης προς τις 

«κανελλοπουλικές» οργανώσεις ‒κάτι που θορύβησε έντονα την ηγεσία της ΟΚΝΕ, η 

οποία με τη σειρά της υιοθέτησε τη «γραμμή» της βίαιης αντιπαράθεσης μαζί τους. Η 

«φράξια» της νεολαιίστικης οργάνωσης του ΚΚΕ στην ΙΤ, ο Άδωνις Κύρου (ο Φίλης 

της Ρίζας του Μύθου), θα αναλάμβανε να δίνει πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες και 

τις κινήσεις των υποτιθέμενων συναγωνιστών του, με τους οποίους οι διενέξεις των 

οργανωμένων αριστερών θα ήταν πλέον συχνές και συνεχείς, όχι βέβαια σε φραστικό 

μόνον επίπεδο˙ αφηγείται η Φώφη Λαζάρου: 

Είχαμε, λοιπόν, την πληροφορία από τον Κύρου ότι σήμερα θα κατέβουν στη Λέσχη, στην 
Ιπποκράτους, ή στο Χημείο, οι «Κανελλοπουλικοί». Και υπήρχε γενικός συναγερμός. Και 
όταν κατέβαιναν, προφανώς για να μοιράσουν έντυπα ή κάτι τέτοιο, έπεφτε ξύλο. Ήμουν 
κι εγώ τότε «οργισμένη» εναντίον τους. Υπήρχε κάτι το αδιόρατο, ότι οι άνθρωποι αυτοί 
συνεργάζονται με τον εχθρό. Αλλά και η εντύπωση ότι βλάπτουν την υπόθεση της ΟΚΝΕ 
και τον αγώνα που έκανε. Και θυμάμαι ότι τον Κύρου κάνανε πως τον δέρνουν…120 

Οι επιθέσεις των φοιτητών της ΟΚΝΕ και του ΕΛΑΣ Σπουδάζουσας δεν θα 

εξαντλούνταν πια σε απλές αψιμαχίες ή χειροδικίες, αλλά θα περιλάμβαναν 

βιαιοπραγίες με τη συνδρομή καρεκλοπόδαρων, σιδερογροθιών, σφεντόνων, 

πριονισμένων δοχείων συσσιτίου και άλλων αυτοσχέδιων «όπλων». Στα επεισόδια 

αυτά θα πρωταγωνιστούσαν οι απόφοιτοι της «Σχολής Μακρή», στρεφόμενοι εναντίον 

των πρώην συμμαθητών τους, με τους οποίους τους ένωναν οι κοινές και τόσο 

πρόσφατες ακόμη εμπειρίες των μαθητικών τους χρόνων˙ ανάμεσά τους, στην πρώτη 

γραμμή άμυνας των «κανελλοπουλικών», θα βρισκόταν, σύμφωνα με τη μαρτυρία της 

Νάτας Μελά, και ο Ρούφος: 

Θυμάμαι τον Ρούσσο Κούνδουρο να χτυπάει τον Ρούφο με σιδερένια γροθιά. Τότε δεν 
έδωσα σημασία: «Καλά του κάνει του τζουτζέ», σκέφθηκα.121 

Η κορύφωση των συμπλοκών αυτών θα επερχόταν τον Νοέμβριο του 1942 με τον 

άγριο ξυλοδαρμό των φοιτητών της ΠΕΑΝ και της ΙΤ (μαζί με τον Ρούφο θα έδιναν τη 

«μάχη» ο Σ. Ιακωβίδης, ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος, ο Γ.-Α. Μαγκάκης, ο Γ. 

Μπουκουβάλας κ.α.) κατά την ψηφοφορία για τις εκλογές του ΤΑΦ, που τελικά δεν θα 

120 Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 162, ενώ την ίδια μαρτυρία επικαλείται και ο Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ 
(1941-1945)…, ό.π., σ. 151. 
121 Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σημ. 375, σ. 353. 
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διεξάγονταν, καθώς εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης το Πανεπιστήμιο θα έκλεινε –

για πολλοστή φορά εκείνους τους μήνες. Ο Ρούφος, μάλλον και πάλι για λόγους 

μυθιστορηματικής οικονομίας, επέμενε στο άδοξο τέλος αυτής της πρώτης 

προσπάθειας των «Χριστιανοδημοκρατών» να καταγάγουν μια συμβολική νίκη 

εναντίον των «κόκκινων», κάνοντας λόγο για διεξαγωγή τελικά της ψηφοφορίας για το 

διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΦ, ένα απόγευμα του Δεκέμβρη του 1942 (πρβλ. Ρούφος, 

2015, 47). 

Οι «γαλάζιοι» φοιτητές θα αποσπούσαν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, μόνον 

εβδομήντα ψήφους (από τους αναμενόμενους εκατόν είκοσι) έναντι εκατό των 

κομμουνιστών, ενώ οι «λίγοι τεταρτοδιεθνιστές που φυτοζωούσαν σα μέλη του 

Ταμείου, αγαναχτισμένοι με το διώξιμο της ηγεσίας τους» θα είχαν δώσει το 

πιθανότερο «λευκή ψήφο, γιατί θεωρούσαν τους χριστιανοδημοκράτες και τους 

κομμουνιστές το ίδιο αντιδραστικούς» (Ρούφος, 2015, 45). Στις συμπλοκές που θα 

λάβαιναν χώρα, ο Δίων, εξαιτίας του «ανήθικου» τρόπου με τον οποίο υποτίθεται ότι 

οι αριστεροί βιαιοπραγούσαν εναντίον των συναγωνιστών του (ένας από αυτούς, ο 

Μπαλαφάρας, θα βρισκόταν «στα χέρια τριών κομμουνιστών που τον κρατούσαν 

ακίνητο ενώ ένας τέταρτος του κατέβαζε στο κεφάλι έναν ανοιγμένο ντενεκέ 

κονσέρβας»), θα αισθανόταν «το αίμα να του ανεβαίνει στα μάτια».122 Για αυτό, και 

θα χιμούσε στη «μάχη» να τους υπερασπιστεί, αλλά με ιπποτικό αίσθημα θα 

ανταπέδιδε το χτύπημα «σ’ αυτόν με την κονσέρβα», δίνοντάς του «μια δυνατή γροθιά 

–στο σαγόνι, από αθλητικό ένστιχτο, κι όχι στα γυαλιά, όπως θα μπορούσε» (Ρούφος, 

2015, 46). 

Η όλη περιγραφή, πάντως, του ξυλοδαρμού των «Χριστιανοδημοκρατών» στη 

Λέσχη ‒όπως μερικές σελίδες αργότερα στη μεγάλη αίθουσα της οδού Σίνα (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 64-69)‒ θα είχε έναν υποδόρια χιουμοριστικό χαρακτήρα: θα έμοιαζε 

με «στίβο ταυρομαχιών», όπως θα έλεγε και ο ανώνυμος «τολμηρός 

χριστιανοδημοκράτης», που δεν ήταν άλλος στην πραγματικότητα από τον Γ.-Α. 

Μαγκάκη (ο οποίος είχε, όντως, δώσει το σύνθημα να «το κάνουνε αρένα»).123 

122 Δεν είναι επίσης τυχαίο, κατά τη γνώμη μας, ότι η πρώτη εμφάνιση στο Χρονικό του 
«λεπτοκαμωμένου φοιτητή της Φιλολογίας» Μπαλαφάρα [= Γ. Μπουκουβάλα], του ήρωα που θα 
μετονομαστεί αργότερα σε Αλέξη στη Χάλκινη Εποχή ‒χωρίς πλέον να παραπέμπει στον Μπουκουβάλα 
ή σε κάποιο άλλο, υπαρκτό πρόσωπο‒ γινόταν στα συγκεκριμένα επεισόδια με αφορμή τον έλεγχο του 
ΤΑΦ. Για το ζήτημα της μεταμόρφωσης του Μπαλαφάρα σε Αλέξη και των προεκτάσεων αυτής της 
«μετονομασίας», πρβλ. το επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
123 Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 167 και ο Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 151. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το όλο επεισόδιο δεν θα υποστεί κάποια σοβαρή επεξεργασία εκ μέρους του συγγραφέα 
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Ωστόσο, ο τόνος αυτός θα εξέλιπε στη συνέχεια, όταν τον λόγο θα τον έπαιρναν τα 

μαχαίρια και τα πιστόλια, με αποτέλεσμα οι ζωές να παύσουν να «λογαριάζουν» (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 70-71). Μια μερίδα από τους «Χριστιανοδημοκράτες» (ανάμεσά τους 

και ο Δίων), και παρά το γεγονός ότι θα αναγκάζονταν αιμόφυρτοι να εγκαταλείψουν 

και αυτοί τη φοιτητική Λέσχη (όπως λίγες βδομάδες νωρίτερα οι αιρετικοί 

«τεταρτοδιεθνιστές»/τροτσκιστές), θα έφευγαν αποφασισμένοι για αγώνα μέχρις 

εσχάτων ενάντια στους αριστερούς/εαμικούς συμφοιτητές τους και για αναμέτρηση 

στο εξής μαζί τους με τη χρήση δυναμικών και βίαιων μέσων: 

[Ο Δίων] Αποχαιρετήθηκε τυπικά με τον Γιαννόπουλο, αποφασισμένος μονάχα να 
πολεμήσει αυτόν και τους δικούς του ως το τέλος, με κάθε μέσο, χωρίς έλεος. Οφθαλμόν 
αντί οφθαλμού… η Παλιά Διαθήκη έχει βαθύτερες ρίζες από την Καινή. Ακλόνητη 
σιγουριά, χωρίς τύψη κι αμφιβολία. (Ρούφος, 2015, 55-56)124 

Μετά τα γεγονότα στην «υπόγα», τέλος, θα τοποθετούνταν (ορθώς) από τον Ρούφο 

τόσο η αποκάλυψη του πραγματικού ρόλου του Φίλη [= Α. Κύρου] ως εγκάθετης 

«φράξιας» των κομμουνιστών στους «Χριστιανοδημοκράτες»125 όσο και η 

καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της τριλογίας –και, κατά τα άλλα, ξαφνική και 

όχι πολύ πειστική στην απόδοση ή την αιτιολόγησή της στο μυθιστόρημα– απόφαση 

του Μιχαήλ [= Κ. Μαλτέζου] να διαχωρίσει τη θέση του από το ΚΚΕ και τις μεθόδους 

του, εγκαταλείποντας τις τάξεις της κομμουνιστικής νεολαίας˙ μια «αποχώρηση που 

οφειλότανε», κατά τον συγγραφέα, «στη διαφωνία του με την πολιτική της 

τρομοκρατίας, και που σαν πρώτη συνέπεια είχε να τον παραμονέψουν ένα από τα 

από την πρώτη στη δεύτερη έκδοση ‒με την εξαίρεση μιας ασήμαντης περικοπής μέρους του διαλόγου 
Στέφανου-Δίωνα για το ζήτημα των εκλογών (πρβλ. Ρούφος, 1954, 39 και Ρούφος, 2015, 45).  
124 Πρβλ. για τη σημασία των επεισοδίων αυτών με αφορμή τον έλεγχο του ΤΑΦ, και τη συναφή 
μαρτυρία του ανώνυμου συντάκτη του εκτενούς δημοσιεύματος για τη Ρίζα του Μύθου στο περιοδικό 
Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 60): «Για μια ακόμη φορά είχαν νικηθεί οι 
εθνικισταί κι είχαν χάσει και τη δυνατότητα να μπαίνουν στη Λέσχη, μα ο φανατισμός με τον οποίον 
δόθηκε ώς το τέλος η μάχη ήταν φανέρωμα μιας καμπής». 
125 Πρβλ. στο Π. Μακρής-Στάικος (ό.π., σ. 152-153) τη μαρτυρία και πάλι της Φ. Λαζάρου για το πώς 
κατάλαβε η ίδια ότι ο Α. Κύρου λειτουργούσε ως εγκάθετος της ΟΚΝΕ στην ΙΤ. Στη Ρίζα του Μύθου 
ολόκληρο το σχέδιο για την ανάληψη της διοίκησης του ΤΑΦ από τους «Χριστιανοδημοκράτες», ο 
καταρτισμός του ψηφοδελτίου, οι προετοιμασίες και ο προεκλογικός αγώνας (πρβλ. Ρούφος, 2015, 31, 
35-36, 42-45) γίνονταν, υποτίθεται, υπό την καθοδήγηση του Φίλη, παρά τις συνεχιζόμενες 
«ακαθόριστες υποψίες» του Δίωνα απέναντί του. Για τον Α. Κύρου, την αποκάλυψη της πραγματικής 
του ταυτότητας και τον ρόλο του αργότερα στον σχεδιασμό και στην οργάνωση της εκτέλεσης του Κ. 
Μαλτέζου από την ΟΠΛΑ (ο Κύρου θεωρήθηκε ηθικός αυτουργός ως υπεύθυνος της «ΟΠΛΑ 
Σπουδάζουσας»), με αποτέλεσμα ως αντίποινα την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του από ομάδα 
«εθνικοφρόνων» φοιτητών (με συμμετοχή Ευέλπιδων και άλλων, ακραίων αντικομμουνιστών της 
Ειδικής Ασφάλειας), τον σοβαρό τραυματισμό του στη σπονδυλική στήλη, τη δια βίου αναπηρία του και 
την οριστική του εγκατάσταση στο Παρίσι, όπου θα σταδιοδρομούσε ως σκηνοθέτης, πρβλ. Π. Μακρής-
Στάικος, ό.π., σ. 168-169, 225, 251-259 και σημ. 349 (σ. 349-350), σημ. 391 (σ. 355), σημ. 538 (σ. 372), 
σημ. 620-629 (σ. 381-382) και Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σημ. 91, σ. 184. 
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επόμενα βράδια οι χτεσινοί του σύντροφοι και να τον χτυπήσουν έτσι που να χρειαστεί 

να μείνει πολλές μέρες στο κρεβάτι» (Ρούφος, 2015, 50-51). Η απόμακρη στάση του 

Μιχαήλ στα επεισόδια στη Λέσχη κατά την ψηφοφορία για το ΤΑΦ, όπου ο «Κόκκινος 

Τσάρος» δεν πήρε ενεργό μέρος, είχε αποδοθεί από τον συγγραφέα πολύ συνοπτικά 

και μάλλον αινιγματικά λίγες σελίδες παραπάνω: 

Ενώ ο Δίων αγωνιζότανε μάταια ν’ αμυνθεί και σπρωχνόταν βαθμιαία προς την έξοδο, 
είδε τον Μιχαήλ που στεκόταν με σταυρωμένα μπράτσα, χλωμός, και δάγκανε δυνατά τα 
χείλια του. Λίγα λεπτά αργότερα οι είκοσι χριστιανοδημοκράτες πετάγονταν ένας ένας 
στο δρόμο καταματωμένοι. (Ρούφος, 2015, 46-47)126  

Ας μη λησμονούμε, εντούτοις, ότι ενώ αυτά συνέβαιναν στον χώρο του 

Πανεπιστημίου, τις ίδιες ακριβώς μέρες, αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, με την 

καθοδήγηση δώδεκα βρετανών σαμποτέρ της Ομάδας Harling, προετοίμαζαν την 

ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοπόταμου (25 Νοεμβρίου 1942), την 

πρώτη κοινή βομβιστική/στρατιωτική ενέργεια εναντίον των Γερμανών, ενδεικτική 

των δυνατότητων του ενωμένου ελληνικού αντιστασιακού κινήματος. Αντίθετα, στην 

πρωτεύουσα, με όλες τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που επέβαλλαν οι 

συσχετισμοί δυνάμεων, η χωροταξική οργάνωση, η ίδια η πραγματικότητα της 

Κατοχής (αντιληπτή καθημερινά και σε κάθε επίπεδο της δημόσιας ζωής), η 

αντιμετώπιση του πραγματικού εχθρού σταδιακά θα περνούσε σε δεύτερη μοίρα και το 

προσκήνιο θα μονοπωλούνταν από τις ενδοελληνικές αντιπαραθέσεις, στις οποίες, 

πολύ πριν από τις συγκρούσεις ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ το φθινόπωρο του 1943 στο βουνό 

και στην ύπαιθρο, θα προηγούνταν οι νέοι των αντιμαχόμενων αντιστασιακών 

οργανώσεων στην Αθήνα: 

126 Για τις συνθήκες και τους λόγους αποχώρησης του Κ. Μαλτέζου από την ΟΚΝΕ, εκτός από την 
Προσωπική Μαρτυρία (ό.π., σ. 56) του Α. Πεπονή, παρατίθεται πληθώρα σχετικών μαρτυριών (και 
εικασιών) από (πρώην) συντρόφους (και μελλοντικούς αντιπάλους) ή συναγωνιστές του στη ΡΑΝ και 
στον ΕΣΑΣ στη βιογραφία του Π. Μακρή-Στάικου (ό.π., σ. 167-168,  175-178 και σημ. 398-406, σ. 356-
357). Ωστόσο, από πουθενά δεν συνάγεται κάποια επίθεση (σαν και αυτή που αναφέρει ο συγγραφέας) 
την περίοδο εκείνη εναντίον του από αριστερούς, προς συνετισμό του. Στις μαρτυρίες που συγκέντρωσε 
ο Στάικος αξίζει, τέλος, να προσθέσουμε και την ακόλουθη του Α. Αργυρίου (Μνήμης και λήθης…, ό.π., 
σ. 105-106), εκπρόσωπου του Πολυτεχνείου στην τριμελή επιτροπή που συντόνιζε τον νόμιμο αγώνα 
της ΟΚΝΕ στις Ανώτατες Σχολές ‒ο Αργυρίου είχε γνωρίσει τον Ιούνιο του 1942 τον Κ. Μαλτέζο ως 
εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου στην ίδια επιτροπή, η οποία συνεδρίαζε μάλιστα στο σπίτι του 
Μακρυγιάννη στη Συγγρού: «Ο Μαλτέζος κάποια στιγμή συνάντησε τον Στ. Κασιμάτη και του είπε ότι 
δεν θέλει να ανήκει στην οργάνωση. Και ο Κασιμάτης του είπε ότι αυτό σημαίνει ότι είναι αποστάτης 
και ‘‘ξέρεις τη μοίρα των αποστατών’’. Αυτά του είπε, χωρίς να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη μοίρα. Ο 
Μαλτέζος απάντησε: ‘‘Το γνωρίζω’’. Πράγματι για περίπου έναν χρόνο ο Μαλτέζος έμεινε ανένταχτος, 
αλλά όταν άρχισαν οι ξυλοδαρμοί στη φοιτητική λέσχη, που στεγαζόταν σε ένα υπόγειο της οδού 
Ιπποκράτους, προσχώρησε σε μια φοιτητική οργάνωση κεντρώων και δεξιών φρονημάτων και έπειτα 
εντάχθηκε στην πιο σκληρή κεντροδεξιά οργάνωση ΡΑΝ». 
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Κι εδώ άρχιζε η τραγωδία των νέων που είχαν όλη τη διάθεση να πολεμήσουν τον 
κατακτητή: βρέθηκαν ανακατωμένοι σ’ αυτή τη σύρραξη, άλλοι δέθηκαν με τους δεξιούς 
κι άλλοι με τους αριστερούς, κι οι δυο παρατάξεις σε λίγο πιάστηκαν σε θανάσιμη πάλη 
ανάμεσά τους, παρασύροντας κι εκείνους που, όπως αρχικά οι χριστιανοδημοκράτες, 
προσπάθησαν να κρατήσουν μέση γραμμή. Στο Πανεπιστήμιο, το 1943 κιόλας, ο αγώνας 
κατά των Γερμανών είχε σχεδόν ξεχαστεί, τόσο είχε απορροφηθεί κάθε ενέργεια απ’ τον 
εμφύλιο σκοτωμό. Κι εκεί ήταν που η ελευθερία είχε αλλάξει σιγά σιγά νόημα, 
χρωματίστηκε μ’ εσωτερική πολιτική και κατάντησε να σημαίνει λιγότερο την εθνική 
απελευθέρωση και περισσότερο την απαλλαγή από την αντίπαλη ελληνική παράταξη. 
(Ρούφος, 2015, 481)127 

Και αν το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από τις καταληκτικές σελίδες της 

Πορείας στο Σκοτάδι και εύλογα κανείς θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πρόκειται για 

μια εκ των υστέρων εκτίμηση του σοφότερου και ωριμότερου από τις διαψεύσεις της 

τρίχρονης σταυροφορίας Δίωνα ‒με έκδηλο τον τόνο της αυτοκριτικής και σε 

διαμετρική αντίθεση με τις απόψεις, που ο ίδιος ασπαζόταν και με πάθος διακήρυττε 

λόγω και έργω το φθινόπωρο του 1942‒, η διάθεση αποδοχής και συγχώρησης του 

μισητού άλλου και η πρόγευση της τραγικής κατάληξης της εμφύλιας σύρραξης, 

εξαιτίας της οποίας όλοι όσοι θα εμπλέκονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην 

Αντίσταση (από οποιαδήποτε πλευρά ή παράταξη) θα κατέληγαν στο τέλος 

«ηττημένοι», θα είχε διαφανεί, δειλά και σχεδόν ανεπαίσθητα, στην εξομολόγηση που 

θα προέβαινε ο αυτοβιογραφικός ήρωας, με αφορμή τις πιεστικές προτροπές του 

κομμουνιστή Γιαννόπουλου να πάρει θέση γρήγορα στον αγώνα που ξεκινούσε το 

καλοκαίρι του 1942. Στα διλήμματα που του είχε θέσει ο κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος 

συμμαθητής του και απέναντι στη σαφή τοποθέτησή του για την προτεραιότητα της 

πράξης έναντι της θεωρίας –καθώς η Ιστορία προχωρά και «δεν περιμένει»–, ο Δίων 

δεν θα απαντούσε τίποτα τότε, γιατί «εκείνη την ίδια μέρα είχε κάνει ένα πολύ 

αποφασιστικό βήμα μπαίνοντας στη χριστιανοδημοκρατική οργάνωση, πράμα που δεν 

επιτρεπόταν ν’ αποκαλύψει»˙ παρά ταύτα: 

Ένα χρόνο αργότερα, πιο καλά καταρτισμένος, ο Δίων θα του είχε απαντήσει [του 
Γιαννόπουλου] πως αυτό [η θεωρητική αναζήτηση] ήταν λογικότερο παρά το να αρπάξει 
την πρώτη αγωνιστική δυνατότητα που παρουσιαζόταν και μετά να προσπαθήσει με κάθε 
θυσία να τη δικαιολογήσει θεωρητικά. Δυο χρόνια αργότερα, καλύτερος ψυχολόγος, 
θα ’χε συμφωνήσει πως «εν αρχή ην η πράξις». Τρία χρόνια αργότερα, πιο ώριμα 

127 Ο Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 151-152) υποστηρίζει ότι παρόλη την ένταση 
που σημειώθηκε στον χώρο του Πανεπιστημίου στα τέλη του 1942 «η ΠΕΑΝ δεν απομακρύνθηκε από 
την ενωτική λογική που είχε έως τότε χαρακτηρίσει τον αγώνα της» και ότι εξακολουθούσε να επιδιώκει 
την αποφυγή της αντιπαράθεσης με άλλες αντιστασιακές οργανώσεις («Δεν θεωρούσε, σε κάθε 
περίπτωση, αντίπαλό της το ΕΑΜ»)˙ ωστόσο, ο ίδιος μελετητής, αμέσως παρακάτω, θα αποδεχτεί το 
γεγονός ότι με την ίδρυση της ΕΠΟΝ τον Φεβρουάριο του 1943 η «πόλωση» θα παγιωθεί και σταδιακά 
η σύγκρουση θα καταστεί αναπόφευκτη. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Τέταρτο  Προσκλητήριο πρώτο, η αρχή μιας «σταυροφορίας»

451

σκεπτικός, θ’ απαντούσε πως κάθε άνθρωπος υπακούει τελικά στην προσωπική του μοίρα 
–και πως όλες μπορούν να δικαιωθούν. (Ρούφος, 2015, 39)128 

 
 
ΙV.4. Νέα δεδομένα, νέες προκλήσεις: η ανασύνταξη και η «αντίδραση» 

των «αστικών» οργανώσεων (εντός και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου) 
απέναντι στον «κόκκινο χείμαρρο» (αρχές-καλοκαίρι του 1943) 

 
IV.4.1. Ιστορικό πλαίσιο: Η γιγάντωση του αριστερού/εαμικού κινήματος 

στην πρωτεύουσα 
 

Το 1943 θα έμπαινε με καλύτερους οιωνούς για τον χειμαζόμενο ελληνικό λαό: το 

επισιτιστικό πρόβλημα, παρά τις διόλου αμελητέες ελλείψεις σε τρόφιμα και την 

εξακολουθούμενη διακίνηση σημαντικού μέρους των παραγόμενων ή εισαγόμενων 

(μέσω των αποστολών βοήθειας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού) αγαθών από τα 

δίκτυα της μαύρης αγοράς και των συνεργαζόμενων μαζί τους επιχειρηματιών, 

εμπόρων, πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων ή στελεχών των δωσίλογων 

κυβερνήσεων (σε άμεση ή έμμεση διασύνδεση και με τις κατοχικές Αρχές), δεν θα είχε 

την ίδια οξύτητα που παρουσίαζε έναν χρόνο πριν. Ο δεύτερος κατοχικός χειμώνας σε 

καμιά περίπτωση δεν μπορoύσε να συγκριθεί, από την άποψη των στερήσεων και των 

συνακόλουθων επιπτώσεων στην υγεία και στην ίδια την επιβίωση των κατοίκων της 

πρωτεύουσας και των λοιπών αστικών κέντρων, με τον τραγικό λιμό του 1941-1942. 

Η σχετική αποκατάσταση του διατροφικού ισοζυγίου και η εξασφάλιση ενός 

στοιχειώδους αποθέματος βασικών αγαθών θα έδιναν σταδιακά την αίσθηση της 

επαναφοράς σε μια μορφή κανονικότητας και σταθερότητας στο επίπεδο της 

καθημερινής ζωής των πολιτών.129 

128 Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο Ρούφος στην ανεπίδοτη απαντητική του επιστολή στον Χουρμούζιο είχε 
εκφράσει τη λύπη του που ο κριτικός της Καθημερινής δεν είχε επιδείξει περισσότερη κατανόηση 
«ιδιαίτερα για τη μεταφυσική αγωνία που κρύβεται πίσω από τους ‘‘αισθητισμούς’’ και την πολιτική 
των νέων [τ]ου, των νέων αυτών που στέκονται δισταχτικοί ανάμεσα στη θέαση και στη δράση και δε 
δέχονται να υποδουλωθούν αποκλειστικά στη μια ή στην άλλη» στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 310. 
129 Πρβλ. M. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 74, 139˙ Ε. Μπουρνόβα – Γ. Προγουλάκης, 
«Οι οικονομικές συνθήκες στην περίοδο της Κατοχής», στο Χ. Φλάισερ (επιμ.), Κατοχή-Αντίσταση, 
1941-1944, Αθήνα, Τα Νέα/ΔΟΛ, 2010, σ. 65 και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., 
σ. 156-158˙ η σχετική αυτή ομαλότητα θα έκανε τον Γ. Θεοτοκά να αναπολεί τον (προηγούμενο) 
χειμώνα του 1942-1943 έναν χρόνο αργότερα, όταν οι γενικότερες συνθήκες θα επιδεινώνονταν εκ νέου, 
εν όψει και της διαφαινόμενης αποχώρησης των Γερμανών από την Ελλάδα: «Η επισιτιστική κατάσταση 
ξαναρχίζει να γίνεται κρίσιμη με τις καταστροφές της υπαίθρου και εξάλλου με την έλλειψη των 
συγκοινωνιών. Τώρα συνειδητοποιώ ότι από το φθινόπωρο 1942 ως το φθινόπωρο 1943 είχε 
διαμορφωθεί στην Αθήνα μια οικονομική κατάσταση κάπως ομαλή, χάρη στη σχετική σταθερότητα του 
νομίσματος, στις εισαγωγές του ΔΕΣ και στις μεταφορές εμπορευμάτων από την επαρχία. Από το 
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Παρά ταύτα –ή, μάλλον, εξαιτίας ακριβώς της ύφεσης του λιμού και της 

αντιμετώπισης, ως έναν βαθμό, της σιτοδείας και των διαλυτικών συνεπειών του 

εκτεταμένου υποσιτισμού–, θα κλιμακώνονταν και οι κινητοποιήσεις (κατά κανόνα με 

πρωτοβουλία και καθοδήγηση του ΕΑΜ και των παράνομων πυρήνων του σε 

εργοστάσια, σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.) για την καλύτερη και 

συνολικότερη επίλυση του σύνθετου επισιτιστικού προβλήματος, συνδεόμενου άμεσα 

με την απαξίωση του εθνικού νομίσματος, την εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού και 

τα αυξανόμενα κρούσματα κερδοσκοπίας και μαύρης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

απεργίες και οι συλλογικές μορφές διεκδίκησης καλύτερων αμοιβών και όρων 

διατροφής/διαβίωσης των εργαζομένων θα συνοδεύονταν στο εξής από διαδηλώσεις 

και συλλαλητήρια. Ποικίλες άλλες αντικατοχικές εκδηλώσεις θα λάβαιναν χώρα –

άλλοτε και με αφορμή τους εθνικούς εορτασμούς για τις επετείους της ελληνικής 

ανεξαρτησίας και του πρόσφατου ΟΧΙ.  Οι κινητοποιήσεις αυτές θα γίνονταν με την 

πάροδο του χρόνου ολοένα ογκωδέστερες και μαχητικότερες, στη λογική της συνεχούς 

και συστηματικής διεύρυνσης των πεδίων ανάπτυξης της αντιστασιακής δράσης και 

της μετατροπής του αγώνα για επιβίωση σε συντονισμένο κίνημα προώθησης 

πολιτικών και εθνικοαπελευθερωτικών αιτημάτων.130 

Η επιρροή και η εξάπλωση του αριστερού/εαμικού «στρατοπέδου» στους 

μαζικούς χώρους δουλειάς, στις τράπεζες και σε διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές 

εταιρείες, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, ακόμη και στον κρατικό 

τελευταίο φθινόπωρο και εδώ πήραμε πάλι την κάτω βόλτα. Αν πρόκειται ο πόλεμος να βαστάξει, η 
κατάσταση στην Ελλάδα θα γίνει χειρότερη απ’ ό,τι φαντάστηκαν οι πιο απαισιόδοξοι» (από εγγραφή 
με ημερομηνία 17 Ιαν. 1944, Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 444, πρβλ. και την εγγραφή ημερομηνίας 
6 Ιαν. 1943, σ. 376).  
130 Η πρώτη μεγάλη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων (Απρίλιος 1942) διήρκεσε δέκα ολόκληρες μέρες 
και, παρά τη σκληρή αντίδραση της κυβέρνησης Τσολάκογλου (με κοινή απόφαση των ιταλικών, 
ελληνικών και γερμανικών Αρχών η συμμετοχή σε απεργία μπορούσε να τιμωρηθεί ακόμη και με 
θανατική ποινή), τα αιτήματα των απεργών τελικά ικανοποιήθηκαν (πρβλ. και την αντίστοιχη εγγραφή 
ημερολογίου του Γ. Θεοτοκά, Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 345 με το σύντομο, αλλά πολύ εύστοχο 
σχόλιο: «Δεν ξανάγινε τέτοιο πράμα στις κατεχόμενες χώρες»). Στην αρχή και στο τέλος του 
καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς (16 Ιουνίου και 7-11 Σεπτεμβρίου 1942) νέες απεργίες κηρύχτηκαν σε 
Αθήνα και Πειραιά, οι οποίες συνοδεύτηκαν και από μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους της 
πρωτεύουσας. Φοιτητικές διαδηλώσεις και συλλαλητήρια επίσης έλαβαν χώρα, πέρα από τις εθνικές 
επετείους της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου 1942, στις αρχές Ιουλίου, στις 11 Σεπτεμβρίου και 
στις 17 Νοεμβρίου 1942. Όπως συνάγεται από επίσημα βρετανικά και γερμανικά έγγραφα/εκθέσεις για 
την κατάσταση στην Αθήνα την περίοδο αυτή, οι κατοχικές Αρχές θορυβήθηκαν ιδιαίτερα από τις εν 
λόγω κινητοποιήσεις, παρά το γεγονός ότι στο στάδιο αυτό οι διαδηλωτές και οι ομάδες περιφρούρησης 
δεν διέθεταν ακόμη όπλα ‒θα «χτυπούσαν» ως επί το πλείστον τους κατακτητές και τις ελληνικές 
Δυνάμεις Ασφαλείας με πέτρες, τούβλα και μάρμαρα˙ πρβλ. Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, 
ό.π., σ. 50-52 (και σημ. 3)˙ Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 158-164 (και σημ. 37, 
39 και 43)˙ Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 270-271 και 277-278˙ Ο. Βαρών-
Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 283, 287, 297, 300-303 και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ 
(1941-1945)…, ό.π., σ. 124 (και σημ. 62, 64 και 65). 
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μηχανισμό, σηματοδότησαν έτσι με γοργούς ρυθμούς το πέρασμα από τις μεμονωμένες 

κινήσεις κάθε επαγγελματικού, εργασιακού ή συνδικαλιστικού κλάδου/σωματείου 

χωριστά, σε ενιαίες, πολυπληθείς και δυναμικές εξορμήσεις στους δρόμους της 

Αθήνας. Εκεί, τα συνθήματα και οι αξιώσεις για βελτίωση της ποσότητας και της 

ποιότητας των παρεχόμενων τροφίμων θα πλαισιώνονταν και από διεκδικήσεις ή 

επιδιώξεις με χαρακτήρα σαφώς αντικατοχικό/αντιστασιακό. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των Αρχών Κατοχής, η τετραήμερη απεργία της 7ης Σεπτεμβρίου 1942 είχε 

πολύ μεγαλύτερη έκταση και συμμετοχή από την αντίστοιχη της άνοιξης πέντε μήνες 

προηγουμένως, ενώ η διαδήλωση της 22ης Δεκεμβρίου (η μαζικότερη και πιο 

οργανωμένη μέχρι τότε λαϊκή κινητοποίηση από την έναρξη της Κατοχής) θα 

αποτελούσε σταθμό στην ανάπτυξη του εαμικού κινήματος στην Αθήνα: πέρα από τη 

διάχυση του αντιστασιακού πνεύματος ουσιαστικά στο σύνολο πλέον του πληθυσμού 

και της κοινωνίας της πρωτεύουσας, η χρήση ένοπλης βίας εκ μέρους των ιταλικών 

δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα τα πρώτα θύματα από τις τάξεις των διαδηλωτών ‒ο 

ένας εκ των οποίων ήταν μάλιστα φοιτητής, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης του 

ΕΑΜΝ.131 

Το πρώτο «αίμα στην αθηναϊκή άσφαλτο», μαζί με την πρωτόγνωρη για τα 

κατοχικά δεδομένα κάθοδο τριάντα έως σαράντα χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους 

της Αθήνας, αποτέλεσαν ικανές ενδείξεις τόσο της διογκούμενης ορμητικότητας και 

του πολιτικού/ιδεολογικού μετασχηματισμού της συλλογικής αντιστασιακής πάλης, 

όσο και της αδυναμίας της δωσίλογης κυβέρνησης (αλλά και των υπεύθυνων για την 

τήρηση της τάξης κατοχικών αρχών) να διαχειριστούν τη διαμορφούμενη κατάσταση 

μαχητικής αμφισβήτησης και απονομιμοποίησης κάθε έκφανσης της εξουσίας τους.132 

131 Πρβλ. Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 164-166 και σημ. 46 και 47˙ ο θάνατος 
του φοιτητή Δ. Κωνσταντινίδη αποτέλεσε, σύμφωνα με μαρτυρία των Σ. Λιναρδάτου και Π. Ανταίου, 
αφορμή για νέες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και άλλες εκδηλώσεις στον χώρο του 
Πανεπιστημίου και έξω από αυτόν, με κορυφαίες αυτής της Πρωτοχρονιάς του 1943 στη Φοιτητική 
Λέσχη (που θα οδηγούσε, μάλιστα, στην απόφαση των ιταλικών αρχών να κλείσουν προσωρινά την 
«υπόγα») και της 7ης Φεβρουαρίου 1943, όπου 500 φοιτητές του ΕΑΜΝ συγκεντρώθηκαν στην 
εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών για το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του δολοφονημένου 
φοιτητή˙ πρβλ. Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 278-279 (και σημ. 23), M. 
Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 141 και Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 
62-64 (όπου και άλλες αναφορές σε ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης δολοφονημένων στις κινητοποιήσεις 
Φεβρουαρίου-Ιουλίου 1943 φοιτητών, οι οποίες και θα εξελίσσονταν σε αντιστασιακές διαμαρτυρίες και 
συγκρούσεις με τις κατοχικές Δυνάμεις Ασφαλείας και τους έλληνες συνεργάτες τους). 
132 Πρβλ. Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 52-53 και σημ. 6 και 7˙ ο ίδιος μελετητής 
κάνει λόγο για ένα ακόμη θύμα κατά τη διαδήλωση της 22ης Δεκεμβρίου 1942, τον επιπλοποιό Νικόλαο 
Βυθούλκα, ενώ ο Χ. Λάζος (Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 278) προσθέτει στον 
κατάλογο των πρώτων νεκρών σε κινητοποιήσεις ένα ακόμη όνομα, τον Φύλη Γεωργίου, «πρωτεργάτη 
του αντιστασιακού αγώνα των φοιτητών», ο οποίος στην ίδια διαδήλωση δέχτηκε κλωτσιά στα γεννητικά 
του όργανα από Γερμανό και πέθανε λίγο αργότερα. 
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Στο μεταξύ, τα ευρύτερα τεκταινόμενα στα μέτωπα του πολέμου την ίδια περίοδο 

θα ευνοούσαν αυτή την ηθική ανάταση και την επίδειξη πνεύματος αγωνιστικής 

αποφασιστικότητας των «αδούλωτων» Αθηναίων: η μεγάλη επίθεση (23 Οκτωβρίου 

1942) των Συμμάχων στη γραμμή του Ελ-Αλαμέιν της Βόρειας Αφρικής εναντίον του 

Afrika Korps του στρατάρχη E. Rommel θα στεφόταν με επιτυχία, ενώ στις 19 

Νοεμβρίου 1942 σημειώθηκε και η πρώτη αντεπίθεση του Κόκκινου Στρατού στο 

Στάλινγκραντ, η οποία και σήμανε την αρχή του τέλους της πολιορκίας της πόλης –η 

παράδοση της 6ης Στρατιάς των Γερμανών του στρατάρχη F. Paulus στους Σοβιετικούς 

θα ήταν πραγματικότητα στις 2 Φεβρουαρίου 1943. Στην Ελλάδα, η ένοπλη αντίσταση 

των αντάρτικων ομάδων στην ηπειρωτική χώρα (κυρίως στα βουνά της Στερεάς 

Ελλάδας) θα είχε και αυτή τις πρώτες της επιτυχίες ‒με θεαματικότερη, όπως 

προαναφέρθηκε, αυτή της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Με τη διάδοση 

των ειδήσεων αυτών, «μια πληθωρική αισιοδοξία» θα πλημμύριζε την πρωτεύουσα: 

όλα έδειχναν πως το «παιχνίδι είχε πια γυρίσει» και η πλάστιγγα φαινόταν να γέρνει 

οριστικά προς τη μεριά των συμμαχικών δυνάμεων˙ η τελική τους επικράτηση 

μπορούσε να θωρείται πλέον βέβαιη, όπως και η απελευθέρωση της χώρας 

επικείμενη.133 

Από την άλλη, η θυσία των πρώτων «μαρτύρων» του αντιστασιακού κινήματος 

στην πρωτεύουσα ‒από την πλευρά της Αριστεράς, του Δ. Κωνσταντινίδη, και, βέβαια, 

από τη μεριά των «κανελλοπουλικών» οργανώσεων, της εμβληματικής φυσιογνωμίας 

του Κ. Περρίκου, ο οποίος και θα ακολουθούσε τελευταίος, στις 4 Φεβρουαρίου 1943, 

ως φυσικός και ηθικός αυτουργός για το σαμποτάζ των γραφείων της ΕΣΠΟ από την 

ΠΕΑΝ, τη μοίρα των άλλων συλληφθέντων ηγετικών στελεχών της οργάνωσης (των 

Α. Σκούρα, Ι. Κατεβάτη, Δ. Λόη, Δ. Παπαδόπουλου και Ι. Μπίμπα, που επίσης είχαν 

εκτελεστεί τον προηγούμενο μήνα)‒ εντασσόταν σε μια νέα πολιτική αντιποίνων και 

γενικότερης σκλήρυνσης της στάσης των Αρχών Κατοχής. Η μεταστροφή αυτή υπήρξε 

απότοκη των δυσμενών για τις δυνάμεις του Άξονα εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα 

133 Πρβλ. M. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 139˙ οι εξελίξεις αυτές θα ωθούσαν πολλούς 
νέους σε ενεργότερη συμμετοχή στην Αντίσταση, είτε στην Αθήνα (μέσω της ένταξής τους σε 
αντίστοιχες οργανώσεις) είτε στην ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές (σε αντάρτικες ομάδες του ΕΛΑΣ ή 
του ΕΔΕΣ). Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο αυτή σημειώνεται, σύμφωνα με όλους του μελετητές, η 
«γιγάντωση του αντιστασιακού ρεύματος», με την επάνδρωση ένοπλων σωμάτων, ιδιαίτερα στο Βουνό, 
πρβλ. J. Hondros, Occupation and Resistance…, ό.π., σ. 115 κ.ε., Γ. Μαργαρίτης, «Η περίοδος της 
κρίσιμης καμπής (1942-1943): μία μαρτυρία για την μεταβολή των συνθηκών στην κατεχόμενη 
Ελλάδα», περ. Μνήμων, τόμ. 14 (1992), 133-149˙ συναφείς και οι μαρτυρίες του Γ. Θεοτοκά 
(ημερομηνία εγγραφής 27 Οκτ. 1943), Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 363-364 και του Σ. Τσαμπηρά, 
Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 25. 
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και της εντεινόμενης νευρικότητάς τους για την έξαρση της αντιστασιακής 

δραστηριότητας στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα.134 Εξάλλου, από τις 2 

Δεκεμβρίου 1942 θα είχε παραιτηθεί ο πρώτος κατοχικός πρωθυπουργός, Γ. 

Τσολάκογλου, για να αντικατασταθεί από τον Κ. Λογοθετόπουλο, ο οποίος με τη σειρά 

του θα έδινε τη σκυτάλη, μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, στην τρίτη κατοχική 

κυβέρνηση των δωσιλόγων υπό τον Ι. Ράλλη (7 Απριλίου 1943).  

Το κλίμα τρομοκρατίας που είχε επιβληθεί (και) στην πρωτεύουσα και η διαρκώς 

αυξανόμενη ψυχολογική πίεση, λόγω και των φημών που κυκλοφορούσαν περί 

γενικευμένης πολιτικής επιστράτευσης (εξαιτίας των μεγάλων αναγκών της 

γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας σε έμψυχο δυναμικό, ύστερα από την αποστολή 

γερμανών εργατών για ενίσχυση των τάξεων του στρατού του Γ΄ Ράιχ στο Ανατολικό 

Μέτωπο), επέτειναν τον αναβρασμό του αθηναϊκού πληθυσμού.135 Πρωτοπόροι στις 

νέες παλλαϊκές διαδηλώσεις που συνόδευσαν την κήρυξη μιας ακόμη γενικής απεργίας 

για τις 24 Φεβρουαρίου 1943 και συγκλόνισαν για ένα δεκαήμερο το κέντρο της πόλης, 

το οποίο καθημερινά σχεδόν κατακλυζόταν από χιλιάδες Αθηναίους και συχνά 

μετατρεπόταν σε αληθινό πεδίο μάχης με νεκρούς και τραυματίες, θα ήταν και πάλι οι 

νέοι –οι περισσότεροι, ασφαλώς, από τον χώρο του ΕΑΜ, το οποίο και είχε 

εξασφαλίσει την αδιαφιλονίκητη πρωτοκαθεδρία στην οργάνωση και στον συντονισμό 

των κινητοποιήσεων εναντίον του μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης: 

Στην κλιμάκωση των διαμαρτυριών που επήλθε τότε πρέπει να μνημονεύσουμε μια ομάδα 
αποφασιστικής σημασίας: τους νέους. Από το 1848 ώς το 1989 έχουν παίξει πρωτεύοντα 
ρόλο στους εθνικούς ξεσηκωμούς σε όλη την Ευρώπη, και η Ελλάδα της πολεμικής 
περιόδου δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως προειδοποιούσε την εξόριστη ελληνική 
κυβέρνηση μια κατασκοπευτική πηγή στην Αθήνα, η νεολαία και των δύο φύλων, στο 

134 Τραγική ειρωνεία, όπως σημειώνει ο Ε. Χατζηβασιλείου, αποτελεί το γεγονός ότι τα περισσότερα 
από τα ηγετικά στελέχη της ΠΕΑΝ (πλην του Κ. Περρίκου και της Ι. Μπίμπα) είχαν απαλλαγεί με 
βούλευμα στα τέλη Νοεμβρίου 1942 από τις κατηγορίες για άμεση εμπλοκή στην ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 
Εντούτοις, τελικά εκτελέστηκαν στις αρχές του 1943 (συγκεκριμένα στις 7 Ιανουαρίου) μαζί με άλλους 
(συνολικά είκοσι άτομα) ως αντίποινα για ένα σαμποτάζ στον Πειραιά, χωρίς μάλιστα να ανακοινωθούν 
τότε τα ονόματά τους από τις Αρχές. Πρόκειται για τα πρώτα θύματα μιας νέας πολιτικής συλλογικών 
τιμωριών που εγκαινίαζαν την περίοδο εκείνη οι Γερμανοί, στη λογική του εκφοβισμού των πολιτών και 
της επιβολής ενός γενικευμένου κλίματος τρομοκρατίας˙ για όλα αυτά, πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ 
(1941-1945)…, ό.π., σ. 130-134 (και για την εκτέλεση του Κ. Περρίκου στο Σκοπευτήριο της 
Καισαριανής, σ. 137-144)˙ ξεχωριστή ήταν η περίπτωση της Ι. Μπίμπα, η οποία μεταφέρθηκε στη 
Γερμανία (ή, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, στη Βουλγαρία), όπου και εκτελέστηκε με πέλεκυ (άγνωστο 
πότε ακριβώς, ενδεχομένως τον Φεβρουάριο του 1943)˙ πρβλ. και Α. Ζαούσης, Οι Δύο Όχθες…, ό.π., 
τόμ. Β΄ (Ι), σ. 237-238 και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 147-148 και 162 (και 
σημ. 76 και 77). 
135 Πρβλ. Σ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 25: «Οι Γερμανοί κι οι Ιταλοί είχανε λυσσάξει. 
Χώσανε εκατοντάδες κόσμο στις φυλακές της οδού Μέρλιν. Πιάσανε ομήρους, τους βασανίζανε˙ άλλους 
τους στέλνανε στα στρατόπεδα του τρίτου Ράιχ κι άλλους τους ντουφεκίζανε. Άλλωστε στα μέτωπα τα 
πράγματα πήγαιναν άσχημα γι’ αυτούς». 
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σύνολό της σχεδόν και ιδίως στις πόλεις, είχε ταχθεί με τους Αριστερούς, και λόγω της 
ξενικής κατοχής είχε συνηθίσει να εκφράζει τις ιδέες της άφοβα και να τις υποστηρίζει με 
κάθε τρόπο. Αηδιασμένοι με την αδράνεια των κατεστημένων πολιτικών, οι νέοι 
απαιτούσαν τώρα δικούς τους «νέους ηγέτες», και άρχιζαν να παίρνουν τα ζητήματά τους 
στα χέρια τους.136 

Εξάλλου, καθόλου τυχαία, την προηγούμενη ακριβώς μέρα, στις 23 Φεβρουαρίου 

1943, είχε λάβει χώρα η ιδρυτική σύσκεψη της ΕΠΟΝ στην Αθήνα.137 Το νέο σχήμα 

των αριστερών νεολαιίστικων οργανώσεων που είχαν ενοποιηθεί και αυτοδιαλυθεί (με 

πρώτες ανάμεσά τους, την ΟΚΝΕ και το ΕΑΜΝ), για να γίνει πράξη αυτή η 

πολυαναμενόμενη σύμπηξη σε μια ενιαία, πραγματικά μαζική, δυναμική και 

πολυσχιδή οργάνωση νέων, θα έκανε την πρώτη του εμφάνιση στις 5 Μαρτίου 1943, 

στην κορύφωση των κινητοποιήσεων˙ οι τελευταίες, με παρέμβαση του 

Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, θα έφερναν τελικά το ποθούμενο αποτέλεσμα, την 

οριστική δηλαδή ματαίωση για την περίπτωση της Ελλάδας των σχεδίων μεταφοράς 

ελλήνων πολιτών στη Γερμανία (ή ακόμη και στο Ανατολικό Μέτωπο), προκειμένου 

αυτοί να καλύψουν τα κενά που είχαν στο μεταξύ δημιουργηθεί στα εργοστάσια από 

την εγκατάλειψη θέσεων εργασίας εκ μέρους των Γερμανών και τη στρατολόγησή τους 

στη Wehrmacht.138 

136 Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 140˙ για τις κινητοποιήσεις Φεβρουαρίου-Μαρτίου 
1943 ενάντια στο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, κατά τις οποίες υπήρξαν πολλά θύματα (νεκροί 
και τραυματίες) από τις τάξεις των διαδηλωτών και, κυρίως, των φοιτητών (η πλειονότητα των οποίων 
ανήκαν αναμφίβολα στο ΕΑΜ και στις συγγενείς οργανώσεις της Αριστεράς), τη στιγμή που, για πρώτη 
φορά, ένοπλες ομάδες περιφρούρησης, ανακατεμένες με το πλήθος, θα απαντούσαν με περίστροφα στα 
πυρά των κατοχικών Δυνάμεων Ασφαλείας και θα τραυμάτιζαν αρκετούς αστυνομικούς, πρβλ. Μ. 
Mazower, ό.π., σ. 141-143 και 144-146˙ Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 166-172˙ 
Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 280-282 και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση 
μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 410-411 (και σημ. 211). Ενδεχομένως, εδώ να εντοπίζεται και η προδρομική 
εμφάνιση της ΟΠΛΑ, έστω και αν ακόμη δεν κατονομαζόταν ως ξεχωριστή οργάνωση ούτε φαίνεται να 
είχε στην κατοχή της όπλα˙ πρβλ. Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 53-56 (και σημ. 
12), 75 (και σημ. 24). Στις διαδηλώσεις αυτές, από την άλλη, είναι βέβαιο ότι είχαν συμμετοχή και οι 
λεγόμενες «μπλε» οργανώσεις (ανάμεσά τους και η ΙΤ), ενώ δεν είμαστε σε θέση να προσμετρήσουμε 
με κάποια (σχετική πάντα) ακρίβεια τα πλήθη του αθηναϊκού λαού που κατέβηκαν στους δρόμους 
αυθόρμητα (και άοπλα), χωρίς να είναι μέλη κάποιων οργανώσεων (εαμικών ή μη), πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, 
Προσωπική Μαρτυρία…, ό.π., σ. 36-37˙ Σ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 26˙ Α. Ζαούσης, 
Οι Δύο Όχθες…, ό.π., τόμ. Β΄ (Ι), σ. 240-243 και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 172 
(και σημ. 43). 
137 Πρβλ. Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 54: «Στις 24 Φεβρουαρίου δόθηκε η πρώτη 
μάχη για τη ματαίωση των σχεδίων των κατακτητών με συνδυασμένες απεργίες και διαδηλώσεις στο 
κέντρο της Αθήνας. Η επιλογή της ημέρας δεν ήταν άσχετη με την ίδρυση της ΕΠΟΝ την προηγούμενη 
ημέρα (ή την επέτειο ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού, όπως προτιμούσαν να πιστεύουν οι Γερμανοί)» 
(και σημ. 9). Για το χρονικό ίδρυσης και τα σχετικά κείμενα-διακηρύξεις της ΕΠΟΝ, πρβλ. κυρίως, Ο. 
Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 342-360 και, δευτερευόντως, Π. Μακρής-Στάικος, 
Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 178-184. 
138 Για τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου 1943, διαθέτουμε και μαρτυρίες λογοτεχνών: εκτός από τον Γ. 
Θεοτοκά (Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., εγγραφή ημερoμηνίας 5 Μαρτ. 1943, σ. 393 και εγγραφή 
ημερομηνίας 18 Μαρτ. 1943 σ. 394), πρβλ. τη μαρτυρία του Ν. Βρεττάκου (υπάλληλου τότε στο 
Υπουργείο Εργασίας) στο Κ. Ν. Χατζηπατέρας – Μ. Φαφαλιού-Δραγώνα, Μαρτυρίες 41-44…, ό.π., τόμ. 
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Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή την ατμόσφαιρα «του κρυφού 

αναβρασμού, της πιεσμένης νευρικότητας», όπου, σύμφωνα με τον Γ. Θεοτοκά, ζούσε 

η πρωτεύουσα τις μέρες εκείνες, συνέτεινε και η κηδεία του Κ. Παλαμά στις 28 

Φεβρουαρίου 1943, η οποία και εξελίχθηκε επίσης σε μια νέα αντικατοχική διαδήλωση 

στο κέντρο της Αθήνας με πάνδημη τη συμμετοχή των κατοίκων και όλων των 

αντιστασιακών οργανώσεων.139 Η ανάκληση, πάντως, του διατάγματος «Περί 

υποχρεωτικής εργασίας του πληθυσμού της Ελλάδος», που είχε εκδώσει η δωσίλογη 

ελληνική κυβέρνηση στα τέλη Ιανουαρίου 1943, αποτέλεσε την πρώτη τέτοιας 

κλίμακας περιφανή νίκη του αντιστασιακού κινήματος στην πρωτεύουσα, 

δρομολογώντας μια σειρά εξελίξεων σε διάφορα επίπεδα –ανάμεσά τους και την 

επιτάχυνση της παραίτησης του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Λογοθετόπουλου «για 

λόγους υγείας». Δίχως αμφιβολία, τα οφέλη (και τις εντυπώσεις) της σημαντικής αυτής 

επιτυχίας θα καρπωνόταν το ΕΑΜ –και μαζί του η νεοϊδρυθείσα ΕΠΟΝ:   

Οι κινητοποιήσεις στις 22 Δεκεμβρίου 1942 και στις 24 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου 
1943 έφεραν το επιδιωκόμενο «ξεσήκωμα του οργανωμένου λαϊκού κινήματος […] σ’ 
ανώτερες μορφές πάλης» για το ΕΑΜ. Υπήρξαν ένα πραγματικό σημείο καμπής στην 
ανάπτυξη του εαμικού αντιστασιακού κινήματος. Σε οργανωτικό επίπεδο, παρήγαγαν νέες 
αντιστασιακές πρακτικές, που έδωσαν την ευκαιρία στην εαμική καθοδήγηση να 
αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία στη διαχείριση τέτοιου μεγέθους κινητοποιήσεων. Σε 
πολιτικό επίπεδο, η επιτυχία τους προσέδωσε κύρος στην εαμική αντίσταση, 
νομιμοποιώντας την στις συνειδήσεις της πλειοψηφίας των Αθηναίων. Το ΕΑΜ 
αποτελούσε πλέον την κύρια δύναμη που αμφισβητούσε ευθέως την πολιτική κυριαρχία 
της κυβέρνησης και των δυνάμεων κατοχής στην Αθήνα. Οι ημέρες των κινητοποιήσεων 
και η κατάληξή τους ανέδειξαν την οργανωμένη αντίσταση, και εντός αυτής το ΕΑΜ, ως 
προασπιστή της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις διαλυτικές συνέπειες της 
στρατιωτικής κατοχής.140 

Από την άνοιξη, λοιπόν, του 1943 και μέχρι το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, η 

πολιτική θερμοκρασία θα ανέβαινε διαρκώς με αλλεπάλληλες και κλιμακούμενης 

Α΄, σ. 263, καθώς και το ποίημα του Γ. Ρίτσου, «Οι γειτονιές του κόσμου», στο Ε. Μαχαίρας, Η Τέχνη 
της Αντίστασης, Αθήνα, Προσκήνιο, 2008, σ. 94-95. 
139 Για την κηδεία του Κ. Παλαμά, πρβλ. Γ. Θεοτοκάς, Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 392-393˙ Α. Ι. 
Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία…, ό.π., σ. 39-40˙ Α. Πανσέληνος, Φύλλα Ημερολογίου (1941-1943), 
Αθήνα, Κέδρος, 1993, σ. 162-164˙ Σ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 25-26˙ Χ. Λάζος, 
Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 282-285, Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., 
σ. 143-144 και Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 412-413. 
140 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 170˙ πρβλ. και Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του 
Χίτλερ…, ό.π., σ. 147-148: «Το ΕΑΜ είχε κάνει τεράστιες προόδους από την εποχή της απεργίας των 
ταχυδρομικών, τον Απρίλιο του 1942. Τότε είχαν διαφανεί πολλά στοιχεία αντίστασης –οι διαμαρτυρίες 
στις εθνικές γιορτές, οι φοιτητικές διαδηλώσεις στους διαδρόμους των πανεπιστημίων, η αναταραχή 
στους κόλπους των δημοσίων υπαλλήλων. Ήταν όμως μεμονωμένα και ασυντόνιστα επεισόδια, ευάλωτα 
στις πιέσεις των αρχών. Οι ηγέτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, βοηθούμενοι από την 
ευνοϊκή τροπή της διεθνούς κατάστασης, από τον ανόητο τρόπο με τον οποίο οι αρχές αντιμετώπιζαν 
την αντίσταση του κόσμου, και τέλος από το ότι σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν αντίπαλο όταν έχτιζαν το 
ίδιο το ΕΑΜ, είχαν φέρει στο φως ένα νέο τύπο πολιτικής οργάνωσης».  
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έντασης και επιτυχίας κινητοποιήσεις: οι απεργίες, οι κάθε είδους διαμαρτυρίες και οι 

διαδηλώσεις θα γίνονταν η αιχμή του δόρατος του αντιστασιακού κινήματος στην 

πρωτεύουσα. Εξέχουσες και πιο συγκλονιστικές στιγμές της Αντίστασης των πολιτών 

στην Αθήνα στάθηκαν οι εκδηλώσεις για τη δεύτερη υπό συνθήκες Κατοχής επέτειο 

της Εθνικής Ανεξαρτησίας (24-25 Μαρτίου 1943),141 καθώς και τα μαζικά 

συλλαλητήρια του καλοκαιριού του 1943: πρώτα ενάντια στην πολιτική τρομοκρατίας, 

μαζικών εκτελέσεων και συλλογικών αντιποίνων που εφάρμοζαν οι δυνάμεις του 

Άξονα στις πόλεις και στην ύπαιθρο (25 Ιουνίου 1943),142 και ακολούθως, τον επόμενο 

μήνα, εναντίον της επέκτασης της βουλγαρικής ζώνης Κατοχής στη Μακεδονία (22 

Ιουλίου 1943).143 Η συμμετοχή του λαού της Αθήνας (ανδρών και γυναικών όλων των 

ηλικιών, των κοινωνικών τάξεων και των επαγγελματικών ομάδων και, κατεξοχήν, των 

141 Για τους εορτασμούς και τις διαδηλώσεις κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1943 και τις 
διαφορετικές εκτιμήσεις των ερευνητών για νεκρούς και τραυματίες από την πλευρά των διαδηλωτών, 
πρβλ. Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 285-287, Α. Ζαούσης, Οι Δύο Όχθες…, 
ό.π., τόμ. Β΄ (Ι), σ. 243-244, Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 146, Ε. Χατζηβασιλείου, 
ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 172, Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 413-414 και 
Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 56 (και σημ. 20). 
142 Για τις αιτίες που την προκάλεσαν και όσα διαδραματίστηκαν στην αντιτρομοκρατική κινητοποίηση 
της 25ης Ιουνίου 1943, πρβλ. Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 147, Ο. Βαρών-Βασάρ, Η 
Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 415, και Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 60-61, 
όπου και η επισήμανση ότι οι γερμανικές εκθέσεις για τα γεγονότα δεν δίσταζαν να παραδεχτούν πως 
«σχεδόν το σύνολο των φοιτητών είχαν υπακούσει στα κελεύσματα του ΕΑΜ». Όπως προκύπτει, 
εντούτοις, από την έκτακτη έκδοση της επίσημης εφημερίδας της ΙΤ Ελληνικά Νειάτα (τχ. 10, 28 Ιουνίου 
1943), στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση του παλλαϊκού συλλαλητηρίου («εθνικού ξεσηκωμού 
της 25 Ιουνίου») για το «τερατούργημα» της εκτέλεσης 127 ομήρων από τις κατοχικές δυνάμεις, 
συμμετείχαν όλες οι «εθνικές» οργανώσεις (ΙΤ, ΠΕΑΝ, «Μαχομένη Ελλάς», ΕΠΟΝ κ.ά.). Προξενεί εδώ 
εντύπωση ότι ο χαρακτηρισμός «εθνικός» αποδιδόταν χωρίς επιφύλαξη και στην ΕΠΟΝ, εφόσον ο τόνος 
του κειμένου ήταν σαφώς ενωτικός και υμνητικός για όλη τη νεολαία της πρωτεύουσας: «δόξα και τιμή» 
θα ανήκε «αιώνια» και «δικαιωματικά» σε όλους τους φοιτητές, μαθητές και νέους εργαζόμενους, οι 
οποίοι με τη μαχητικότητα και την αυτοθυσία τους βρέθηκαν «όπως πάντα, πιο πολύ αυτή τη φορά» 
στην πρωτοπορία «του ηρωικού αγώνα που μετέβαλλε ολόκληρη την Αθήνα σε πρώτη γραμμή αληθινού 
μετώπου»˙ πολλοί «χτυπήθηκαν και πέθαναν στ’ αθηναϊκά πεζοδρόμια κερδίζοντας τη μεγαλύτερη ώς 
τα τώρα μάχη» (Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 178). Πρβλ. ακόμη, τις εγγραφές ημερολογίου του Γ. Θεοτοκά 
για τις 25 και 26 Ιουν. 1943 στα Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 412-414, που κατέληγαν ως εξής: «Το 
πλήθος είχε μαύρες σημαίες και έδειξε όπως πάντα μεγάλη περιφρόνηση του κινδύνου. Ο λαός της 
Αθήνας ατσαλώθηκε τα τελευταία αυτά χρόνια». 
143 Για τη μεγαλειώδη κινητοποίηση κατά της επέκτασης της βουλγαρικής Κατοχής στις 22 Ιουλίου 
1943, πρβλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 87-88, Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό 
Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 287-291, Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 202, Ο. Βαρών-
Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 415-418, Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., 
σ. 61 (και σημ. 36 για νεκρούς, τραυματίες και συλληφθέντες) και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της 
Κατοχής…, ό.π., σ. 172-173 (και σημ. 66 για εκτιμήσεις περί του αριθμού και της ταυτότητας των 
θυμάτων). Στη διαδήλωση αυτή είναι, επίσης, βέβαιο ότι συμμετείχαν και οι «γαλάζιες» οργανώσεις ‒
ανάμεσά τους και οι «κανελλοπουλικές» ΠΕΑΝ και ΙΤ, που εγκαινίαζαν ακριβώς την περίοδο εκείνη τη 
στενότερη συνεργασία τους με την έκδοση και την κυκλοφορία κοινών προκηρύξεων/δελτίων και τη 
συντονισμένη εμφάνισή τους σε αντιστασιακές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις ‒αν και στον χώρο του 
Πανεπιστημίου η συμπόρευση των δύο οργανώσεων θα ήταν ήδη γεγονός από πολύ καιρό, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι είχαν χάσει την αυτονομία τους˙ πρβλ. Π. Μιχαηλίδης, Αγαθουπόλεως 7…, ό.π., σ. 61 
και 146-148, Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 178-180 και 189 και Ο. Βαρών-Βασάρ, 
ό.π., σ. 141-142 και 175-176. 
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φοιτητών και των μαθητών), θα ξεπερνούσε κάθε προσδοκία και θα είχε πλέον 

προσλάβει διαστάσεις πλημμυρίδας –οι απεργοί και οι διαδηλωτές θα καταμετρούνταν 

πια σε αρκετές δεκάδες (αν όχι και σε εκατοντάδες) χιλιάδες, παρά τις επανειλημμένες 

απειλές και την εκτεταμένη χρήση βίας εκ μέρους των κατακτητών και των ντόπιων 

συνεργατών τους: 

Πολλοί θα συμφωνούσαν πως η μαζική συμμετοχή στις μεγάλες διαδηλώσεις που 
συγκλόνισαν την Αθήνα το 1943 ήταν πράγματι η κορυφαία στιγμή της Εθνικής 
Αντίστασης.144  

Οι δεκάδες νεκροί και οι εκατοντάδες τραυματίες θα πρόσθεταν συνεχώς νέα 

ονόματα στον ήδη μακρύ κατάλογο των «μαρτύρων» της Αντίστασης, το αίμα των 

οποίων ζητούσε δικαίωση στην εκδίκηση των «δολοφόνων»˙ πολλοί από αυτούς 

προέρχονταν από τις τάξεις των Σωμάτων Ασφαλείας της δωσίλογης κυβέρνησης –

εξάλλου, μια από τις πρώτες εξαγγελίες της τρίτης δοτής κυβέρνησης υπό τον Ι. Ράλλη 

ήταν και η ίδρυση των διαβόητων «Ταγμάτων Ασφαλείας», παράλληλα με την 

ανασυγκρότηση της Αστυνομίας και, ιδίως, της Χωροφυλακής, και την 

αναδιοργάνωση της περιώνυμης Διεύθυνσης «Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους».145 Ως 

ύψιστη προτεραιότητα θα αναδεικνυόταν, κατά συνέπεια, η κατά μέτωπο σύγκρουση 

του κατοχικού καθεστώτος και των μηχανισμών του με τον «εσωτερικό εχθρό» ‒που 

δεν ήταν άλλος από το ΕΑΜ/ΚΚΕ και τις συγγενικές τους οργανώσεις, την ΕΠΟΝ και 

τον ένοπλο ΕΛΑΣ της Αθήνας.  

Η επίκληση για την άμεση αντιμετώπιση του εγχώριου κομμουνιστικού κινδύνου 

(όπως αυτός πρόβαλλε δυναμικά στο προσκήνιο με τις επιτυχίες του ΕΛΑΣ στα βουνά) 

144 Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 17. Πρβλ. και τα διηγήματα, τα σχετικά με την 
Αντίσταση στην πρωτεύουσα, του Η. Βενέζη, «22 Ιουλίου 1943», πρωτοδημοσιευμένο στο περ. 
Πρωτοπόροι, τχ. 3 (Οκτ. 1943, με το ψευδώνυμο Μ. Αλκαίος) και του Θ. Πετσάλη-Διομήδη, «Οι 
τελευταίοι» στο βιβλίο του Τα δικά μας παιδιά. Χρονικό της σκλαβιάς, Αθήνα, Φεβρ. 1946, σ. 63-64˙ για 
τα κείμενα αυτά, πρβλ. Α. Καστρινάκη, Η Λογοτεχνία στην Ταραγμένη Δεκαετία 1940-1950…, ό.π., σ. 
491-492. 
145 Για τη συγκρότηση/αναδιοργάνωση, την ταυτότητα, τη δομή και την αποστολή των «Κύκλων της 
Κολάσεως», δηλαδή των «Ταγμάτων Ασφαλείας», του Μηχανοκίνητου Τμήματος της Αστυνομίας 
Πόλεως (των αποκαλούμενων αλλιώς ως «Μπουραντάδων») και της Διεύθυνσης Ειδικής Ασφαλείας 
του Κράτους, πρβλ. Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 186-191 και 214-215, Ι. Χανδρινός, 
Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 23-24, 56-58, 132-148, Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της 
Κατοχής…, ό.π., σ. 216-230. Γενικά, για το ζήτημα των Υπηρεσιών Ασφαλείας, των παρακρατικών 
στοιχείων και των ένοπλων σωμάτων που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές (και κυρίως τους 
Γερμανούς), πρβλ. Χ. Φλάισερ, «Νέα στοιχεία για τη σχέση γερμανικών αρχών κατοχής και Ταγμάτων 
Ασφαλείας», περ. Μνήμων, τόμ. 8 (1980-1982), 189-203, Τ. Κωστόπουλος, Η αυτολογοκριμένη μνήμη. 
Τα Τάγματα Ασφαλείας και η Μεταπολεμική Εθνικοφροσύνη, Φιλίστωρ, Αθήνα, 2005, Σ. Δορδανάς, 
Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο Κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-
1944, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2006. Για τις μεταπολεμικές «τύχες» των δωσιλόγων, πρβλ. την 
πρόσφατη μελέτη του Δ. Κουσουρή, Δίκες των Δοσίλογων, 1944-1949, Αθήνα, Πόλις, 2014. 
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και για την «προστασία του κοινωνικού καθεστώτος» από τις «συμμορίες του ΕΑΜ», 

που δρούσαν στις πόλεις και διακρίνονταν στις οδομαχίες και στα πεζοδρόμια, θα ήταν 

μια επιλογή που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες τόσο των Γερμανών ‒οι οποίοι θα 

εξοικονομούσαν, έτσι, πολύτιμες δυνάμεις σε μια περίοδο ανασύνταξης μετά τις 

διαδοχικές τους ήττες σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα του πολέμου‒, όσο και των κύκλων 

εκείνων εντός Ελλάδας, που έβλεπαν με δέος την αυξανόμενη απήχηση και αποδοχή 

των συνθημάτων και των θέσεων του ΕΑΜ/ΚΚΕ, ενόψει και της διαφαινόμενης 

διαμόρφωσης του μεταπελευθερωτικού σκηνικού στη χώρα με ευνοϊκούς για αυτό 

όρους. 

 
IV.4.2. Σε αναζήτηση δυναμικών λύσεων: προς την εμφύλια σύγκρουση 

 
Ο Δίων και κάποιοι από τον στενό κύκλο των συντρόφων του στις Ανώτατες Σχολές, 

χωρίς, όπως θα δούμε, να συναινούν ή να επικροτούν συνειδητά (ή και να 

συμπορεύονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με) την εσωτερική πολιτική της δωσίλογης 

κυβέρνησης και τη δική της αντικομμουνιστική «σταυροφορία», θα ανήκαν σε αυτή 

την πλευρά που θα συμμεριζόταν τις έντονες ανησυχίες του εγχώριου αστικού κόσμου, 

αλλά και της εξόριστης (και υπό αγγλική κηδεμονία) ελληνικής κυβέρνησης, μπροστά 

στην προοπτική πλήρους επικράτησης του αριστερού/εαμικού κινήματος στην Ελλάδα. 

Οι νεαροί «Χριστιανοδημοκράτες» που θα εγκατέλειπαν τον «Eνωτικό Κύκλο» 

απογοητευμένοι από την αδράνειά του, για να ενταχθούν στην ένοπλη ΡΑΝ το 

καλοκαίρι του 1943, δεν θα έτρεφαν αυταπάτες ότι η ώρα της οριστικής και δυναμικής 

αναμέτρησής τους με το ΕΑΜ/ΚΚΕ (και τις «θυγατρικές» τους οργανώσεις στον χώρο 

του Πανεπιστημίου και, ευρύτερα, της πρωτεύουσας) πλησίαζε.  

Συνεπώς, κυριότερο μέλημά τους θα γινόταν η παρεμπόδιση της εξάπλωσης και 

της κυριαρχίας των «κόκκινων» στο διοικητικό κέντρο της χώρας και η αποτροπή 

τέτοιου είδους «τετελεσμένων», που θα καθόριζαν με τρόπο αμετάκλητο το 

μεταπολεμικό πολιτικό και οικονομικοκοινωνικό καθεστώς της Ελλάδας. Το αν, στο 

σημείο αυτό, οι στόχοι τους συνέπιπταν προοδευτικά με τους αντίστοιχους των 

Κατοχικών Αρχών, των δωσίλογων οργάνων τους και των συνεργαζόμενων κρατικών 

Υπηρεσιών (της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, των «Ταγμάτων Ασφαλείας» κ.λπ.) 

θα ήταν κάτι που, στη δεδομένη στιγμή, θα περνούσε για αυτούς σε δεύτερη μοίρα˙ 

όπως τοποθετούσε το ζήτημα ο Ρούφος στην (ανεπίδοτη) απαντητική επιστολή του 
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στον Αιμ. Χουρμούζιο το 1954, «το πρόβλημα στους νέους του 1943» είχε τεθεί με 

έναν τρόπο απόλυτο, μα εντελώς «πρακτικό»: 

αν η Ελλάδα θα γινόταν κομμουνιστική ή αν θα ’μενε ελεύθερη. Ήταν πρόβλημα ύπαρξης 
ή μη ύπαρξης, άμεσης μάχης με τις γροθιές, τα μαχαίρια και τα πιστόλια.146 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΕΑΜ/ΚΚΕ έναντι των ανταγωνιστών του στην 

οργανωμένη Αντίσταση, η τεράστια επιτυχία του στην προσέλκυση νέων μελών 

(ιδιαίτερα από τις τάξεις της νεολαίας και του φοιτητικού κόσμου), η ανάπτυξη προς 

ριζοσπαστικές κατευθύνσεις της πολιτικής/αντιστασιακής συνείδησης των μαζών και, 

κυρίως, ο κίνδυνος ‒όπως θα καταδείκνυαν και οι κινητοποιήσεις του εκρηκτικού 

εξαμήνου (Φεβρουαρίου-Ιουλίου 1943) στην πρωτεύουσα‒ να περιέλθει με τρόπο 

φυσικό και σχεδόν προδιαγραμμένο η εξουσία σε αυτό μετά το τέλος του πολέμου 

(θεωρούμενο την περίοδο εκείνη ως επικείμενο), αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα και 

τους λόγους για τους οποίους ο Ρούφος σχεδόν θα αποσιωπούσε πλήρως στη Ρίζα του 

Μύθου τις εντυπωσιακές πλευρές της αντιστασιακής δράσης του εαμικού κινήματος 

στην Αθήνα. Τα δεδομένα αυτά πιστοποιούσαν πέραν πάσης αμφιβολίας την ισχύ και 

τη διαρκή ενδυνάμωση της Αριστεράς, σε αντίθεση με την ασθενική παρουσία, την 

απειρία, την ελλιπή συγκρότηση και την πολυδιάσπαση των «αστικών» οργανώσεων –

οι οποίες, εντούτοις, δεν θα απουσίαζαν, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, από τις 

συγκεκριμένες αντιστασιακές εκδηλώσεις, αλλά θα μετείχαν (κατά κανόνα σύσσωμες) 

στα συλλαλητήρια της άνοιξης και του καλοκαιριού του 1943. 

Αλλιώς δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει αυτή την ηχηρή απουσία αναφορών στις 

κορυφαίες στιγμές της αντίστασης των πολιτών στην πρωτεύουσα, με εξαίρεση τη 

μάλλον σύντομη και σίγουρα προβληματική, αν την κρίνει κανείς από την πλευρά της 

πιστότητας προς τα δεδομένα της ιστορικής πραγματικότητας, περιγραφή του 

εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1943 στο Πανεπιστήμιο και των φοιτητικών 

διαδηλώσεων που ακολούθησαν. Ο συγγραφέας θα περιοριζόταν στην παρουσίαση της 

συγκέντρωσης που διοργάνωσαν οι «Χριστιανοδημοκράτες» τρεις μέρες πριν την 

επέτειο, «μαζεύοντας ξαφνικά πολύν κόσμο στην αίθουσα της οδού Σίνα», 

προκειμένου να προλάβουν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της αντίπαλης παράταξης και 

να κερδίσουν έτσι την πολύτιμη μάχη των εντυπώσεων ενόψει και των εκλογών που 

είχαν προγραμματιστεί στις Ανώτατες Σχολές για τον επόμενο μήνα. 

146 Απόσπασμα της ανεπίδοτης απαντητικής επιστολής του Ρούφου στον Χουρμούζιο (με αφορμή την 
κριτική του δεύτερου για τη Ρίζα του Μύθου), όπως δημοσιεύτηκε στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 307. 
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Στόχος των ρητόρων της οργάνωσης (ανάμεσά τους θα συγκαταλεγόταν, βέβαια, 

και ο μαχητικός Δίων), θα ήταν αφενός να διακηρύξουν με «πύρινους εθνικούς λόγους, 

γεμάτους λάβαρα, σπαθιά, γαλανόλευκες, τρεις χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας και 

τις πιο γενναίες εδαφικές διεκδικήσεις» την πίστη τους στην τελική νίκη της Ελλάδας 

και του ελεύθερου κόσμου έναντι του φασισμού («Έγινε και πολύς λόγος για την μπότα 

του καταχτητή, το προδοτικό εγχειρίδιο των Βουλγάρων κι όσα άλλα σχήματα είχαν 

προστεθεί τα τελευταία χρόνια στα μόνιμα αποθέματα τυποποιημένων πανηγυρικών»)˙ 

αφετέρου να καταγγείλουν την προσπάθεια των κομμουνιστών («μια[ς] μειοψηφία[ς] 

τρομοκρατών») να επικρατήσουν με τη βία και να «μονοπωλήσουν την αντίσταση για 

να επιβάλουν δική τους τυραννία» (Ρούφος, 2015, 53). 

Οι νύξεις σε έναν (όψιμο, «αφελή» και «απλοϊκό», πλην όμως αναγκαίο ως 

συγκολλητική ουσία) «μεγαλοϊδεατισμό» των μη εαμικών αντιστασιακών 

οργανώσεων στο πλαίσιο πραγμάτωσης ενός «νεκραναστημένου» εθνικού 

«προγράμματος» εδαφικής επέκτασης/μεγέθυνσης της χώρας147 και στον διμέτωπο 

αγώνα που προοδευτικά θα διεξήγαν (ιδίως οι «Κανελλοπουλικοί») εναντίον τόσο 

«των μαύρων» όσο και «των κόκκινων» θα ήταν ακριβείς και στο πνεύμα της 

ιδεολογικοπολιτικής γραμμής των οργανώσεων που σχετίζονταν με τον «Ενωτικό 

Κύκλο».148 Αυτά που προκαλούν εντύπωση, ωστόσο, είναι ότι ο Ρούφος, στη συνέχεια, 

θα μιλούσε για τελείως αναιμική παρουσία των «Χριστιανοδημοκρατών» (και εν γένει 

των «γαλάζιων» φοιτητών) κατά την κοινή με τους εαμικούς διαδήλωση της 

παραμονής της 25ης Μαρτίου (κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα), 

ενώ, στις πολλές εκατοντάδες των κομμουνιστών που θα συμμετείχαν στην πορεία από 

τα Εξάρχεια προς το Πεδίο του Άρεως, ο Δίων δεν θα αναγνώριζε πολλούς νέους 

συμφοιτητές του, ενταγμένους προφανώς στην πρόσφατα ιδρυμένη ΕΠΟΝ, αλλά 

ανθρώπους «που δεν είχαν σχέση με το Πανεπιστήμιο» (κάτι που, επίσης, απέχει από 

την αλήθεια). 

Επιπλέον, ο συγγραφέας, τη στιγμή που θα τόνιζε με έμφαση και επανειλημμένως 

την αποφασιστικότητα και το «θράσος» του Δίωνα να σταθεί –παρά την απαρέσκειά 

του για τα εαμικά συνθήματα περί «λαοκρατίας» και την ενόχλησή του για «την 

147 Πρβλ. Α. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 31-34 (πρβλ. και σ. 80-81, για την έλξη που 
ασκούσε στην παρέα των φοιτητών του ΕΣΑΣ η μορφή και το έργο του Ίωνα Δραγούμη, μέσα και από 
το πρίσμα που τον έβλεπε ο βενιζελικός Γ. Θεοτοκάς στο εμβληματικό ‒και για τους νέους της γενιάς 
του ’40‒ δοκίμιό του Ελεύθερο Πνεύμα). 
148 Πρβλ. Α. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 47, Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π. σ. 187-192 
και του ιδίου, Ελληνικός Φιλελευθερισμός…, ό.π., σ. 126-127.  
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απόχρωση που έπαιρνε η διαδήλωση» (Ρούφος, 2015, 53-54)– στην πρώτη γραμμή της 

πορείας, μαζί με τον μόνιμο ανταγωνιστή (και οσονούπω άσπονδο εχθρό του) στον 

χώρο του Πανεπιστημίου, τον «κομμουνιστή Γιαννόπουλο», θα απέδιδε ταυτόχρονα 

στην πλειονότητα των αριστερών διαδηλωτών αβουλία, έλλειψη θάρρους και δειλία, 

που θα γίνονταν φανερές μόλις θα εμφανίζονταν οι Ιταλοί καραμπινιέροι. Ακόμη 

χειρότερα, θα καταλόγιζε μια προσχηματική αγωνιστικότητα και μια σχεδόν 

«μακιαβελική» αντίληψη περί πολιτικής στην ηγεσία του εαμικού κινήματος, που θα 

εκδήλωνε τότε, πάλι μέσω του Γιαννόπουλου, την έντονη δυσφορία της για την εξέλιξη 

της κινητοποίησης, κατά την οποία οι Ιταλοί δεν θα έκαναν τάχα χρήση πραγματικών 

πυρών, αρκούμενοι στο να κυνηγούν έφιπποι τους διαδηλωτές και να τους χτυπούν με 

τους υποκόπανους των όπλων τους.149 

Το αποτέλεσμα θα ήταν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, απογοητευτικό για τους 

εαμικούς, εφόσον δεν υπήρξαν νεκροί, δεν χύθηκε πολύ αίμα και τελικά δεν 

δημιουργήθηκαν εκείνοι οι θρυλικοί «μάρτυρες του λαού», στους οποίους είχε τόσα 

επενδύσει το ΕΑΜ/ΚΚΕ για τη συσπείρωση της κρίσιμης μάζας των οπαδών του και 

για τον προσεταιρισμό ακόμη περισσότερων μελών. Η φράση «Όποιος θέλει το σκοπό, 

θέλει και τα μέσα» θα συνόψιζε και πάλι την καταφανώς μεροληπτική εκτίμηση του 

συγγραφέα περί των προτεραιοτήτων και των τακτικισμών της Αριστεράς. Στα μάτια 

του, το ΕΑΜ/ΚΚΕ δεν ενδιαφερόταν στην πραγματικότητα για τίποτε άλλο (ούτε για 

την απελευθέρωση της χώρας από τους κατακτητές, ούτε για την προστασία ή την 

υπεράσπιση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής), παρά μόνο για την πάση θυσία κατάληψη 

της εξουσίας και την επιβολή της δικής της «αλήθειας» σε κάθε τομέα της ιδιωτικής 

και δημόσιας ζωής: 

–Και τώρα τι καταλάβαμε; ρώτησε ο Δίων, αρκετά ευχαριστημένος με τη λιποψυχία των 
πιο πολλών κομμουνιστών. 
Ο Γιαννόπουλος έμοιαζε σκοτισμένος κι απογοητευμένος. 
–Τίποτα, απάντησε, ήταν μονάχα ανάγκη να δείξουμε την παρουσία μας. Γιατί δεν 
πυροβόλησαν τουλάχιστον οι κερατάδες; 
Αμέσως μετά δαγκώθηκε και σταμάτησε, μα ο Δίων κατάλαβε: το Κομμουνιστικό Κόμμα 
είχε ελπίσει κείνη την ημέρα αιματοχυσία, νεκρούς που θα πρόσθεταν στην αίγλη του, μα 

149 Πρβλ. τις εγγραφές ημερολογίου του Γ. Θεοτοκά για τις 25 και 26 Μαρτ. 1943 στα Τετράδια 
Ημερολογίου…, ό.π., σ. 395-396, που κατέληγαν ως εξής: «Η διαφορά από τις προηγούμενες εθνικές 
εορτές είναι ότι άλλοτε οι θρησκευτικές τελετές μ’ εθνικό χαρακτήρα γινόντανε κρυφά, ενώ τώρα 
γίνουνται όλα φανερά και στις κεντρικές εκκλησίες και στους δρόμους. Επίσης ότι άλλοτε καταλάβαινε 
κανείς πως ο στρατός της Κατοχής είχε διαταγή να μην σπρώξει τα πράματα στα άκρα, ενώ τώρα, με 
την παραμικρή αφορμή, χτυπούν στο ψαχνό, με σπαθιές από τ’ άλογα, πιστολιές, πυροβολισμούς, 
χειροβομβίδες. Ο πληθυσμός τα έχει συνηθίσει όλα αυτά και δεν τα χάνει. Η νεολαία δίνει στην υπόθεση 
έναν τόνο σχολικής χαζούρας, ενώ όμως πέφτουν κορμιά. Στις εκκλησιές γίνεται φανερά δέηση ‘‘υπέρ 
του μαχομένου στρατού’’». 
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οι μάζες δεν είχαν δείξει αρκετή μαχητικότητα για ν’ αναγκάσουν τους Ιταλούς να ρίξουν 
κι ο Γιαννόπουλος στενοχωριόταν για την αποτυχία. 
Βλέποντας την έκφραση του Δίωνα είπε: 
–Η νίκη της αλήθειας έχει περισσότερη σημασία από τη ζωή λίγων ασήμαντων ανθρώπων, 
ακόμα κι από τη δική σου κι από τη δική μου. Όποιος θέλει το σκοπό, θέλει και τα μέσα. 
Και πρόσθεσε ξερά: 
‒Αυτό δεν ήθελε να καταλάβει ο μυγιάγγιχτος Μιχαήλ. (Ρούφος, 2015, 54-55) 
{Για πρώτη φορά ο Δίων μέτρησε όλη τη δύναμη και τη σκληρότητα της πίστης αυτής 
που αποξένωσε σε τέτοιο σημείο το φορέα της από κάθε ανθρώπινη ζέστη ‒ο Μιχαήλ είχε 
σταθεί μυητής του Γιαννόπουλου στο Κόμμα και, όπως νόμιζαν όλοι, φίλος του. (Ρούφος, 
1954, 48)} 

Η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, θα ήταν διαφορετική σε σχέση με τα 

τεκταινόμενα στους αθηναϊκούς δρόμους το διάστημα εκείνο: η συμμετοχή του λαού 

της πρωτεύουσας στις διάφορες μαζικές κινητοποιήσεις, καθώς και η αγωνιστικότητα, 

η αυταπάρνηση και η περιφρόνηση με την οποία αντιμετωπίστηκε εκ μέρους του η 

απειλή που συνιστούσε η ίδια η στιβαρή παρουσία των κατοχικών δυνάμεων και των 

συνεργατών τους στην Αθήνα, όπως και οι κίνδυνοι που απέρρεαν από την πασιφανή 

υπεροπλία τους και την επίδειξη πρωτοφανούς βίας απέναντι του, θα ξεπερνούσαν 

κάθε προσδοκία (ακόμη και των ιθυνόντων του ΕΑΜ/ΚΚΕ). 150 Οι αρετές του λαού 

της Αθήνας στη συγκεκριμένη συγκυρία, όπως παρατηρούσε και ο Γ. Θεοτοκάς, δεν 

είχαν προηγούμενο στην σύγχρονη (τουλάχιστον) ελληνική ιστορία –ενδεχομένως, να 

υπερέβαιναν κάθε ανάλογη αντιστασιακή κίνηση στις κατεχόμενες από τον Άξονα 

χώρες της Ευρώπης καθόλη την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.151 

150 Όπως αναφέρει σε σημείωσή του ο Ι. Χανδρινός (Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σημ. 40, σ. 64), 
στηριζόμενος σε επίσημα γερμανικά έγγραφα για τους νεκρούς των διαδηλώσεων στην επέτειο της 25ης 
Μαρτίου 1943: «Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γερμανικές αναφορές χρεώνουν όλες τις απώλειες των 
διαδηλωτών στις 25 Μαρτίου στην ‘‘επιλεκτική χρήση πυρός από πλευράς της ελληνικής 
Αστυνομίας’’». Από την άλλη, για αρκετούς τραυματίες αστυνομικούς από πυροβόλα όπλα στην πλατεία 
Μοναστηρακίου και σε άλλα κεντρικά σημεία της Αθήνας έκαναν λόγο οι γερμανικές εκθέσεις για τη 
διαδήλωση της 5ης Μαρτίου 1943 (πρβλ. ό.π., σημ. 12, σ. 54 και σημ. 24, σ. 75). Σχετικά τώρα με το 
ζήτημα της οπλοφορίας των διαδηλωτών, ο Χανδρινός επικαλείται, ανάμεσα σε άλλες, και τη μαρτυρία 
του Φ. Τσέκερη («Ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών», περ. Εθνική Αντίσταση, τχ. 35, Μάης 1983, 28): «Το ποιοι 
έφεραν όπλα ανάμεσα στους διαδηλωτές και πόσα ήταν αυτά παραμένει σκοτεινό σημείο. Σε όλες τις 
διαδηλώσεις, σίγουρα οι μόνοι ‘‘ένοπλοι’’ ήταν ουσιαστικά οι φοιτητές που έφερναν μαζί τους ‘‘το 
κατσαρολάκι του συσσιτίου μες στο δίχτυ, γεμάτο με πληγούρι ή και πέτρες καμιά φορά’’». Πρβλ. τέλος, 
και τις αντίστοιχες εγγραφές ημερολογίου του Γ. Θεοτοκά, όπου επίσης γίνεται λόγος για τα θύματα των 
κινητοποιήσεων αυτών, ακόμη και από την πλευρά των ιταλικών και γερμανικών δυνάμεων (Τετράδια 
Ημερολογίου…, ό.π., σ. 393-396, 413-414 και 416-417). 
151 Χαρακτηριστική και πάλι η κατάληξη της εγγραφής του Γ. Θεοτοκά στην κορύφωση των 
κινητοποιήσεων, το καλοκαίρι του 1943, εναντίον της επέκτασης της βουλγαρικής ζώνης Κατοχής στη 
Μακεδονία: «Οι Γερμανοί εκφράζουν φανερά την κατάπληξή τους για τα γεγονότα αυτά που, ως λεν, δε 
συμβαίνουν πουθενά, σε καμιά από τις κατεχόμενες πόλεις της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι στην 
Αθήνα έχει διαμορφωθεί μια ατμόσφαιρα παράξενη, όπου θαρρεί κανείς πως ο πληθυσμός δεν παίρνει 
την Κατοχή στα σοβαρά και δε λογαριάζει τον κίνδυνο του θανάτου. Άραγε τι είδος λαός ελληνικός θα 
βγει τελικά από το σημερινό καζάνι;» (Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 417). 
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Όσο για την Αριστερά, θα ήταν ακριβώς αυτές οι απώλειες (η πληθώρα των 

νεκρών και των τραυματιών, τα αυξανόμενα θύματα και οι «μάρτυρες» της ασφάλτου 

κατά τις πολυήμερες και επαναλαμβανόμενες απεργίες και διαδηλώσεις του πρώτου 

μισού του 1943), που θα είχαν αποδείξει περίτρανα όχι μόνον ότι το ΕΑΜ αποτελούσε 

τη μεγαλύτερη (αν όχι και τη μόνη υπολογίσιμη) αντιστασιακή δύναμη, αλλά και ότι η 

συνέχιση του αγώνα στην πρωτεύουσα αποκλειστικά με πολιτικά μέσα θα ήταν πλέον 

ανέφικτη. Οι συγκεκριμένες μορφές αντιστασιακής δράσης είχαν μεγάλο κόστος σε 

ανθρώπινες ζωές και με την ευκαιρία που έδιναν στις (εγχώριες και ξένες) δυνάμεις 

καταστολής να εφαρμόσουν τρομοκρατικά μέτρα ευρείας κλίμακας υπήρχε κίνδυνος 

να κάμψουν το φρόνημα και το ηθικό του λαού της Αθήνας, λειτουργώντας σε τελική 

ανάλυση ως μπούμερανγκ και τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του κινήματος.  

Για αυτό και, σύμφωνα με μαρτυρίες εαμικών νέων/φοιτητών και μελέτες που 

εστιάζουν περισσότερο στη διερεύνηση των στρατηγικών (και της εξέλιξης) του 

αντιστασιακού αγώνα στην Αθήνα από την πλευρά της Αριστεράς, η ηγεσία του 

ΕΑΜ/ΚΚΕ θα οδηγούνταν στην απόφαση να αλλάξει την τακτική της˙ να προσφύγει 

(και αυτή) στην ένοπλη βία με την οργανωτική (ανα)συγκρότηση του ΕΛΑΣ Αθήνας-

Πειραιά (μέσω της δημιουργίας μικρών και ευέλικτων ομάδων και, βέβαια, της 

περιώνυμης ΟΠΛΑ), μετατοπίζοντας την ίδια στιγμή το πεδίο δράσης από τους 

ανοιχτούς, εκτεθειμένους και επικίνδυνους μαζικούς χώρους του κέντρου της 

πρωτεύουσας (τις πλατείες, τις λεωφόρους και τους κεντρικούς δρόμους) στις 

ελεγχόμενες από το ίδιο (ανατολικές) συνοικίες. Εκεί, παράλληλα με τις αμιγώς 

αντιστασιακές ενέργειες, ταυτόχρονα θα αναπτύσσονταν πρότυπα μοντέλα διοικητικής 

οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο και πολιτικές «κινήσεις-προπλάσματα» της επερχόμενης 

μεταπολεμικής λαϊκής εξουσίας (όπως, για παράδειγμα, ήταν η θεσμοθέτηση και η 

λειτουργία λαϊκών επιτροπών εν είδει τοπικής αυτοδιοίκησης).152 

Πιο κοντά στην αλήθεια, αντίθετα, είναι όσα ο Ρούφος αναφέρει για τις διεργασίες 

που θα λάβαιναν χώρα στο Πανεπιστήμιο και, γενικότερα, στις Ανώτατες Σχολές την 

ίδια περίοδο, και στις οποίες η πρωτοβουλία ανήκε (και πάλι) στο εαμικό κίνημα˙ το 

τελευταίο ολοκλήρωνε τότε τις προετοιμασίες του για την ίδρυση της ΕΠΟΝ και 

152 Πρβλ. Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 175-176, 214, 239-240, 243-251, 261, 
315-316 και Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 86-94, 151˙ ειδικότερα, για την 
(ανα)συγκρότηση του ΕΛΑΣ Αθήνα-Πειραιά και της ΟΠΛΑ, πρβλ. Ι. Χανδρινός, ό.π., σ. 67-86 και 95-
131 και, δευτερευόντως, Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 146-148 (για τον ΕΛΑΣ-
Σπουδάζουσας) και 219-223 (για την ΟΠΛΑ)˙ για την ΟΠΛΑ, πρβλ. ακόμα, Μ. Χαραλαμπίδης, ό.π., σ. 
300-304. 
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φαίνεται ότι ήταν στις προτεραιότητές του η απόπειρα γεφύρωσης του χάσματος και η 

μείωση της έντασης με οργανώσεις του κεντρώου/φιλοπροοδευτικού χώρου (όπως 

ήταν κατεξοχήν η ΠΕΑΝ και η ΙΤ). Οι οργανώσεις αυτές πρέπει να ήταν μάλλον 

ελκυστικές για το καινούριο σχήμα της νεολαίας της Αριστεράς, έχοντας ήδη εγγραφεί 

(ύστερα και από την ανατίναξη της ΕΣΠΟ και την ηρωοποίηση των εκτελεσθέντων 

από τις κατοχικές δυνάμεις πρωταιτίων της εντυπωσιακής και πρωτοποριακής αυτής 

επιχείρησης) στη συνείδηση των φοιτητών ως σημαντικές αντιστασιακές δυνάμεις με 

τέτοιο εκτόπισμα, ώστε να προκληθεί αθρόα η προσέλευση νέων μελών σε αυτές (και 

ιδίως, στην ΠΕΑΝ):153 

Γρήγορα σχηματίστηκε γύρω στους πρωτοετείς χριστιανοδημοκράτες ένας ευρύτερος 
κύκλος οπαδών, που ξάπλωσε και ενθάρρυνε τους συναδέλφους των άλλων ετών να 
πάρουν πιο ενεργητική θέση απέναντι στους κομμουνιστές. […] Σιγά σιγά η ατμόσφαιρα 
του Πανεπιστημίου άρχισε ν’ αλλάζει κι οι κομμουνιστές να χάνουν φανερά έδαφος. […] 
Στο μεταξύ οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο παρατάξεις καλυτέρεψαν φαινομενικά, οι 
αντίπαλοι χαιρετιόνταν και μιλούσαν, και χωρίς να γίνει καμιά επίσημη προσέγγιση οι 
κομμουνιστές ηγέτες κάθε χρονιάς έκαναν βολιδοσκοπήσεις στους χριστιανοδημοκράτες 
για συνεργασία στις επιτροπές που θ’ αντιπροσώπευαν τα συμφέροντα των φοιτητών της 
χρονιάς. {(Κανένας δε θα μπορούσε να εξηγήσει βέβαια τι είδους συνδικαλιστικά 
συμφέροντα είχαν οι πρωτοετείς της Νομικής, μα όλοι ήταν σύμφωνοι πως 
χρειαζόντουσαν μια επιτροπή –με την αόριστη σκέψη πως απ’ όλες αυτές τις επιτροπές 
των ετών θα εκλεγότανε μια ανώτατη επιτροπή για όλο το Πανεπιστήμιο.) (Ρούφος, 1954, 
45)} Η πρόταση αυτή προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις στο χριστιανοδημοκρατικό 
στρατόπεδο και μιαν ατελείωτη ειδική σύσκεψη στελεχών, όπου ακούστηκαν οι πιο 
διαφορετικές γνώμες. […] Τελικά αποφασίστηκε να κρατήσουν προσωρινά επιφυλακτική 
στάση και να μη δώσουν καταφατική απάντηση στους κομμουνιστές, αλλά και να μη 
διακόψουν τις ανεπίσημες επαφές, ώσπου να σχηματίσουν σαφέστερη γνώμη για την 
ειλικρίνειά τους. (Ρούφος, 2015, 51-53) 

Οι νύξεις στη Ρίζα του Μύθου για τις ανεπίσημες και διερευνητικές επαφές που 

επιχείρησαν οι αριστεροί κατά το συγκεκριμένο διάστημα και το «άνοιγμά» τους στον 

χώρο του Κέντρου έχουν προφανώς σχέση με τις ζυμώσεις που ήταν σε εξέλιξη στο 

εαμικό στρατόπεδο, προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά το σχέδιο για το πέρασμα 

153 Για την αυξημένη προσχώρηση νέων και φοιτητών στην ΠΕΑΝ μετά την ανατίναξη των γραφείων 
της ΕΣΠΟ, τη σύλληψη και την εκτέλεση του Κ. Περρίκου και των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, 
πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 155-158 και 165-168. Την κρίσιμη αυτή 
περίοδο ανασύνταξης για την ΠΕΑΝ, μετά τα συντριπτικά πλήγματα που δέχτηκε από τις κατοχικές 
δυνάμεις στα τέλη του 1942 και στις αρχές του 1943, είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπήρξε προσέγγιση εκ 
μέρους του ΕΑΜ και βολιδοσκοπήσεις για την πιθανότητα «εκεχειρίας» και συνεργασίας των δύο 
οργανώσεων. Πράγματι, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες (και από την πλευρά ΠΕΑΝιτών, αλλά και από 
ΕΠΟΝίτες) για κοινά συνεργεία αναγραφής συνθημάτων, όπως και για άτυπες συμφωνίες 
«διαμοιρασμού» των χώρων δράσης (για παράδειγμα, στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας μέχρι του 
Ζωγράφου), προκειμένου να αποφευχθούν οι μεταξύ τους προστριβές: πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ό.π., 
σ. 184 και σημ. 3 και 4, σ. 194, Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 233 και σημ. 40 
και 41, Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 87-88 και Ε. Σπηλιωτόπουλος, Ένας Έφηβος 
στην Κατοχή, Αθήνα, Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2007, σ. 33, 54-55. 
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σε μια καινούρια οργάνωση νεολαίας μαζικότερου και ενιαίου/μετωπικού 

χαρακτήρα.154 Οι προσπάθειες αυτές, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, θα 

καρποφορούσαν (εν μέρει) με την ίδρυση της ΕΠΟΝ στα τέλη Φεβρουαρίου του 1943 

–χωρίς, όμως, τελικά τη συμμετοχή ή τη σύμπραξη των «κανελλοπουλικών» 

οργανώσεων.155 Πράγματι, όπως συνάγεται και από την ιδρυτική της διακήρυξη, η 

ΕΠΟΝ θα απηύθυνε πρόσκληση στις «εθνικές οργανώσεις ‘‘Ενωτική Νεολαία’’, 

‘‘Εθνικό Κομιτάτο Νέων’’, ‘‘Ιερή Ταξιαρχία’’, ‘‘Σπίθα’’, κλπ. για να προσχωρήσουν 

στην ΕΠΟΝ», ως «ισότιμοι μαχητές», αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο φοιτητικός 

κόσμος ενωμένος και χωρίς αποκλεισμούς θέτει πάνω απ’ όλα «την Ελλάδα, τον λαό 

και τα νιάτα της».156 

Η ονομαστική αναφορά σε κάποιους από τους αντιστασιακούς φορείς του μεσαίου 

πολιτικού φάσματος, και μολονότι απουσίαζε από την έκκληση αυτή η ΠΕΑΝ, η 

μεγαλύτερη από τις οργανώσεις του χώρου αυτού (ίσως επειδή, παρά τις προσπάθειες 

προσέγγισής της από το ΕΑΜ, εξακολουθούσε την ίδια στιγμή, και κατά τρόπο 

παράδοξο, να καταγγέλλεται συστηματικά από τη μεριά του ως «διασπαστική», 

«προβοκατόρικη» και «κρυπτοφασιστική»), αποτελεί ένδειξη ότι στις αρχές του 1943 

υπήρχε (τουλάχιστον θεωρητικά) κάποιο περιθώριο σύγκλισης μεταξύ των αντίπαλων 

φοιτητικών παρατάξεων. Οι οργανώσεις που κατονομάζονταν στη διακήρυξη της 

ΕΠΟΝ θεωρούνταν «εθνικές» (συνώνυμο εδώ, όπως διευκρινίζει η Ο. Βαρών-Βασάρ, 

154 Ο Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ (1941-1945)…, ό.π., σ. 185-186) αναφέρεται, επίσης, σε μυστικές 
συναντήσεις, ακριβώς τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1943, της καινούριας ηγεσίας της ΠΕΑΝ 
υπό τον Γ. Αλεξιάδη αρχικά με τον Α. Τζήμα του ΕΑΜ (και μάλιστα τρεις φορές) και, ακολούθως, με 
τον ίδιο τον Γ. Σιάντο του ΚΚΕ (άπαξ), με σκοπό τη μετάβαση στην Αίγυπτο απεσταλμένου του ΕΑΜ 
μαζί με τον Αλεξιάδη, «ώστε, σε συνεννόηση με τον Κανελλόπουλο, ακόμη αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης, να βρεθεί τρόπος κοινής διεξαγωγής του αντιστασιακού αγώνα, με βασική προϋπόθεση τη 
μη επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου πριν αποφανθεί ο λαός για τη μορφή του πολιτεύματος»˙ ωστόσο, 
«λίγο αργότερα η πτώση του Κανελλόπουλου ανέστειλε την προοπτική αυτή και το ΕΑΜ δεν επανήλθε 
στην πρότασή του». Μολονότι ο Χατζηβασιλείου τηρεί κάποιες αποστάσεις από τη συγκεκριμένη 
μαρτυρία του Αλεξιάδη, υπογραμμίζει πως: «Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι απίθανο ότι το ΕΑΜ 
αναζητούσε τότε κάποια διέξοδο από την κλιμακούμενη αντιπαράθεσή του με τις ‘‘αστικές’’ 
οργανώσεις. Παράλληλα, η μαρτυρία Αλεξιάδη επιβεβαιώνει και ότι η ΠΕΑΝ αποσκοπούσε στη μείωση 
της έντασης με το ΕΑΜ και στη συνέχιση της πολιτικής του ενωτικού αγώνα» (ό.π. 186˙ πρβλ. και 191). 
155 Παρά τη σχετική αναφορά στο βιβλίο του Α. Κέδρου (Η Ελληνική Αντίσταση, 1940-’44, μτφρ. Α. 
Μοσχοβάκη, τόμ. Α΄, Αθήνα, Θεμέλιο, 1983, σ. 228), η ΠΕΑΝ δεν προσχώρησε τελικά στην ΕΠΟΝ, 
ενώ, αντίθετα, είναι σίγουρο ότι η πολιτική κατευνασμού που ακολουθήθηκε εκ μέρους του ΕΑΜ τους 
πρώτους μήνες του 1943 εγκαταλείφθηκε τουλάχιστον από τις αρχές Απριλίου 1943 και, ενόψει της 
εκλογικής μάχης για ανάδειξη εκπροσώπων σε επιτροπές στα Πανεπιστήμια, η ΠΕΑΝ, όπως και το 
σύνολο των μη εαμικών οργανώσεων, θα δέχονταν εκ νέου τις φραστικές (και όχι μόνον) επιθέσεις της 
νεοσύστατης (αλλά με αυξημένη αυτοπεποίθηση και ακμαίο δυναμισμό) ΕΠΟΝ˙ πρβλ. Π. Μακρής-
Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 182-183 και 200-202, Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ (1941-1945)…, 
ό.π., σ. 183-186 και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 230-231 και 233. 
156 Απόσπασμα από την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΠΟΝ στο Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας 
Γενιάς…, ό.π., σ. 358. 
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του «αντιστασιακές») και η Αριστερά ενδιαφερόταν να τις «κερδίσει» και να τις 

εντάξει (ή, κατ’ άλλους, να τις απορροφήσει) στο νέο σχήμα, παρά τα επεισόδια που 

στο μεταξύ είχαν διαδραματιστεί στον χώρο των Ανωτάτων Σχολών, κυρίως με 

αφορμή το ΤΑΦ.157 

Εντούτοις, και πάλι η προσθήκη στην έκκληση αυτή της ΕΠΟΝ (όπως λίγους 

μήνες προηγουμένως στο προγραμματικό κείμενο του Δ. Γληνού Τι είναι και τι θέλει 

το ΕΑΜ) της επίμονης αναφοράς στην ανάγκη σύμπηξης κοινού και ενιαίου μετώπου 

(αυτή τη φορά, βέβαια, της νεολαίας), με τη σημαίνουσα διευκρίνιση ότι κάθε 

«διαίρεση μπροστά στον καταχτητή αποτελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας», δεν άφηνε 

πολλά περιθώρια παρερμηνειών αναφορικά με το πώς η νεοσύστατη οργάνωση της 

Αριστεράς έβλεπε αυτή την ενότητα και τη «συνεργασία» με τις υπόλοιπες 

νεολαιίστικες, «αστικές» οργανώσεις. Η ιδρυτική διακήρυξη (όπως, εξάλλου, και το 

ιδρυτικό κείμενο της ΕΠΟΝ), επιτάσσοντας ουσιαστικά την αυτοκατάργηση των 

οργανώσεων στις οποίες απευθυνόταν ως αναγκαία προϋπόθεση προσχώρησής τους 

στο ενωτικό σχήμα της νεολαίας της Αριστεράς, ενστερνιζόταν μια από τις παραδόσεις 

του ΚΚΕ: το δόγμα «όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου». 

 Με άλλα λόγια, η ΕΠΟΝ υιοθετούσε εξαρχής σκληρούς τόνους και επιθετική 

στάση έναντι των οργανώσεων εκείνων που διαφωνούσαν με τη συγκεκριμένη 

«γραμμή», αποκλείοντας, έτσι, ευρύτερες συμμαχίες στο πλαίσιο διατήρησης της 

αυτονομίας της κάθε μιας από αυτές.158 Η επιλογή αυτή, απόρροια της γενικότερης 

157 Η «διαδρομή» του όρου «εθνικός» για τις αντιστασιακές οργανώσεις είναι ενδεικτική των 
γενικότερων εξελίξεων που θα καθόριζαν την πορεία της χώρας προς τον Εμφύλιο Πόλεμο, όπως 
παρατηρεί η Ο. Βαρών-Βασάρ: τον Φεβρουάριο του 1943 ο όρος «εθνικός» χρησιμοποιήθηκε από την 
Αριστερά, για να διακρίνει όσες οργανώσεις επιδείκνυαν αντιστασιακή-αντικατοχική δράση (άσχετα αν 
ανήκαν ιδεολογικοπολιτικά στον «αστικό» χώρο) από όσες ήταν ύποπτες για συνεργασία και 
συμπόρευση με τους κατακτητές (ό.π., σ. 354, 358). Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, στην επίσημη 
ανακοίνωση της συνένωσης των δυνάμεών τους, η ΠΕΑΝ και η ΙΤ αυτοαπακολούνταν επίσης «εθνικές 
κινήσεις», πράγμα που «στη δεδομένη στιγμή [ήταν] συνώνυμο του ‘‘αντιστασιακές’’, αλλά που 
γρήγορα θα διολισθήσει στο γνωστό ‘‘εθνικόφρονες’’, αφού οι αριστερές οργανώσεις θα ονομαστούν 
στο πλαίσιο της εμφύλιας διαμάχης ‘‘αντεθνικές’’ από τις αντίπαλες οργανώσεις. Η πορεία της λέξης 
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα» (ό.π., σ. 175-6). 
158 Το ιδρυτικό κείμενο της ΕΠΟΝ προνοούσε ως απαραίτητη προϋπόθεση συγκρότησης του νέου 
σχήματος την αυτοκατάργηση των δέκα ιδρυτικών οργανώσεων που θα συναπάρτιζαν (μαζί με το 
ΕΑΜΝ) την καινούρια οργάνωση, ενώ στο καταστατικό της γινόταν ξεκάθαρο το εξής για τη στάση της 
ΕΠΟΝ απέναντι στις υπόλοιπες οργανώσεις νεολαίας: «Πάλη για διαπραγματεύσεις και για 
προσχώρηση στην ΕΠΟΝ». Όπως σχολιάζει η Ο. Βαρών-Βασάρ: «η ΕΠΟΝ δεν είναι ένα σχήμα 
συνεργασίας, ένα μέτωπο, αλλά επιδιώκει να γίνει μια συμπαγής, ενιαία οργάνωση. Δεν χωρούσαν εδώ 
διαφοροποιήσεις και είναι γεγονός ότι αυτό λειτουργούσε ισοπεδωτικά ως προς την αυτονομία των 
επιμέρους οργανώσεων που την απάρτιζαν»˙ έτσι, ήδη από το ιδρυτικό της κείμενο, «επισημαίνεται μια 
αντίφαση: ενότητα μεν της νεολαίας ως βασικός στόχος, αλλά μόνο στο πλαίσιο της ΕΠΟΝ. Θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, το κείμενο να μιλάει για επιμέρους συμμαχίες ή συνεργασίες. Το θέτει όμως 
απόλυτα: ‘‘Πάλη για προσχώρηση’’. Αυτή την αντίφαση δεν την ξεπέρασε η ΕΠΟΝ˙ αντίθετα, αυτή 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Τέταρτο  Προσκλητήριο πρώτο, η αρχή μιας «σταυροφορίας»

469

ηγεμονικής παρουσίας και στρατηγικής της Αριστεράς στο αντιστασιακό κίνημα, θα 

επέτεινε αναπόφευκτα την «πόλωση» και το εμφυλιοπολεμικό κλίμα στον ακαδημαϊκό 

κόσμο. Θα πυροδοτούσε, κατά συνέπεια, νέες διαμάχες με τις υπόλοιπες οργανώσεις, 

οι οποίες και θα συνασπίζονταν προοδευτικά εναντίον της ΕΠΟΝ, οδηγώντας σύντομα 

την κατάσταση στα άκρα σε μια λογική αδυσώπητης και αμείλικτης πάλης για 

κυριαρχία στις Ανώτατες Σχολές ‒έστω και αν αυτή θα ισοδυναμούσε εν πολλοίς με 

κατρακύλισμα σε έναν φαύλο κύκλο βίας και αντιβίας, με μόνο αποτέλεσμα την 

αλληλοεξόντωση: 

Όσο για την τελευταία πρόταση [της ιδρυτικής διακήρυξης], που αναφέρεται σε «έγκλημα 
εσχάτης προδοσίας», περιέχει εν σπέρματι και κηρύσσει κατά κάποιον τρόπο τον 
Εμφύλιο: αν η πράξη μη-ένταξης είναι «εσχάτη προδοσία», τότε οφείλουν να κηρύξουν 
πόλεμο μέχρι τελικής εξοντώσεως σε κάθε οργάνωση που δεν θα θελήσει για τον ένα ή 
τον άλλο λόγο να ενταχθεί. Προοιωνίζεται εδώ αυτό που θα συμβεί λίγους μήνες αργότερα 
και θα επενδυθεί με τον γνωστό φανατισμό. Η ΕΠΟΝ, καθορίζοντας εδώ την ηγεμονική 
αυτή στάση απέναντι στις άλλες οργανώσεις την οποία θα τηρήσει απαρέγκλιτα, 
υπονομεύει εν μέρει το ίδιο της το κήρυγμα για ενότητα της νεολαίας, αφού δεν τη βλέπει 
εφικτή παρά μόνο στο δικό της πλαίσιο.159 

Από τη μεριά του, ο Δίων θα εξέφραζε με τη στάση και τα λεγόμενά του εκείνη τη 

μερίδα των «Χριστιανοδημοκρατών» που από τις πρώτες βδομάδες του 1943 θα 

αντιμετώπιζε με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφύλαξη (αν όχι δυσπιστία ή και καχυποψία) 

τις «βολιδοσκοπήσεις» των αριστερών για συμφιλίωση και προώθηση μιας μορφής 

συνεργασίας με τους εκπροσώπους των «γαλάζιων» οργανώσεων στις φοιτητικές 

επιτροπές των διάφορων Σχολών. Ο ίδιος πίστευε ότι όλα αυτά ήταν ένα τέχνασμα των 

εαμικών, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο και με κάποιο πρόσχημα να καθυστερήσουν 

τις εκλογές που προγραμματίζονταν για την επερχόμενη άνοιξη. Ο Δίων είχε την 

πεποίθηση ότι οι αριστεροί δεν ήταν σε θέση να κερδίσουν την εκλογική μάχη στο 

Πανεπιστήμιο, καθώς η σιωπηρή πλειοψηφία των φοιτητών είχε αρχίσει πια να 

εκφράζεται ανοιχτά και χωρίς φόβο υπέρ των «Χριστιανοδημοκρατών», ύστερα και 

από την κανονική έναρξη των παραδόσεων στα αμφιθέατρα από τις αρχές του νέου 

χρόνου: 

Τον ίδιο Γενάρη [του 1943] άρχισαν οι παραδόσεις στο Πανεπιστήμιο, κι ο Δίων με τους 
φίλους του οργάνωσαν εντατική προπαγάνδα ανάμεσα στους άλλους πρωτοετείς, ενώ 
παράλληλα δούλευε μια άλλη συντροφιά παλιών συμμαθητών στην Ιατρική. […] 
Μετά την ήττα τους στις εκλογές και το ξύλο, οι χριστιανοδημοκράτες είχαν αποκλειστεί 
απ’ τη Λέσχη, αλλ’ αυτή είχε χάσει τη σημασία της από τη στιγμή που ο όγκος των 

εντάθηκε και δημιούργησε, από τη δική της πλευρά, το εμπόλεμο κλίμα ανάμεσα στην ίδια και στις 
άλλες οργανώσεις οι οποίες της κήρυξαν επίσης αμείλικτο πόλεμο» (ό.π., σ. 355). 
159 Ο. Βαρών-Βασάρ, ό.π., σ. 358-359 (πρβλ. και σ. 350-351). 
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φοιτητών άρχισε να μαζεύεται στις αίθουσες παραδόσεων και στο προαύλιο. Τούτο 
ελάττωσε την επιρροή των κομμουνιστών, […]. 
[…] Η οργανωμένη τρομοκρατία που εξασκούσαν στη Λέσχη δεν μπορούσε να 
μεταφερθεί σε κάθε πανεπιστημιακό χώρο, παρά μόνο αν οι μονάδες κρούσης τους 
αποχτούσαν μεγάλη ευκινησία ώστε να μπορούν να μεταφέρονται αμέσως σ’ όποιο 
σημείο χρειάζονταν, κι αν επιστρατεύονταν κι εξωφοιτητικές ενισχύσεις. Η μεθοδική αυτή 
προετοιμασία χρειάστηκε δυο μήνες, και σ’ αυτό το διάστημα οι κομμουνιστές 
παρακολούθησαν τις προόδους των αντιπάλων τους με σφιγμένα δόντια, μα τόσο ήσυχοι 
που ο Δίων μπόρεσε, μ’ όλο το πλήθος οργανωτικής δουλειάς, να πηγαίνει στα μαθήματα 
Πολιτικής Οικονομίας και Συνταγματικού Δικαίου που τον ενδιαφέρανε ιδιαίτερα. 
(Ρούφος, 2015, 50-51) 

Για τους λόγους αυτούς, ο Δίων μαζί με τον Στέφανο και τον Μπαλαφάρα θα ήταν 

ανένδοτοι στην προοπτική θετικής ανταπόκρισης στο ενωτικό κάλεσμα των 

κομμουνιστών και θα έρχονταν μάλιστα σε αντίθεση με όσους, αντιμετωπίζοντας την 

όλη υπόθεση σα μια παρτίδα «κρίκετ», θα ζητούσαν να δοθεί στους ΕΠΟΝίτες «a fair 

chance», στο πνεύμα μιας «ευγενικιάς άμιλλας» (Ρούφος, 2015, 52). Θα διαφωνούσαν, 

επίσης, με την ηγεσία της οργάνωσης «του μέτρου και της ισορροπίας» (τον Κοκό, τον 

Ασημάτο και τους άλλους διανοούμενους), οι οποίοι και ήταν μάλλον δεκτικοί στις 

προτάσεις της άλλης πλευράς και στην προσέγγιση μαζί της, στον βαθμό που «η ιδέα 

της βίας» τούς προξενούσε «αισθητική αηδία»: 

Στην ανοιχτή επίθεση του ΕΑΜ οι «χριστιανοδημοκράτες» διανοούμενοι απαντούν με 
εκκλήσεις για το χρέος της συνεργασίας. Έτσι το θάρρος και η αγωνιστικότης του 
«χριστιανοδημοκρατικού» φοιτητικού πυρήνος ξοδεύονται σε ανώφελες αμυντικές 
προσπάθειες, υπαγορευμένες από τη γραμμή της ηγεσίας, που δεν μπορούν να τους 
εξασφαλίσουν ούτε την υποστήριξη, ούτε την εκτίμηση καν της μάζας.160  

Τα παραπάνω δεν ίσχυαν, βέβαια, για τους ίδιους τους θερμόαιμους (υποψήφιους) 

«σταυροφόρους» του τύπου του Δίωνα ή του Στέφανου, που έβλεπαν με θαυμασμό και 

ζηλοτυπία τους συναδέλφους τους της Ιατρικής να επιβάλλονται στη Σχολή τους με 

ευκολία, εφόσον η παρέα τους «περιλάβαινε κατά σύμπτωση τρεις τέσσερες πρώτης 

τάξεως πυγμάχους» (Ρούφος, 2015, 51). Η καταφανής διάσταση απόψεων, στάσεων 

και συμπεριφορών γύρω από το ζήτημα της βίας μεταξύ των ρωμαλέων φοιτητών-

πυγμάχων της Ιατρικής και των «πλαδαρών» θεωρητικών της 

«Χριστιανοδημοκρατίας» θα έδινε την ευκαιρία για ένα ακόμη μειωτικό σχόλιο 

αναφορικά με τον «ανδρισμό» των δεύτερων, ενώ ο Στέφανος είχε προσθέσει στην 

έκδοση του 1954 και κάτι από τους προσφιλείς του θρησκευτικούς παραλληλισμούς:  

160 Απόσπασμα της ανώνυμης κριτικής/μαρτυρίας για τη Ρίζα του Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο 
Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954, ό.π., 59. 
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‒Ούτε Αγγλίδες γεροντοκόρες! είχε ξεσπάσει μια φορά ο Ρούσσος, χριστιανοδημοκράτης 
πυγμάχος της Ιατρικής, αφού έφαγε επίπληξη γιατί είχε δείρει έναν κομμουνιστή που τον 
είπε όργανο της Γκεστάπο. (Ρούφος, 2015, 57)  
{‒Βραχμάνοι, είπε ο Στέφανος γελώντας, βραχμάνοι από κείνους που αποδοκιμάζουν το 
όργωμα των χωραφιών, μην τυχόν και πάθει τίποτα κανένα σκουλήκι. (Ρούφος, 1954, 52)}  

Όταν μετά τις εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1943 (και την κοινή 

διαδήλωση της παραμονής) η Κεντρική Επιτροπή των Χριστιανοδημοκρατών θα 

κατέληγε στην οριστική της απόφαση για μη αποδοχή της πρόσκλησης των αριστερών 

για κοινή δράση, απορρίπτοντας τη συνεννόηση και τη συμπόρευση μαζί τους, ο Δίων 

θα θεωρούσε τον εαυτό του δικαιωμένο, εφόσον θα υιοθετούνταν πλήρως οι εισηγήσεις 

του «για την τακτική που έπρεπε ν’ ακολουθηθεί στο Πανεπιστήμιο» και στο εξής «θα 

ριχνόταν όλο το βάρος της προσπάθειας στην κατάκτηση των πανεπιστημιακών 

επιτροπών μ’ ελεύθερες εκλογές» (Ρούφος, 2015, 56): 

{–Έχω περιέργεια [είπε ο Δίων] τι θα κάνουν αυτοί [οι κομμουνιστές]. Απ’ τη στιγμή που 
θα ψηφιστούν επιτροπές δικές μας, είναι χαμένοι. Δε θα τους είναι πια δυνατό να 
παρασταίνουν τους αντιπρόσωπους του φοιτητικού συνόλου. (Ρούφος, 1954, 50)}  
–Γιατί είσαι τόσο βέβαιος για τη νίκη; 
–Μα δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχουν αλλάξει τα πράματα σ’ αυτούς τους 
τελευταίους μήνες. Τώρα φαίνεται πόσο μεγάλη είναι η αντικομμουνιστική πλειοψηφία 
στο Πανεπιστήμιο. Ως τώρα της έλειπε μονάχα οργάνωση και ηγεσία. Μόλις της δώσαμε 
μεις τα πλαίσια, ξεθάρρεψε και θα μας ψηφίσει χωρίς φόβο πια από τους ντενεκέδες των 
μπράβων της Λέσχης. Πολλοί άγνωστοι φοιτητές μάς πλησιάζουν κάθε μέρα και μας 
υπόσχονται υποστήριξη.  
–Ώστε η χριστιανική δημοκρατία θριαμβεύει, έκανε η Λίζα με προσποιητή σοβαρότητα. 
(Ρούφος, 2015, 56) 161 

Οι φοιτητικές εκλογές του Απριλίου 1943 θα αποτελούσαν, για τον Ρούφο, τον 

δεύτερο, ύστερα από τα γεγονότα του ΤΑΦ, εμβληματικό σταθμό στην πορεία προς 

την εμφύλια σύγκρουση μέσα στην Κατοχή, «το σύμβολο μιας σημαντικής μεταβολής 

στο χαρακτήρα της πάλης» (Ρούφος, 2015, 70). Δύο παράγοντες, καθοριστικής 

σημασίας για τη μορφή και την κλιμάκωση στο εξής της διαμάχης των φοιτητικών 

οργανώσεων στον χώρο του Πανεπιστημίου, θα έκαναν την εμφάνισή τους: αν έως τότε 

161 Λίγο παρακάτω, βέβαια, ο Δίων θα αμφέβαλλε για όλα αυτά, θα παραδεχόταν σιωπηρά πολλές από 
τις αντιφάσεις των πεποιθήσεων ή των οραμάτων του και θα αποκάλυπτε στην αγαπημένη του {«την 
αγωνία που ήταν το ίδιο αληθινή με το θάρρος του μπρος σε χειροπιαστούς κινδύνους» (Ρούφος, 1954, 
53)}˙ με άλλα λόγια, θα της έδειχνε κάποιες από τις περισσότερο ευάλωτες και αδύναμες πλευρές του 
χαρακτήρα του: «η επαφή με το πλήθος τον είχε κουράσει κι αποθαρρύνει και νοσταλγούσε να 
σκαρφαλώσει πάλι ένα βουνό, όπως άλλοτε, και να διαβάσει ποιήματα. Στη φωνή και την έκφρασή του 
φάνηκε τότε η αγοραφοβία που ’χε αρχίσει να τον πιάνει πέρα απ’ όσο ήθελε να ομολογήσει (Ρούφος, 
2015, 58-59) {και που τον ανάγκαζε, κάθε μέρα σχεδόν πριν ξεκινήσει για το Πανεπιστήμιο, ν’ ακούσει 
πρώτα από δίσκους ένα ηρωικό κομμάτι μουσικής που αγαπούσε και που του ξανάδινε θάρρος και το 
αίσθημα του καθήκοντος απέναντι στους πολλούς ‒όπως τα τονωτικά που λεγόταν ότι παίρνανε οι 
αλεξιπτωτιστές πριν αφεθούν στο κενό. (Ρούφος,1954, 53)}». 
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οι αντιμαχόμενοι (και προκειμένου να «συνετίσουν» ο ένας τον άλλο) κατέφευγαν 

κυρίως στη χειροδικία ή έκαναν, το πολύ, χρήση αυτοσχέδιων όπλων (όπως ήταν οι 

σφεντόνες με τα τενεκεδάκια του συσσιτίου), τον λόγο θα τον έπαιρναν πλέον τα 

μαχαίρια, τα ρόπαλα, οι σιδερογροθιές, τα καρεκλοπόδαρα και, πολύ σύντομα (από το 

φθινόπωρο του 1943 και το γενικό πλιατσικολόγημα οπλισμού και άλλου στρατιωτικού 

υλικού που θα προκαλούσε η ιταλική συνθηκολόγηση), τα πιστόλια.  

Και εάν για την εξέλιξη αυτή η ευθύνη ανήκε, κατά τον συγγραφέα, στους 

αριστερούς (καθώς αυτοί είχαν τότε ακριβώς εισαγάγει πρώτοι τέτοιου είδους όπλα 

στα αμφιθέατρα και στα προαύλια των Σχολών, επιστρατεύοντας μάλιστα για την 

περίσταση εξωπανεπιστημιακές ενισχύσεις από τις «κόκκινες» συνοικίες της Αθήνας), 

η μη εαμική πλευρά δεν θα έμενε αδρανής˙ θα αναζητούσε και αυτή, προκειμένου να 

είναι σε θέση να ανταποδώσει «στα ίσα» τα χτυπήματα των αριστερών, τις συμμαχίες 

της και τη συνδρομή εκείνων των στοιχείων που διέθεταν την απαραίτητη στρατιωτική 

εκπαίδευση, όπως ήταν οι Ευέλπιδες. Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής είχαν 

στην πλειονότητά τους εισαχθεί από τις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 1942-43 στο 

Πολυτεχνείο και, ως φανατικοί αντικομμουνιστές οι περισσότεροι, θα αναδεικνύονταν 

από την άνοιξη του 1943 σε προστάτες (σκοτεινούς) «αγγέλους» των μη εαμικών 

φοιτητών, εξάπτοντας με τη δράση τους τα εμφυλιοπολεμικά πάθη –αρκετοί, εξάλλου, 

είχαν ήδη ενταχθεί σε αμιγώς συντηρητικές, φιλοβασιλικές ή και αντικομμουνιστικές 

οργανώσεις (όπως στην «Εθνική Δράση» ή στη «Χ») και, αναμφίβολα, διατηρούσαν 

διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τις «Ελληνικές Αρχές Ασφαλείας, ίσως και 

βάσει εντολών στρατιωτικών κύκλων που πρόσκειντα[ν] στις κατοχικές 

κυβερνήσεις».162 

Ο Δίων θα ζήλευε αρχικά τους Πολυτεχνίτες συμφοιτητές του που είχαν στις 

τάξεις τους τέτοιους σπουδαστές, πρακτικούς και όχι «ομφαλοσκόπους» (σαν τους 

φλύαρους «Χριστιανοδημοκράτες» της Νομικής και της Φιλολογίας). Οι Ευέλπιδες 

ασχολούνταν «λιγότερο με κοσμοθεωρία και περισσότερο με σιδερένιες γροθιές και 

περίστροφα» (Ρούφος, 2015, 87) και δεν «νοιάζονταν για κανένα πνεύμα, παρά 

μασούσαν τα μουστάκια τους και περίμεναν οδηγίες από τους αξιωματικούς τους για 

162 Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 98 (πρβλ. 203 και σημ. 187, σ. 331)˙ πρβλ. ακόμη, 
και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 183. Αντίθετα, για τους Ευέλπιδες της πρώτης και της δεύτερης 
τάξης, οι οποίοι συνδέθηκαν με το ΕΑΜ στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο και στελέχωσαν (μαζί 
με μόνιμους και έφεδρους αξιωματικούς) τον ΕΛΑΣ Αθήνα-Πειραιά, αναλαμβάνοντας (ανάμεσα σε 
άλλα καθήκοντα) και τη στρατιωτική εκπαίδευση νεαρών ΕΠΟΝιτών και άλλων «στρατιωτικά 
αγύμναστων, αλλά κομματικά διαπαιδαγωγημένων μαχητών», πρβλ. Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του 
Λαού…, ό.π., σ. 69 και 81-82.  
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να τους εξοντώσουν τους ‘‘μπολσεβίκους’’» (Ρούφος, 2015, 189). Mόνον στις αρχές 

του 1944 (στην κατάληξη, δηλαδή, της Ρίζας του Μύθου και υπό την επήρεια του 

ανθρωπιστικού κηρύγματος του Μιχαήλ) ο κεντρικός ήρωας θα άρχιζε να 

συνειδητοποιεί τους κινδύνους της συνεργασίας των ΕΣΑΣιτών μαζί τους και θα 

αποδοκίμαζε τις μεθόδους και την τακτική τους (πρβλ. Ρούφος, 2015, 189-190, 209, 

227-229). Σε κάθε περίπτωση, προς το τέλος του δεύτερου, εαρινού εξαμήνου των 

σπουδών του, ο Δίων θα καταλάβαινε (όχι δίχως θλίψη) πως τα πράγματα είχαν 

σοβαρέψει: 

Δεν ήταν πια αγώνας προπαγάνδας, ιδεολογιών και ψήφων, όπως τον ονειρεύονταν οι 
θεωρητικοί της χριστιανικής δημοκρατίας {οι φιλελεύθεροι ουτοπιστές της παράταξής 
του. (Ρούφος, 1954, 65-66}. Δεν ήταν πια ένας αγώνας βίας, περιορισμένος όμως από 
ορισμένους άγραφους αθλητικούς κανόνες, όπως τον έβλεπαν και τον δέχονταν με 
χιούμορ ο Δίων κι η παρέα του –ένας αγώνας όπου οι γροθιές επιτρέπονταν, τα μαχαίρια 
όμως όχι, κι όπου δεν αποκλειόταν μια ορισμένη εκτίμηση ανάμεσα στους αντίπαλους. 
Ήταν μια πάλη γυμνή, σκληρή, ολοκληρωτική˙ οι ζωές έπαυαν να λογαριάζουν. (Ρούφος, 
2015, 71) 

Πρόκειται για την κατάληξη της περιγραφής των επεισοδίων που σημάδεψαν τη 

διεξαγωγή των εκλογών, προκαλώντας εκ νέου το κλείσιμο του Πανεπιστημίου. Ο 

συγγραφέας θα είχε αφιερώσει (όπως προηγουμένως με την υπόθεση του ΤΑΦ) 

αρκετές σελίδες στην αναλυτική τους περιγραφή, ξεκινώντας από όσα 

διαδραματίστηκαν αρχικά στη μεγάλη αίθουσα της οδού Σίνα και στη συνέχεια στο 

Χημείο, όπου στεγαζόταν (ανάμεσα σε άλλες) και η Ιατρική Σχολή. Θα παρουσίαζε, 

από τη μια, την ολύμπια ηρεμία, την (ψευδ)αίσθηση αυτοσυγκράτησης και τον σχεδόν 

καβαφικό αισθητισμό της ηγεσίας των «Χριστιανοδημοκρατών» ‒ο Ασημάτος, για 

παράδειγμα, «χλωμός» και διστακτικός ακόμη και την ώρα της «μάχης», θα επέμενε 

να απέχει και «μ’ αργές, εμφαντικές χειρονομίες κι αρκετό στόμφο» είτε να συζητά 

μαζί με άλλους «αισθητικούς» περί της αναλογικής εκπροσώπησης κάθε 

επαγγελματικής ομάδας στο νομοθετικό σώμα του μέλλοντος ή να μιλά με πάθος περί 

της ανωτερότητας του Πνεύματος, του «μεταφυσικού ειδώλου» της παράταξης, έναντι 

της ύλης, «με την ίδια έκφραση αισθησιακής ηδονής που ’παιρνε όταν, κόκκινος και 

με τρεμάμενα χέρια, υμνούσε τα γυμνά σώματα των εφηβικών αγαλμάτων και των 

γυναικών» (Ρούφος, 2015, 64).  

Από την άλλη, αντιστικτικά ο συγγραφέας θα απέδιδε την αγωνία, τη μαχητική 

ετοιμότητα και την προθυμία για δράση όσων φοιτητών του «Ενωτικού Κύκλου» είχαν 

αρχίσει ήδη να απομακρύνονται (τουλάχιστον ψυχικά) από τους «θεωρητικούς» της 

οργάνωσης και τα κηρύγματά τους περί αποφυγής πάση θυσία της βίας. Στην ομάδα 
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αυτή συγκαταλέγονταν, φυσικά, ο Δίων, ο Στέφανος και ο μάλλον κωμικός ως φιγούρα 

(«κοντός, λιγνός και έξαλλος») Μπαλαφάρας, ο οποίος και διηύθυνε την εκλογή στο 

τρίτο έτος και δεχόταν, ως εκ τούτου, τις «ακατανόμαστες βρισιές» μιας 

κομμουνίστριας «διπλάσιας απ’ αυτόν, ξεμαλλιασμένης και βραχνής» (Ρούφος, 2015, 

65). Η βίαιη απομάκρυνσή του από την έδρα θα έδινε και το έναυσμα για τη 

γενικευμένη σύγκρουση που θα ακολουθούσε στη Νομική Σχολή και στην οποία, 

αίφνης, ειδοποιημένοι από έναν αγγελιαφόρο του Δίωνα, θα έκαναν την εμφάνισή τους 

οι γνωστοί, «λίγοι, μα γεροδεμένοι κι εξασκημένοι» πυγμάχοι της Ιατρικής˙ οι 

τελευταίοι, παρά την αριθμητική τους υστέρηση σε σχέση με τους αντιπάλους τους 

(μόλις πέντε ενάντια σε όλες τις απειλητικές «φάτσες της υπόγας», Ρούφος, 2015, 64), 

θα έπεφταν με τέλειο σύστημα και άψογη, θεαματική τεχνική «χωρίς πολλά λόγια 

στους κομμουνιστές που βρήκαν μπροστά τους και [θα] τους έδερναν με πολύ κέφι, 

ενθουσιασμένοι που δεν ήταν εκεί κανένας απ’ τους λεπτεπίλεπτους διανοούμενους 

του κόμματος να τους σταματήσει στο όνομα της ‘‘ισορροπίας’’» (Ρούφος, 2015, 67-

68). Έτσι, τα έως τότε δεδομένα θα ανατρέπονταν άρδην, καθώς: 

Οι κομμουνιστές τα ’χασαν μ’ αυτό το φαινόμενο που πρόσβαλλε όλες τις παραδόσεις 
τους: αντιδραστικοί που να δέρνουν αντί να δέρνονται δεν είχαν ξαναεμφανιστεί στο 
Πανεπιστήμιο. Ήταν κάτι που τσάκιζε το ηθικό. (Ρούφος, 2015, 68)  

Είναι περιττό να σχολιάσει κανείς την ανακούφιση και την ικανοποίηση του Δίωνα 

(τόσο «άνοιξε η καρδιά του») μπροστά στο θέαμα αυτό και την πρόταση προσωρινής 

ανακωχής, που ως «ομολογία ήττας» θα προερχόταν από την άλλη πλευρά και, πιο 

συγκεκριμένα, από τον Γιαννόπουλο˙ ο ταπεινωμένος αρχηγός των αριστερών, λίγες 

στιγμές προηγουμένως, ανυποψίαστος, ψυχρός, ειρωνικός, γεμάτος αρχικά 

αυτοπεποίθηση και έπαρση «ετοιμαζόταν να διευθύνει το συστηματικό ξυλοδαρμό των 

αντιπάλων του σα συμφωνικό κομμάτι συναυλίας» (Ρούφος, 2015, 67). Από τη μεριά 

του, ο Δίων θα διατηρούσε για ώρα την ψυχραιμία του, θα συγκρατούσε τις γροθιές 

(τις δικές του και των θερμόαιμων φίλων του) και δεν θα ενέδιδε στις προκλήσεις των 

πολύ περισσότερων αριστερών (οι οποίοι έβριζαν τον ίδιο και τους άλλους της παρέας 

ως «χαφιέδες», «πουλημένους φασίστες», «προδότες», «εχθρούς του λαού», 

«σκουλήκια», «διασπαστές» του ενιαίου φοιτητικού κινήματος και του κοινού 

αντιστασιακού αγώνα κ.λπ.). 

Ωστόσο, αυτή τη (ψευδο)μετριοπαθή στάση δεν θα του την υπαγόρευαν οι 

παραινέσεις του Ασημάτου για αποχή από βιαιοπραγίες, ούτε κάποια αντίληψη περί 

κοσμιότητας ή επίδειξης πνεύματος καταλλαγής και ανθρωπισμού, αλλά η εκτίμησή 
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του ότι χωρίς την ενεργοποίηση της κρίσιμης ουδέτερης μάζας των φοιτητών (οι οποίοι 

«με ομαλές συνθήκες θα ψήφιζαν το ψηφοδέλτιο των χριστιανοδημοκρατών», αλλά τη 

συγκεκριμένη στιγμή «δε θα κουνούσαν, όπως συνήθως, ούτε δάχτυλο για να 

βοηθήσουν»), ο συσχετισμός δυνάμεων δεν ευνοούσε στη φάση αυτή τους είκοσι 

συναγωνιστές του έναντι των πενήντα κομμουνιστών. Έτσι κι αλλιώς, ο Δίων ήταν 

σίγουρος ότι «οι συμπλοκές στο Πανεπιστήμιο θα προκαλούσαν πάλι το κλείσιμό του 

απ’ τις Αρχές Κατοχής και θα εξυπηρετούσαν έτσι το κομμουνιστικό παιχνίδι τη στιγμή 

ακριβώς που οι χριστιανοδημοκράτες είχαν αρχίσει να κερδίζουν χάρη στη λειτουργία 

των Σχολών» (Ρούφος, 2015, 66). 

Τελικά όμως, τα πνεύματα θα εξάπτονταν τόσο, ώστε η «έκρηξη» να γίνει 

αναπόφευκτη, ο Δίων να δοκιμάσει επανειλημμένως τις γροθιές του (υπερασπιζόμενος 

κατά βάση τους συντρόφους του και επιδεικνύοντας, ως συνήθως, ένα πνεύμα 

ιπποτισμού ακόμη και απέναντι στους αντιπάλους του) και, με τη σωτήρια επέμβαση 

των πυγμάχων της Ιατρικής ως «από μηχανής θεών», οι «Χριστιανοδημοκράτες» να 

καταγάγουν όλο καμάρι την πρώτη τους δυναμική επιτυχία επί των αριστερών στη 

Νομική, ύστερα από τους αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς του χειμερινού εξαμήνου. 

Εντούτοις, με την επιστροφή τους στο Χημείο, αυτοί οι γιγαντόσωμοι, κεφάτοι και 

καλόκαρδοι φύλακες άγγελοι και εκδικητές των μέχρι πρότινος θυμάτων της 

«κόκκινης» βίας, μόνοι και αβοήθητοι από τους υπόλοιπους (που είχαν οι περισσότεροι 

διασκορπιστεί στο προαύλιο του Κεντρικού με την εντολή των «θεωρητικών» να μη 

δώσουν συνέχεια στα επεισόδια), θα δέχονταν εκ νέου την επίθεση πολλών αριστερών 

ομάδων ταυτόχρονα («ανάμεσά τους φυσιογνωμίες από συνοικισμούς») και αυτή τη 

φορά θα υπέκυπταν: άλλοι θα μεταφέρονταν στο Σταθμό Πρώτων βοηθειών «σε κακά 

χάλια» και άλλοι θα σώζονταν από καθαρή τύχη μόνο με ελαφρά τραύματα, 

γλιτώνοντας «ξυστά» από θανάσιμες μαχαιριές, αφού «οι κομμουνιστές είχαν 

επιστρατεύσει, για να τα βγάλουν πέρα, μαχαιροβγάλτες από κείνους που ’μελλαν να 

ματοκυλίσουν μετά ένα χρόνο την Αθήνα» (Ρούφος, 2015, 70).163 

Είναι, βέβαια, πολύ δύσκολο να διακρίνουμε στις σελίδες αυτές την αναλογία 

μυθοπλασίας και πιστότητας στα καθαυτό γεγονότα164 ‒ούτε και υπάρχει εκ μέρους 

163 Πρβλ. και τη συναφή μαρτυρία του ανώνυμου συντάκτη του εκτενούς δημοσιεύματος για τη Ρίζα του 
Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 61): «Εκεί [στο Χημείο], 
από τη διστακτικότητα και την μυωπική αντιμετώπιση των πραγμάτων από τους περισσότερους πιστούς 
στα κελεύσματα της ‘‘χριστιανοδημοκρατικής’’ θεωρίας ‘‘υπευθύνους’’, δεν εφαρμόσθηκε πάλι η αρχή 
της συγκεντρώσεως των δυνάμεων, και η σύγκρουση κατέληξε σε παταγώδη ήττα των εθνικιστών». 
164 Πρβλ. τη λιτή περιγραφή των ίδιων επεισοδίων από τον Πεπονή, ο οποίος, όμως, δεν παρασιωπούσε 
ούτε αυτός τη σημασία τους για την παγίωση της «πόλωσης» στον ακαδημαϊκό χώρο: «Η κατοχική 
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μας τέτοια πρόθεση ή φιλοδοξία: είναι φανερό, άλλωστε, ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι 

της περιγραφής των ξυλοδαρμών ένθεν και ένθεν και μέχρι τουλάχιστον την 

παρουσίαση της συμπλοκής στο Χημείο, όπου πήραν την κατάσταση στα χέρια τους 

εξωπανεπιστημιακοί, υπήρχε ένας υποδόρια χιουμοριστικός (σε κάποια σημεία ίσως 

και ειρωνικός) τόνος. Ο συγγραφέας εξακολουθούσε να αναπαριστά την όλη 

ατμόσφαιρα στο Πανεπιστήμιο μέσα σε ένα πνεύμα φαιδρής σοβαροφάνειας, με τους 

αντιπάλους να αλληλοϋποβλέπονται, όπως συμβαίνει και στους αθλητικούς αγώνες, 

όπου συμμετέχουν με πάθος και συναγωνίζονται μεγάλα αγόρια, παίρνοντας μάλλον 

τον ρόλο τους περισσότερο στα σοβαρά από όσο θα έπρεπε, χωρίς να αγνοούν 

εντούτοις τις συμβάσεις του παιχνιδιού ‒μη λησμονούμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στην 

επικράτεια του πρώτου εκτενέστατου κεφαλαίου της Ρίζας του Μύθου, το οποίο και 

επιγράφεται με τον πολλαπλά σημαίνοντα τίτλο: «Τέλος εφηβείας».165 

Η σημασία της παράθεσης αυτής έγκειται αλλού: ειπώθηκε ήδη ότι, με αφορμή τις 

φοιτητικές εκλογές του Απριλίου 1943, έλαβε χώρα, κατά τον συγγραφέα, μια 

«σημαντική μεταβολή στο χαρακτήρα της πάλης». Μετά από τα γεγονότα αυτά, πολλοί 

«Χριστιανοδημοκράτες» θα εγκατέλειπαν οριστικά τις τάξεις της οργάνωσής τους, 

καταφεύγοντας άλλοι στα βουνά (είτε της Ηπείρου με τον ΕΔΕΣ του Ν. Ζέρβα είτε της 

Ρούμελης με την ΕΚΚΑ του Δ. Ψαρρού)166 και άλλοι, αναζητώντας πιο αξιόπιστες 

θητεία στα φοιτητικά θρανία υπήρξε ολιγόμηνη. Οκτώβρης του ’42 – Απρίλης του ’43. Ύστερα το 
Πανεπιστήμιο μας το κλείσανε. […]. Στο έτος το δικό μας βίαιη σύγκρουση ανάμεσά μας δεν 
σημειώθηκε καμιά ως την ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων του έτους. Τότε οι 
Επονίτες κουβάλησαν στο αμφιθέατρο της Σόλωνος, όπου κάναμε τις εκλογές, ενισχύσεις απ’ άλλες 
σχολές κι επακολούθησε ξυλοδαρμός γερός. Οι επονίτες συμφοιτητές μας δεν πήρανε μέρος στη 
σύγκρουση, ούτε κι έδειχναν να την εγκρίνουν». (Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 53). Σε υποσημείωσή 
του για τις ευρύτερες συμπλοκές στον χώρο του Πανεπιστημίου, ο Πεπονής έκανε αναφορά σε άλλες 
δύο: μια στο προαύλιο και στις αίθουσες της Φιλοσοφικής (οι «γαλάζιοι», κάποια στιγμή μέσα στο 
καλοκαίρι του 1943, με την ενίσχυση των Ευέλπιδων του Πολυτεχνείου εκπόρθησαν το κεντρικό κτήριο 
του Πανεπιστημίου όπου κυριαρχούσαν οι εαμικοί, αλλά τα επεισόδια έληξαν με την εμφάνιση λίγων 
Γερμανών που διέλυσαν τους αντιμαχόμενους «πυροβολώντας στον αέρα») και μια άλλη, λίγο αργότερα 
(προφανώς το φθινόπωρο του 1943), όταν δολοφονήθηκε ο ΕΠΟΝίτης φοιτητής της Νομικής (με κάποια 
αναπηρία στο πόδι, μάλλον από τον ελληνοϊταλικό μέτωπο), Δημήτρης Τζέμος. 
165 Να υπενθυμίσουμε εδώ και το σχετικό σχόλιο για τον παιγνιώδη, αθλητικό χαρακτήρα των 
συμπλοκών στο Πανεπιστήμιο, που είχε κάνει ο συγγραφέας Α. Γιαννόπουλος στην κοινή κριτική του 
για τη Ρίζα του Μύθου και την Τειχομαχία (περ. Σημερινά Γράμματα, ό.π., 146): «οι μάχες που προκαλούν 
απορία σε όσους θυμούνται πως πρόκειται για επεισόδια, για αναίμακτους σχεδόν ξυλοδαρμούς ανάμεσα 
σε δυο αντίθετες φοιτητικές παρατάξεις: μιας πολυπληθούς, καθοδηγημένης, παγιδευμένης από 
συνθήματα που την εποχήν εκείνη ερρίχνονταν από όλους και για όλους τους υπέρ της ελευθερίας 
αγωνιζομένους Λαούς, και μιας άλλης, παραπαιούσης, εν μέρει, με την νοοτροπία που αποκαλύπτει ο κ. 
Προβελέγγιος» (οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο).  
166 Πρβλ. Α. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 66, 73 και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 
175, με ονομαστικές αναφορές σε συντρόφους του Ρούφου, οι οποίοι και θα εγκατέλειπαν τότε ακριβώς 
την ΠΕΑΝ: τον Γ.-Α. Μαγκάκη και τον Σ. Ιακωβίδη˙ ο πρώτος έφυγε για τον ΕΔΕΣ στην Ήπειρο, ο 
δεύτερος θα δραστηριοποιούνταν στο εξής στη ΡΑΝ και, ακολούθως, στον ΕΣΑΣ στην Αθήνα (πριν 
ακολουθήσει τον συγγραφέα στον «Ιερό Λόχο», και πάλι στα βουνά της Ηπείρου). 
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λύσεις αυτοπροστασίας στην πρωτεύουσα, θα εντάσσονταν τελικά σε μαχητικά 

(ημι)στρατιωτικά σχήματα, όπως ήταν η ΡΑΝ (ΑΡΗ στο Χρονικό).167 Φαίνεται, επίσης, 

ότι τότε επανεμφανίστηκε στους πανεπιστημιακούς χώρους, ύστερα από μήνες 

απουσίας λόγω της «αποστασίας» του από την ΟΚΝΕ, και ο Κ. Μαλτέζος –το πρώτο 

κεφάλαιο της Ρίζας του Μύθου τελείωνε ακριβώς με τη γνωστοποίηση στον έκπληκτο 

Δίωνα (ο οποίος μόλις είχε μυηθεί στη νέα του οργάνωση) ότι η ηγεσία του 

«Σπουδαστικού Λόχου» της ΑΡΗ/ΡΑΝ είχε ανατεθεί στον Μιχαήλ.168 Με άλλα λόγια, 

δεν πρέπει να αγνοούνται οι ευρύτεροι στόχοι μυθιστορηματικής οικονομίας και 

σύνθεσης που εξυπηρετούνταν με τη συγκεκριμένη συγγραφική επιλογή. 

Στις σελίδες αυτές εντοπίζεται, επίσης, μια από τις πιο σημαντικές επεμβάσεις του 

Ρούφου στο «σώμα» της πρώτης έκδοσης της Ρίζας του Μύθου: αν στην τελική μορφή 

του μυθιστορήματος υπερίσχυε η χιουμοριστική (κατά βάση) πλευρά της συμπλοκής 

Κομμουνιστών και «Χριστιανοδημοκρατών» στη μεγάλη αίθουσα της οδού Σίνα, 

περιορίζοντας μόνο σε μια παράγραφο την κατάληξη της άνισης πάλης των 

«πυγμάχων» της Ιατρικής με τους «μαχαιροβγάλτες» των συνοικισμών στο Χημείο, 

στην αρχική εκδοχή τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Η περιγραφή του 

συγκεκριμένου επεισοδίου στην έκδοση του 1954 υπερτερούσε τόσο από άποψη 

έκτασης και όσο και από πλευρά έντασης, έτσι ώστε να μη χωρά καμιά αμφιβολία στον 

167 Πρβλ. και τη σχετική μαρτυρία του Α. Ζαούση, Οι Δύο Όχθες…, τόμ. Β (Ι), ό.π., σ. 377: «Ο μη-
εαμικός φοιτητόκοσμος είχε εξαρχής αποτελέσει τον κορμό των πρώτων, μικρών αλλά φανατικά 
αντιστασιακών οργανώσεων, όπως η ΠΕΑΝ, η Ιερή Ταξιαρχία, το Εθνικό Κομιτάτο, η Εθνική Δράση 
κ.ά, αδιάφορο αν το ιδεολογικό τους υπόστρωμα ήταν ακραιφνώς κεντρώο ή πιο συντηρητικό. Στις 
οργανώσεις αυτές το δίλημμα που γεννήθηκε ήταν αν θα ’πρεπε να λάβουν από τότε [από το 1943] και 
μέτρα ‘‘αυτοάμυνας’’ απέναντι στις οργανώσεις της Αριστεράς. Σιγά-σιγά, καθώς οι συγκρούσεις 
πύκνωναν στην πρωτεύουσα, οι μη εαμικοί προσανατολίστηκαν προς τη σκέψη, ότι δεν μπορούσαν πια 
ν’ αγνοήσουν τον κίνδυνο από την αριστερή όχθη. Στη φάση αυτή του αναπροσανατολισμού, 
σημαντικός αριθμός νέων προσχώρησε σε μια καινούρια, δυναμική οργάνωση, τη ΡΑΝ. Η οργάνωση 
αυτή ιδρύθηκε από τους στρατηγούς Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλο και Κωνσταντίνο Βεντήρη. Ο 
δεύτερος, που ανήκε στην παλιά, βενιζελική-δημοκρατική φρουρά, θεωρήθηκε προοδευτικά ο κατ’ 
εξοχήν αρχηγός της ΡΑΝ. Πλαισιωμένη η οργάνωση αυτή από έμπειρους, παλιούς δημοκρατικούς 
αξιωματικούς, που εκπαίδευαν τους νέους στον χειρισμό των όπλων, δεν άργησε να ελκύσει και την 
πλειοψηφία των κεντρώων δημοκρατικών φοιτητών, που αποδέχθηκαν τη βενιζελική προέλευση του 
Βεντήρη σαν εχέγγυο της δημοκρατικής καθαρότητας της οργανώσεως». 
168 Σύμφωνα με τον βιογράφο του Κ. Μαλτέζου (Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 193 και 201), η 
προσχώρησή του στις αστικές οργανώσεις χρονολογείται ακριβώς τότε, την άνοιξη του 1943, ύστερα 
από συνεννοήσεις του με τον Περικλή Ράλλη (πολιτικό που ήταν τοποθετημένος στην αριστερή πτέρυγα 
του Λαϊκού Κόμματος) και διαβεβαιώσεις που του δόθηκαν ότι δεν θα του ζητούνταν να αποκαλύψει 
τίποτα σχετικό με την προηγούμενη «θητεία» του στην ΟΚΝΕ.  Το γεγονός γιορτάστηκε με  ένα πάρτυ, 
όπου παρευρέθηκαν πολλοί συμμαθητές του από τη «Σχολή Μακρή», οι οποίοι και του χάρισαν ως δώρο 
συμβολικά (αλλά καθόλου τυχαία) ένα ψεύτικο πιστόλι. Λίγο πριν τις εκλογές του Απριλίου, ο Κ. 
Μαλτέζος θα έκανε ξανά την εμφάνισή του στους χώρους του Πανεπιστημίου, ξεκινώντας τη 
«σταυροφορία» του με την καταγγελλία της ΕΠΟΝ και των μεθόδων της στη διεξαγωγή του 
Αντιστασιακού Αγώνα, με αποτέλεσμα να δεχτεί αρκετές επιθέσεις σε νυχτερινές ενέδρες από πρώην 
συντρόφους του, χωρίς όμως ο ίδιος να ανταποδίδει τα χτυπήματα αυτά με πράξεις αντεκδίκησης (πρβλ. 
και τις σχετικές μαρτυρίες φίλων του Κ. Μαλτέζου, σημ. 449-451, σ. 361 και σημ. 463-464, σ. 363). 
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αναγνώστη για το ποιος είχε ξεπεράσει κάθε όριο ευπρέπειας, παραβιάζοντας το 

πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» στον χώρο του Πανεπιστημίου και εγκαινιάζοντας με 

τον τρόπο αυτό τις εμφύλιες συγκρούσεις στην πρωτεύουσα με τη χρήση πραγματικών 

(και φονικών) όπλων. 

Η σκληρότητα και το μένος των αριστερών (όπως παρουσιάζονταν φυσικά από 

τον συγγραφέα) συστοιχούσαν, εντούτοις, πλήρως με την οργή και την εκδικητική 

μανία ενός επίσης έξαλλου Δίωνα, ο οποίος έντρομος, όχι από δειλία, αλλά από «δέος 

και αποστροφή» μπροστά στη ζωώδη συμπεριφορά των αντιπάλων του (κάτι μεταξύ 

«θηρίων» και «ερπετών», τεράτων βγαλμένων «από άγνωστους βούρκους»), θα 

ξεχώριζε από όλους τους υπόλοιπους «Χριστιανοδημοκράτες» για την προκλητικότητα 

και την επιθετικότητά του, εγκαταλείποντας τον εξ ανάγκης μετριοπαθή ρόλο που είχε 

υποδυθεί καθόλη τη διάρκεια των προηγούμενων επεισοδίων. Η οξύτητα των 

χαρακτηρισμών του πρωταγωνιστικού ήρωα έναντι των μισητών «άλλων» ήταν 

σύμφωνη με την όλη σκηνοθεσία του επεισοδίου στην έκδοση του 1954 και θα 

δικαιολογούσε πλήρως τόσο την οργή των κριτικών της Αριστεράς για τον τόνο που 

υιοθετούσε (σε κάποια, τουλάχιστον, σημεία) Η Ρίζα του Μύθου, όσο και την απαλοιφή 

από την οριστική μορφή του Χρονικού του συγκεκριμένου αποσπάσματος –το οποίο 

αξίζει να παρατεθεί εδώ ολόκληρο και αυτούσιο: 

{Ο Δίων βλαστήμησε τον Ασημάτο και τους δισταγμούς του. Η μικρή ομάδα του 
τριγυριζόταν τώρα από κομμουνιστές, κι ο Στέφανος, πάντα ψύχραιμος, πρότεινε να 
φύγουν μια και δεν μπορούσαν πια να κάνουν τίποτα. Ο Δίων ήταν τόσο αγαναχτισμένος 
μ’ όσα είχε μάθει που δεν τον άκουγε. 
–Άναντροι δολοφόνοι! είπε δυνατά στους αντίπαλους. 
Οι κομμουνιστές πλησίασαν, κι ένας απ’ τους αρχηγούς τους προχώρησε απειλητικός 
καταπάνω του. 
–Φευγάτε αμέσως από δω, να μην πάθετε τα ίδια, είπε δείχνοντας τη σκάλα. 
Το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι του Δίωνα. 
–Θα φύγω όταν μ’ αρέσει, απάντησε. Δεν παίρνω διαταγές από σένα. 
Ο κομμουνιστής έκανε νόημα στους δικούς του κι έπειτα από μια σύντομη συμπλοκή ο 
Δίων σπρώχτηκε τόσο απότομα που βρέθηκε να κατρακυλάει τη σκάλα και θα ’χε 
χτυπήσει επικίνδυνα αν την τελευταία στιγμή δεν τον έπιανε ένας δικός του που βρισκόταν 
λίγα σκαλοπάτια πιο κάτω. Όλοι οι χριστιανοδημοκράτες κατάλαβαν ότι η αντίσταση 
εκείνη την ώρα δεν ωφελούσε και προσπάθησαν να παρασύρουν το Δίωνα που 
σταματούσε κάθε λίγο για να βρίσει τους κομμουνιστές, έτσι που όλη η λύσσα τους 
συγκεντρώθηκε πάνω του. Ένας όρμησε μια στιγμή να τον χτυπήσει βγάζοντας άναρθρες 
κραυγές και κυριολεχτικά αφρίζοντας. Κάποιος χριστιανοδημοκράτης τον ξάπλωσε χάμω 
με μια τρικλοποδιά κι άλλοι κατάφεραν ν’ απομακρύνουν οριστικά το Δίωνα, που είχε 
ταραχτεί απ’ την εμφάνιση αυτή πρωτόγονου μίσους, και πρέπει να το ’δειξε γιατί ο 
Στέφανος του είπε την ώρα που έβγαιναν στο δρόμο: 
–Αυτούς τους υστερικούς μην τους φοβάσαι. Είναι γυναίκες. 
Κι ο Δίων δεν μπόρεσε να εξηγήσει στον τετράγωνο και θετικό φίλο του ότι δεν ήταν 
φυσικός φόβος αυτό που του είχε προξενήσει ο έξαλλος εκείνος δερβίσης, μα κάτι σαν το 
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δέος και την αποστροφή που θα προκαλούσε ένα θηρίο ή ένα ερπετό, ένα ακαταλόγιστο 
ον βγαλμένο από άγνωστους βούρκους. Ήταν, με κάποιο τρόπο, όπως κι η μαχαιριά που 
’χε δοθεί στην προηγούμενη συμπλοκή, το σύμβολο μιας σημαντικής μεταβολής στο 
χαρακτήρα της πάλης. (Ρούφος, 1954, 65)} 

Ύστερα από τα γεγονότα στο Χημείο, ο Δίων θα έπαυε να ανήκει πλέον με δική 

του απόφαση και συνειδητή επιλογή στον «ανθό» της «χριστιανοδημοκρατικής» 

νεολαίας, όπως άλλωστε και ο Στέφανος. Δεν θα έβρισκε κανένα ενδιαφέρον και 

κανένα πρακτικό αντίκρισμα στις ανεδαφικές «φλυαρίες» περί «μέτρου και 

ισορροπίας» της ηγεσίας των «Ενωτικών» (στα μάτια του, ο Ασημάτος, ο Κοκός, ο 

Βαρελάς θα φαίνονταν ολοένα και πιο γελοίοι και αξιολύπητοι).169 Με υπερηφάνεια 

θα έβλεπε τον εαυτό του να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των πιο φανατικών 

πολέμιων των κομμουνιστών, στα μαχητικά εκείνα στελέχη που δεν ήταν «του χεριού» 

τους. Για αυτόν τον λόγο (υποτίθεται) οι ίδιοι οι «κόκκινοι» θα επιδίωκαν να 

αποκλείσουν με κάθε τρόπο τον Δίωνα από τις πανεπιστημιακές επιτροπές, πείθοντας 

‒σύμφωνα και πάλι με ένα απόσπασμα που θα εξοβελιζόταν από την οριστική έκδοση 

του 1972‒ τη σιωπηρή πλειοψηφία των ουδέτερων φοιτητών (που έτσι κι αλλιώς δεν 

επρόκειτο να συνταχθούν με το αριστερό κίνημα) να δώσουν την ψήφο τους «αφελώς» 

στα πιο διαλλακτικά και πρόθυμα για συμβιβασμούς ή υποχωρήσεις (συνεπώς, 

ακίνδυνα για τους σχεδιασμούς του ΕΑΜ/ΚΚΕ) στοιχεία της κεντρώας παράταξης. Το 

αποτέλεσμα της «έξυπνης» αυτής τακτικής των κομμουνιστών θα ήταν να κερδίσουν 

(και πάλι) τις εκλογές και να κυριαρχήσουν απόλυτα στον χώρο του Πανεπιστημίου, 

εφαρμόζοντας με τον πιο επίσημο και συστηματικό τρόπο την «τρομοκρατία» των 

ξυλοδαρμών και των διώξεων έναντι όσων συνιστούσαν πράγματι απειλή για τη 

μονοκρατορία τους: 

Όπως ήταν φυσικό μετά τα όσα έγιναν στο Χημείο, οι εκλογές δεν πήγαν καλά. Η ομάδα 
των πυγμάχων της Ιατρικής, αηδιασμένη κι απογοητευμένη από τότε που στην κρίσιμη 
στιγμή αφέθηκε αβοήθητη, τραβήχτηκε κι έπαψε ν’ ανακατεύεται ενεργά στον αγώνα. Η 
μάζα των ουδετέρων, τρομοκρατημένη, δεν υποστήριξε τους χριστιανοδημοκράτες 
υποψήφιους όπως θα τους υποστήριζε αν οι εκλογές γίνονταν ελεύθερα κι ήμερα. Έτσι 
βγήκαν σε μερικές χρονιές μικτές επιτροπές –γιατί εφαρμοζόταν το αναλογικό σύστημα– 
και σ’ άλλες πάλι καθαρά κομμουνιστικές, γιατί μόνο οι κομμουνιστές ψήφισαν. {Στη 
χρονιά του Δίωνα ο ίδιος απέτυχε, ύστερα από συστηματικό θόρυβο των κομμουνιστών, 
που έπεισε τους πιο αφελείς ουδέτερους ότι ήταν καλύτερο να ψηφίσουν «μετριοπαθείς» 
και να «κατευνασθούν τα πάθη». Το αποτέλεσμα της έξυπνης αυτής ταχτικής –

169 Ο Δίων θα έβρισκε, μάλιστα, πολύ πετυχημένη την παρωδία του «χριστιανοδημοκρατικού» δόγματος 
εκ μέρους του κυνικότερου Στέφανου: «Ο Στέφανος είχε συνοψίσει μια μέρα την ιδεολογική φλυαρία 
της οργάνωσης σε μιαν επιγραμματική παρωδία: ‘‘Η ιδέα της ισορροπίας είναι η ισορροπία της ιδέας’’, 
και το αστείο είχε μεγάλη επιτυχία σ’ όλους τους χριστιανοδημοκράτες που διάθεταν χιούμορ ‒τους 
ίδιους που ζητούσαν όπλα για τη μέρα της μάχης που ολοένα πλησίαζε» (Ρούφος, 2015, 58). 
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συγκέντρωση των επιθέσεων όχι σε όλη τη χριστιανοδημοκρατική παράταξη, μα στους 
δυναμικότερους αντιπροσώπους της– ήταν να πάνε ουσιαστικά χαμένοι οι ψήφοι που 
δόθηκαν στους χριστιανοδημοκράτες και να εκλεγούν στις επιτροπές άνθρωποι που δεν 
μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τα κομμουνιστικά μέλη. Η ηγεσία τούς άφησε κιόλας, 
όπως συνήθως, χωρίς οδηγίες και πρόγραμμα, και (Ρούφος, 1954, 72)} Σε λίγο όλη η 
δύναμη κι η πρωτοβουλία ήταν πάλι στα χέρια των κομμουνιστών. Οι ξυλοδαρμοί 
γίνονταν πια επίσημα, με αποφάσεις των επιτροπών, κι η τρομοκρατία πήρε τέτοιες 
διαστάσεις, που τα χριστιανοδημοκρατικά στελέχη διατάχτηκαν να μην πλησιάζουν 
καθόλου το Πανεπιστήμιο. (Ρούφος, 2015, 76-77) 

Δεν έχει και τόση σημασία, κατά την άποψή μας, εάν όντως τα αποτελέσματα των 

φοιτητικών εκλογών ήταν τόσο δυσμενή για τη μη εαμική παράταξη, όσο 

παρουσιάζονταν εδώ από τον συγγραφέα: στην ανασκόπηση της κατάστασης στον 

ακαδημαϊκό χώρο το καλοκαίρι του 1943 ο Δίων θα τόνιζε στον Ασημάτο ότι η «εθνική 

παράταξη» είχε χάσει κιόλας το Πανεπιστήμιο και την Ανωτάτη Εμπορική και μόνον 

το Πολυτεχνείο βαστούσε ακόμη χάρη στους Ευέλπιδες.170 Τη σκυτάλη ακολούθως θα 

την έπαιρνε ο Στέφανος, ο οποίος και θα εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι για ένα διάστημα 

οι «Χριστιανοδημοκράτες» είχαν κερδίσει τη «μάζα των φοιτητών», αλλά την έχασαν 

εξαιτίας της «αναποφασιστικότητάς» τους («Όταν ο μέσος φοιτητάκος βλέπει από τη 

μια μεριά μαχαίρια κι ακούει απ’ την άλλη τη θεωρία της ισορροπίας, πηγαίνει με τα 

μαχαίρια ή το βουλώνει»). Εξάλλου, και οι δυο τους, ανήκοντας στους «ζωηρότερους 

χριστιανοδημοκράτες», θα προκαλούσαν «οξύτατη συζήτηση», κατηγορώντας την 

ηγεσία τους για «αδιαφορία» και ζητώντας «ριζική αλλαγή πολιτικής απέναντι στους 

κομμουνιστές» (Ρούφος, 2015, 87). 

Κατά τον Πεπονή, από την άλλη, η έκβαση του εκλογικού αγώνα μάλλον είχε 

καταλήξει σε ισοπαλία («η εκπροσώπηση περίπου μοιράστηκε»),171 ενώ μελετητές της 

περιόδου μιλούν ακόμη και για επικράτηση των «αστικών» οργανώσεων –και μάλιστα 

«με μεγάλη διαφορά»– στις Σχολές του Πανεπιστημίου και στο Πολυτεχνείο,172 τη 

170 Όπως διευκρινίζει σε σχετική σημείωσή του ο Ι. Χανδρινός (Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 183 
και σημ. 90), παραπέμποντας και στη μαρτυρία του Φ. Τσέκερη (Εδώ Πολυτεχνείο στα Χρόνια της 
Κατοχής. Από τους Αγώνες με τη Σπουδάζουσα, Εντός, Αθήνα 2007, σ. 44-51): «Κατά γενική ομολογία, 
οι σπουδαστικές εκδηλώσεις στο Πολυτεχνείο και το χώρο του Χημείου όπου ετοιμαζόταν το συσσίτιο 
βρίσκονταν γενικώς υπό την καθοδήγηση του μη εαμικού φοιτητόκοσμου και η δράση του ΕΑΜ 
παρέμενε περιορισμένη και πάντοτε με ένοπλες προφυλάξεις». 
171 «Οι εκλογές διεξαχθήκανε ως το τέλος, φτάσαμε στη διαλογή και η εκπροσώπηση περίπου 
μοιράστηκε. Αμέσως μετά, το Πανεπιστήμιο έκλεισε» (Α. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 53).  
172 Αυτό διατείνονται ο Π. Μακρής-Στάικος (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 201-202 και σημ. 465, σ. 363) 
και ο Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 186 και σημ. 9), στηριζόμενοι σε προφορικές μαρτυρίες-
συνεντεύξεις και σε μια έκθεση της Υπηρεσίας των πολιτικών Πληροφοριών προς την κυβέρνηση του 
Καΐρου (ημερ., 19 Μαΐου 1943, Αρχείο Τσουδερού, τόμ. Γ1, σ. 46-51). Από την εαμική πλευρά δεν 
διαθέτουμε παρά νύξεις για τις εκλογές αυτές, αλλά το σκηνικό που περιγράφει ο M. Mazower (Στην 
Ελλάδα του Χίτλερ…, ό.π., σ. 351) και που επικρατεί στις αρχές του 1944 στο Πανεπιστήμιο, με την 
απήχηση του ΕΑΜ να βαίνει διαρκώς μειούμενη στον φοιτητικό κόσμο, δεν μπορεί παρά να 
διαμορφώθηκε σταδιακά ‒επομένως, κάποιο ρόλο πρέπει να έπαιξαν στην αντιστροφή του ρεύματος 
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στιγμή που στην ΑΣΟΕΕ η ΕΠΟΝ για άλλους κατόρθωσε μια «πύρρειο νίκη» με 

ελάχιστη διαφορά ψήφων (300 έναντι 280 ή 260 των «εθνικοφρόνων») και για άλλους 

(κυρίως, μέλη της ΠΕΑΝ) η συντριπτική νίκη των «Κανελλοπουλικών» ανέδειξε το 

συγκεκριμένο ίδρυμα σε «κάστρο» της οργάνωσης του θρυλικού Κ. Περρίκου ήδη από 

τότε.173 Το σίγουρο είναι ότι η ίδρυση (και η μαζικοποίηση) της ΕΠΟΝ προκάλεσε για 

πρώτη φορά την αντίδραση των διάσπαρτων νεολαιίστικων οργανώσεων του Κέντρου 

και της Δεξιάς (που εγκαινίασαν με την ευκαιρία αυτή τη συνεργασία τους) και ότι την 

άνοιξη του 1943 άρχισαν να διαφαίνονται με ευκρίνεια (και να σχηματίζονται) οι δύο 

πόλοι της επερχόμενης εμφύλιας σύγκρουσης: 

Σε τελική ανάλυση, οι «φοιτητικές εκλογές» του Απριλίου και η συνεργασία των μη 
εαμικών οργανώσεων, αντανακλούσαν ακριβώς το διευρυνόμενο χάσμα που ανέκυπτε 
μεταξύ των ιδίων και του ΕΑΜ.174 

Για την ένταση και τη μορφή των επεισοδίων που έλαβαν χώρα στις Ανώτατες 

Σχολές από την άνοιξη του 1943 κ.ε. μπορεί επίσης να υπάρχουν διαφορετικές 

εκτιμήσεις˙ για παράδειγμα, μαρτυρίες και μελέτες που αναφέρονται περισσότερο στην 

κατοχική/αντιστασιακή εμπειρία της εαμικής πλευράς, παρόλο που παραδέχονται το 

τεταμένο κλίμα που σταδιακά εγκαθιδρύθηκε μεταξύ της ΕΠΟΝ και των υπόλοιπων 

οργανώσεων («μια σχέση τεταμένων ισορροπιών που πέρασε από πολλές 

διακυμάνσεις, με έναρξη την άνοιξη του 1943»), διευκρινίζουν ταυτόχρονα ότι με 

εξαίρεση «τις εκατέρωθεν απαξιωτικές αναφορές στον παράνομο Τύπο, τον πόλεμο 

των ‘‘τοίχων’’, δηλαδή τις συμπλοκές ανάμεσα σε συνεργεία αναγραφής συνθημάτων, 

και κάποια μεμονωμένα αιματηρά επεισόδια» δεν σημειώθηκε κάποια γενικευμένη 

σύγκρουση στην Αθήνα. Πέρα από κάποιες «σποραδικές αψιμαχίες» (κυρίως με τη 

προς την Αριστερά και τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών ή τα επεισόδια που σημειώθηκαν τότε (ή 
και αργότερα) στον χώρο των Ανώτατων Ιδρυμάτων. 
173 Ο Σ. Τσαμπηράς, μέλος από τις τελευταίες γυμνασιακές τάξεις του «Εθνικού Κομιτάτου Νέων», 
συμμαθητής στο «Βαρβάκειο» και φίλος του Αλ. Κοτζιά (ο οποίος με τη σειρά του είχε ενταχθεί από τα 
μέσα του 1942 στο ΕΑΜ), θα εισαγόταν στην ΑΣΟΕΕ το φθινόπωρο του 1943 και θα διαπίστωνε πολύ 
σύντομα ότι η Σχολή του, μαζί με το Πολυτεχνείο, ήταν οι μόνες που είχαν παραμείνει έξω «από την 
επιρροή του ΕΑΜ». Για αυτό και εκεί δεν γινόταν «η αδιάκοπη πλύση εγκεφάλου με συνθήματα και 
διαφώτιση όπως σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 31). Αντίθετα, και 
καθώς οι εαμικοί αποτελούσαν μειοψηφία στην ΑΣΟΕΕ, οι ξυλοδαρμοί γίνονταν κατά κανόνα σε βάρος 
τους, ώσπου τελικά, μετά από μια επίθεση της ΟΠΛΑ εναντίον κάποιου φοιτητή της «εθνικής» 
παράταξης, οι «κόκκινοι» προπηλακίστηκαν αγρίως και αποκλείστηκαν τελείως από τις αίθουσες και τα 
αμφιθέατρα μέχρι τα τέλη του έτους, οπότε και η Σχολή έκλεισε για τις διακοπές των Χριστουγέννων. 
Για την ιδιάζουσα περίπτωση της ΑΣΟΕΕ, την υπεροχή εκεί των μη εαμικών οργανώσεων και τη βία 
που αυτές άσκησαν εναντίον των «κόκκινων», πρβλ. και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 193-194. 
174 Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 186˙ για ανάλογες εκλογικές διαδικασίες και «αναμετρήσεις» 
στα μαθητικά θρανία κάνουν λόγο άλλες μαρτυρίες, όπως του Σ. Τσαμπηρά, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., 
σ. 26-28. 
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μορφή «ξυλοδαρμών») και τις «συνεχείς αλληλοκατηγορίες» που μονοπωλούσαν τις 

στήλες των εφημερίδων των (διαγκωνιζόμενων για την αύξηση της επιρροής τους) 

νεολαιίστικων οργανώσεων/συσσωματώσεων, η διένεξη μεταξύ τους δεν οδήγησε σε 

άγριες συμπλοκές, μιας και διακηρυγμένος στόχος τους ήταν πρωτίστως η 

στρατολόγηση νέων μελών.175 

Για τη μη εαμική πλευρά από την άλλη, η εικόνα εμφανίζεται κάπως διαφορετική: 

ο Ε. Χατζηβασιλείου υποστηρίζει ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 1943 η ΠΕΑΝ δεν θα 

απαντούσε (μέσω του κύριου εκφραστικού της οργάνου, της εφημερίδας Δόξα) στις 

«λεκτικές επιθέσεις» και στις «καταγγελίες» του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ περί (δήθεν) 

«κρυπτοφασισμού» της οργάνωσης και διάθεσης συνεργασίας με τους κατακτητές 

(ή/και τους συνεργάτες τους). Η ΠΕΑΝ θα προσπαθούσε να αγνοήσει το σκηνικό της 

διαμορφούμενης «πόλωσης» και δεν θα συναινούσε στη λογική της 

«αντικομμουνιστικής σταυροφορίας» που θα πρόβαλλαν ως προτεραιότητά τους η 

δωσίλογη κυβέρνηση Ράλλη από κοινού με τις γερμανικές κατοχικές αρχές.176 Τα ίδια 

ισχύουν λίγο-πολύ, όπως παρατηρεί και η Ο. Βαρών-Βασάρ, και για τη «δίδυμη» 

οργάνωση της ΠΕΑΝ, την ΙΤ, στην εφημερίδα της οποίας, τα Ελληνικά Νειάτα, δεν 

εντοπίζεται μέχρι τον Ιούνιο του 1943 «καμία επίθεση στην Αριστερά», κάτι που 

δείχνει πως «το πνεύμα της μισαλλοδοξίας δεν έχει ακόμη εισχωρήσει» (σε αντίθεση 

με όσα θα ισχύσουν το Δεκέμβριο του 1943, μετά και τη δολοφονία από την ΟΠΛΑ 

του εύελπι Ηλία Ρογκάκου).177 

Με άλλα λόγια, οι «κανελλοπουλικές» οργανώσεις θα επιχειρούσαν να αποφύγουν 

το «πικρό ποτήρι» του διχασμού και της ταυτόχρονης διμέτωπης αναμέτρησης, 

επιμένοντας, για πολλούς ακόμη μήνες και με τα μέλη τους «συκοφαντούμενα στον 

δρόμο και δερόμενα ανηλεώς από την ΟΚΝΕ και από την ΕΠΟΝ στον χώρο του 

Πανεπιστημίου», στο «ενωτικό πλαίσιο του αγώνα». Ωστόσο, ακόμη και αν από 

κάποιες μαρτυρίες συνάγεται ότι και το ΕΑΜ είχε τις ίδιες ακριβώς επιδιώξεις την 

περίοδο εκείνη, η πολιτική αυτή είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει ‒και αυτό δεν ήταν 

175 Πρβλ. Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 230-231. Τις βιαιοπραγίες εναντίον 
μελών της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ στο Πολυτεχνείο από το καλοκαίρι του 1943 έως και το καλοκαίρι του 
1944 θα κατήγγειλε και προκήρυξη της ΕΠΟΝ/ΕΜΠ («Οι εθνοπροδότες σπουδαστές του Εθνικού Μ. 
Πολυτεχνείου», Αρχείο ΕΠΟΝ, Ε/327), όπως αναφέρει σε σημείωση του ο Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, 
ό.π., σημ. 13, σ. 187.  
176 Πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 186-187. 
177 Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 178˙ στη δολοφονία του Ρογκάκου από την 
ΟΠΛΑ, εκτός από τον Σ. Τσαμπηρά (Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 33-34), θα αναφερόταν έμμεσα και 
ο ίδιος ο συγγραφέας στη Ρίζα του Μύθου (Ρούφος, 2015, 212, πρβλ. και 230), ενώ για το όλο θέμα, 
πρβλ. και Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 167. 
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καθόλου «απρόσμενο», δεδομένου ότι έμοιαζε «εξαιρετικά αντιφατικό να επιμένει η 

ΠΕΑΝ σε ένα πλαίσιο αγώνα που (όχι με δική της επιλογή) έπαυε, όλο και 

περισσότερο, να είναι ενωτικό, και από την άλλη πλευρά να δέχεται επιθέσεις από την 

ΕΠΟΝ».178 Ενδεικτικά περιστατικά του κλίματος αυτού θα ανέφερε και ο Ρούφος, 

παρουσιάζοντας από τη μια τον Μπαλαφάρα να πληγώνεται στον ώμο «από μια ιταλική 

περίπολο που τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε ένα βράδυ που έβαφε τοίχους» και 

από την άλλη ένα «νεότατο φοιτητή της Χημείας» να πέφτει «μια νύχτα σε χέρια 

κομμουνιστών», οι οποίοι και του άνοιξαν το κεφάλι (Ρούφος, 2015, 87). 

Ανεξάρτητα, πάντως, από την ηπιότητα (η μη) του χαρακτήρα των 

αντιπαραθέσεων στον ακαδημαϊκό κόσμο, και όσο και αν την άνοιξη του 1943 η 

άνοδος των μη εαμικών οργανώσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν μπορεί 

σήμερα σοβαρά να αμφισβητηθεί, εξίσου αληθές πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι η 

αδιαφιλονίκητη υπεροχή στο ευρύτερο αντιστασιακό κίνημα ανήκε αναμφίβολα στο 

ΕΑΜ και στις συγγενικές του οργανώσεις (όπως θα καταδείκνυαν, μεταξύ άλλων, και 

οι ογκώδεις κινητοποιήσεις του εκρηκτικού εξαμήνου Φεβρουαρίου-Ιουλίου 1943). Η 

εξέλιξη αυτή προσέδωσε στην ίδια την οργάνωση της Αριστεράς μια αυξημένη 

αυτοπεποίθηση και μια (ανυπόμονη και πεισματική) διάθεση επιβολής στις υπόλοιπες 

οργανώσεις˙179 οι τελευταίες αντέδρασαν με τη σειρά τους στην εκλαμβανόμενη αυτή 

ως απόπειρα υφαρπαγής (εκ μέρους του ΕΑΜ) της ηγεσίας του αντιστασιακού 

κινήματος και ως πρόθεση μονοπώλησης του αγώνα ενάντια στους κατακτητές ‒με 

απώτερο και σαφή στόχο την κυριαρχία της Αριστεράς και στο μεταπολεμικό πολιτικό 

σκηνικό της χώρας. 

Κάποιοι φοιτητές της μη εαμικής πλευράς (ανάμεσά τους και ο συγγραφέας) θα 

αποφάσιζαν να μη μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στην προοπτική αυτή, να 

178 Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 185 και 186 αντίστοιχα˙ ο ίδιος μελετητής αναφέρεται και σε 
άλλες επιθέσεις που δέχτηκαν το καλοκαίρι του 1943 οι μη εαμικές οργανώσεις εκ μέρους του ΕΑΜ: 
μέλη της ΙΤ και της ΠΕΑΝ κατήγγειλαν τη στάση του τελευταίου κατά την πορεία τους στις 15 
Αυγούστου 1943 για την επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης» από τους Ιταλούς, ενώ ανάλογα 
αντέδρασαν, όταν το ΕΑΜ κατήγγειλε με τη σειρά του το σπάσιμο μαγαζιών μαυραγοριτών από ομάδες 
της ΠΕΑΝ, της ΙΤ, του ΕΔΕΣ και της Χ (ό.π., σ. 178 και σημ. 72, σ. 188-189). Η κορύφωση των 
εκατέρωθεν αντεγκλήσεων επήλθε στις αρχές του φθινοπώρου του 1943 (πρβλ. ό.π., σ. 189-192), λίγο 
πριν ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εξαπολύσει τη γενικευμένη, πανελλαδικής κλίμακας, επίθεσή του εναντίον όλων 
των άλλων οργανώσεων. Η επίθεση αυτή, εκτός από το γεγονός ότι εγκαινίασε τον «πρώτο γύρο» του 
Εμφύλιου Πολέμου, διέρρηξε πλέον με τρόπο οδυνηρό, οριστικό και αμετάκλητο το «ενωτικό πλαίσιο» 
του αγώνα που είχαν εξαρχής υπερασπιστεί οι οργανώσεις του κεντρώου χώρου (ιδίως, η ΠΕΑΝ και η 
ΙΤ). 
179 Για τέτοιες ενδείξεις αυξημένης αυτοπεποίθησης και ανυπομονησίας κάνει λόγο, για παράδειγμα, ο 
Ε. Χατζηβασιλείου (ό.π., σ. 168 και 185), στηριζόμενος στα πρώτα φύλλα του εκφραστικού οργάνου 
της ΕΠΟΝ, της εφημερίδας Φλόγα (έκδοση Αθήνας). 
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μην επιδείξουν την ίδια αμηχανία με τις ηγεσίες των οργανώσεών τους˙ θα έρχονταν 

σε επαφή με πολιτικούς κύκλους (βενιζελογενούς κατά βάση προέλευσης) και θα 

ζητούσαν να τύχουν στρατιωτικής εκπαίδευσης ανάλογης των ενόπλων του ΕΛΑΣ 

Αθήνας-Πειραιά, για να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους: 

Έπειτα πήρε το λόγο ο Λίχνος, της Ανωτάτης Εμπορικής, ένας αθόρυβος και λιγόλογος 
νέος, με εξαίρετα προσόντα οργανωτή και ήσυχο θάρρος, κι έκανε μια σύντομη 
ανασκόπηση της γενικής κατάστασης και των προόδων των κομμουνιστών: μ’ εξαίρεση 
την Ήπειρο, όπου κυριαρχούσε ο δεξιός ‘‘Μαχόμενος Στρατός’’ {οι δεξιές «Εθνικές 
Ομάδες» (Ρούφος, 1954, 83)}, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, έξω απ’ τις μεγάλες πόλεις, 
εξουσιαζόταν απόλυτα από τον κομμουνιστικό ανταρτικό στρατό. Μέσα στις πόλεις πάλι 
υπήρχαν ‒λιγότερο επίσημες, μα εξίσου επίφοβες‒ ένοπλες κομμουνιστικές ομάδες, που 
τη στιγμή της απελευθέρωσης θα ήταν σε θέση να καταλάβουν αμέσως την Αρχή. 
Απέναντι σ’ αυτό τον κίνδυνο, κατέληξε ο Λίχνος, η τελευταία ελπίδα σωτηρίας 
βρισκόταν στη συνεννόηση όλων των δυναμικών αντικομμουνιστικών στοιχείων και στη 
στρατιωτική προετοιμασία. Όπλα μπορούσαν να βρεθούν, αξιωματικοί υπήρχαν. (Ρούφος, 
2015, 88) 

Ο Ρούφος στις παραπάνω γραμμές υπονοούσε (αν και δεν αναφερόταν, φυσικά, 

ρητώς σε αυτά) τα γεγονότα που πιστοποιούσαν τη γιγάντωση του εαμικού κινήματος 

μέσα από τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της χώρας: το πρωτόγνωρο κύμα φυγής νέων 

αντρών στα βουνά της Ρούμελης και της Μακεδονίας, την κατάταξή τους στο 

αντάρτικο του ΕΛΑΣ, την αιχμαλωσία του βενιζελικού συνταγματάρχη Σ. Σαράφη 

(πριν την προσχώρησή του στον ΕΛΑΣ) και την ταπείνωση της ομάδας του 

ταγματάρχη Γ. Κωστόπουλου στη Θεσσαλία, την πρώτη διάλυση του 5/42 

Συντάγματος Ευζώνων του Δ. Ψαρρού από τον Α. Βελουχιώτη, τη συγκρότηση 

μαχητικών/ένοπλων τμημάτων του ΕΛΑΣ Αθηνών-Πειραιά, τη δημιουργία της ΟΠΛΑ 

κ.ά.180 Πρόκειται για τις ίδιες αυτές εξελίξεις, που θα έκαναν, για παράδειγμα, τον Γ. 

Θεοτοκά να μιλά στο ημερολόγιό του για ένα σκηνικό στην ύπαιθρο και στην επαρχία 

με μνήμες από «Εικοσιένα», αλλά ταυτόχρονα και για «ένα προαίσθημα εμφυλίου 

κοινωνικού πολέμου»˙ ένα κλίμα που είχε εξαπλωθεί στις πόλεις και σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, προκαλώντας «μια λανθάνουσα εσωτερική κρίση, εντελώς καινούργια και 

άσχετη με όσες γνωρίσαμε στο παρελθόν».181 

180 Πρβλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 371-387 και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 185. 
181 Από την εγγραφή με ημερομηνία 14 Απρ. 1943 (Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 399)˙ κατά τα άλλα, 
η περιγραφή της όλης κατάστασης από τον Θεοτοκά την άνοιξη του 1943, αν και σαφώς 
λεπτομερέστερη, εμφανίζει κάποιες αναλογίες με την αντίστοιχη του Ρούφου (όπως περνούσε στο 
μυθιστόρημα διά στόματος Λίχνου)˙ ενδεικτικά, και πάλι: «Η εντύπωση είναι ότι οι κομμουνιστικές 
ομάδες προσπαθούν να εδραιωθούν στη ‘‘σπονδυλική στήλη’’ της Ελλάδας, δηλαδή στις περιοχές που 
δεσπόζουν τη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Η στρατηγική τους είναι φανερή. Ταυτόχρονα άρχισαν 
να παρουσιάζουνται  ως κοινωνική Επανάσταση και να εφαρμόζουν εδώ και εκεί ένα είδος πρωτόγονο 
σοβιετισμό. Στις περιοχές αυτές φαίνεται ότι κατόρθωσαν ν’ αποχτήσουν το μονοπώλιο της 
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Ασφαλώς, το ενδιαφέρον και η προσοχή του Ρούφου θα ήταν στραμμένα σταθερά 

στην Αθήνα και στο πόσο οι εξελίξεις αυτές ‒οι δυσάρεστοι «οιωνοί που μαζεύονταν 

απ’ όλες τις μεριές της Ελλάδας» (Ρούφος, 2015, 87)‒ επηρέαζαν τις σχέσεις και στο 

εσωτερικό των μη εαμικών αντιστασιακών οργανώσεων, οδηγώντας σε ποικίλες 

διεργασίες και ανακατατάξεις: από αποσκιρτήσεις μελών λόγω διαφωνιών περί 

«γραμμής» και «στρατηγικής» μέχρι απόπειρες επανασυσπείρωσης και συνεργασίας 

του μη εαμικού χώρου, οι οποίες και θα κατέληγαν τελικά (προκειμένου για τα 

Ανώτατα Ιδρύματα) στο εγχείρημα του ΕΣΑΣ. Πάντως, ο Δίων ακόμη και τότε, όσο 

και αν είχε από καιρό απογοητευθεί από τη στάση των θεωρητικών της 

«Χριστιανοδημοκρατίας» απέναντι στους κομμουνιστές με διάφορες αφορμές (όπως, 

για παράδειγμα, εξαιτίας των επεισοδίων με το ΤΑΦ ή κατά τις φοιτητικές εκλογές του 

Απριλίου 1943) θα έκανε μια ύστατη απόπειρα, μαζί με τον Στέφανο, να πείσει την 

ηγεσία για την κατά την εκτίμησή του επείγουσα και ολοκληρωτική «αλλαγή πλεύσης» 

της οργάνωσης ‒χωρίς όμως επιτυχία, εφόσον η συνεργασία με «μιλιταριστικά», 

«βάρβαρα» και «αντιδραστικά» στοιχεία της Δεξιάς ήταν για τους πιστούς του 

«κεντρώου» δόγματος τόσο απορριπτέα (έστω και για λόγους «αισθητικής»), όσο 

τουλάχιστον και η πρόταση συμπόρευσης με τους αριστερούς λίγους μήνες 

προηγουμένως: 

‒Barbari latrones, απάντησε ο Ασημάτος. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με 
αντιδραστικούς και βάναυσους καραβανάδες. Αν θυσιάσουμε την ιδεολογική μας 
καθαρότητα, δε θα ’χει πια νόημα ο αγώνας μας. Μην ξεχνάμε ότι η χριστιανοδημοκρατία 
είναι ιδεολογία του κέντρου. Και τα δυο άκρα μάς είναι απεχθή. {(Κομμουνιστικοί και 
στρατιωτισμοί, η ίδια άσκημη μυρουδιά, η ίδια απουσία αίσθησης, ας πούμε, για κείνο το 
εξαίσιο: «Foeda est et brevis voluptas…» (Ρούφος, 1954, 83)} 
Ο Ασημάτος σταμάτησε εκστατικός {πάνω στην ανάμνηση του Πετρώνιου: «Qualis nox 
fuit illa…» (Ρούφος, 1954, 83)} κι ο Κοκός συνέχισε στη θέση του:  
‒Η ιστοριοπλαστική βούληση, είπε, ζητάει θετική ιδεολογία, όχι τον αρνητικό και στείρο 
«αντικομμουνισμό». Δεν πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό των εύκολων συμμαχιών 
που θα σήμαιναν άρνηση της πίστης μας. Θα κηρύξουμε την αλήθεια, και δε θα γίνουμε 
μιλιταριστές για να πετύχουμε μια πρόσκαιρη κι αμφίβολη υλική ενίσχυση. Την ιστορία 
δημιουργεί το Πνεύμα και όχι η Βία. (Ρούφος, 2015, 88) 

Τέτοιες όμως έγνοιες, ευαισθησίες ή επιφυλάξεις για τη διατήρηση της 

«ιδεολογικής καθαρότητας» του αγώνα των «Χριστιανοδημοκρατών» δεν θα διέθετε 

πλέον ο Δίων το καλοκαίρι του 1943: 

στρατιωτικής δράσης, εκτοπίζοντας με διάφορους τρόπους τ’ αντίθετα ανταρτικά στοιχεία. […]. Οι 
αντικομμουνιστικές ομάδες φαίνεται ότι επικρατούν στη δυτική Ελλάδα, μακριά από τις κύριες 
συγκοινωνιακές γραμμές. […]. Εδώ στην Αθήνα ο κομμουνισμός μοιάζει δυνατός, αλλά και οι αντίθετες 
δυνάμεις δυνατές επίσης, χωρισμένες όμως ανάμεσά τους από βαθιές διαφορές» (ό.π., σ. 399-400). 
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Ξαφνικά, ο Δίων κατάλαβε ότι εδώ και μια ώρα είχε πάρει την απόφασή του, και το 
συνειδητοποιούσε για πρώτη φορά τώρα. Ας είναι, ο Στέφανος κι όσοι άλλοι άξιζαν θα 
συμφωνούσαν μαζί του…  
–Τώρα, είπε πιο ήρεμα, θα φύγω από κει μέσα. Ξέρω πως υπάρχουν στρατιωτικές 
οργανώσεις. Θα προσπαθήσω να βρω μια και να ενταχθώ. Είναι το μόνο που έχει νόημα 
σήμερα: ένας αγώνας που να μας δώσει μια πιθανότητα νίκης ή έναν τρόπο, επιτέλους, να 
πεθάνουμε πολεμώντας. (Ρούφος, 2015, 89) 

Τη μύησή του στην ΑΡΗ/ΡΑΝ θα την αναλάμβανε ο πρώτος μεγάλος (πλην όμως 

αποτυχημένος και ανολοκλήρωτος) έρωτάς του, η Λίζα με τους «εξαίσιους τρόπους» 

‒αλλά και με τις πολλές ηθικές αναστολές στα θέματα του σεξ, με αποτέλεσμα ο ρόλος 

της ως «Διοτίμας» να μένει πάντα στα μισά. Η κόρη του ηλικιωμένου στρατηγού θα 

του υποσχόταν να τον φέρει σε επαφή με σοβαρότερους κύκλους έμπιστων και 

αφοσιωμένων μαχητών και με εκείνον «τον τομέα μυστικής δράσης που ποθούσε, τον 

κόσμο των οπλισμένων αντρών και της λιγόλογης πειθαρχίας»˙ θα του συνέστηνε, 

λοιπόν, «μια πολύ μυστική οργάνωση στρατιωτικών», στα μάτια των οποίων «οι 

φλυαρίες κι οι καβγάδες του Πανεπιστημίου ήταν φαιδρά παιδιαρίσματα», άξια να τα 

βλέπει κανείς (όπως, εξάλλου, και η ίδια) «με προστατευτική ειρωνεία, αν όχι με 

περιφρόνηση» (Ρούφος, 2015, 90). Το πόσο θα δικαιώνονταν οι προσδοκίες αυτές του 

Δίωνα, όπως και η πεποίθησή του στην υπεροχή των όπλων (και των στρατιωτικών), 

είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια ‒και σχετίζεται με την καθοριστική παρουσία 

του Μιχαήλ όχι μόνο στη νέα οργάνωση, αλλά και στη ζωή, την πνευματική, 

ιδεολογική και ψυχική διαμόρφωση του νεαρού «σταυροφόρου». 

 
 
ΙV.5. Η ώρα της ένταξης σε ένοπλες οργανώσεις (ΡΑΝ) και της 

συνένωσης του μη εαμικού φοιτητικού χώρου σε νέα σχήματα (ΕΣΑΣ) 
(φθινόπωρο 1943 ‒ αρχές 1944): όψεις του κατοχικού Εμφυλίου στη Ρίζα 
του Μύθου 

 
Αρχές καλοκαιριού του 1943, θα έφερνε τον Δίωνα σε επαφή με τους στρατιωτικούς 

κύκλους της ΑΡΗ/ΡΑΝ, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η Λίζα. Στη σχετική 

παρέκβαση του Δίωνα και στην αναδρομική ανασκόπηση των θερινών βιωμάτων και 

εμπειριών της Κατοχής (πρβλ. Ρούφος, 2015, 132-133), θα τονιζόταν πόσο το 

τελευταίο καλοκαίρι στην Αθήνα, πριν ο ήρωας βρεθεί στα βουνά της Ηπείρου, «ήταν 

σφραγισμένο από τη μετάβαση σε καινούργια ηλικία και ζωή» (Ρούφος, 2015, 133). 

Αφήνοντας πίσω το κορίτσι (κέντρο και «όνειρο»), γύρω από το οποίο περιστρεφόταν 

η εσωτερική ζωή του «πληγωμένου» και αποτυχημένου εραστή, η ανακάλυψη των 
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«καινούργιων μορφών λατρείας και ιερατικής μέθης» θα συνιστούσε την κατάφαση 

στον νέο «μύθο» ‒τον οποίο, βέβαια, θα ενσάρκωνε ο Μιχαήλ˙ το παρακάτω εύγλωττο 

απόσπασμα απαλείφτηκε από τη δεύτερη/οριστική έκδοση του Χρονικού:  

{Το καλοκαίρι αυτό [του 1943] στάθηκε το πιο σοβαρό και συλλογισμένο απ’ όλα, 
κατώφλι μιας εποχής όπου η αίσθηση της κάθε στιγμής είναι ακόμα τόσο έντονη ώστε η 
αναπτυγμένη κιόλας συνειδητότητα όχι μονάχα δεν την περιορίζει, μα τη δυναμώνει και 
τη φωτίζει, βαθαίνοντας κι εξαντλώντας κάθε δυνατή προέκταση των συμβόλων που 
ξεπηδάν από το αίμα μας και τα αντικειμενοποιούμε σε παραστάσεις ανθρώπων κι ιδεών. 
(Ρούφος, 1954, 129)} 

Το πρώτο, εκτενέστατο κεφάλαιο της Ρίζας του Μύθου, με τον χαρακτηριστικό 

τίτλο «Τέλος εφηβείας», τελείωνε τη στιγμή ακριβώς που ο νεαρός ήρωας αντι-

λαμβανόταν πλέον οριστικά ότι ο πρώτος του έρωτας δεν θα ξέφευγε ποτέ από το 

πλατωνικό επίπεδο (όπου η κόρη του στρατηγού τον είχε αυστηρά περιορίσει) και, 

επομένως, θα έπρεπε (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) να αναζητηθεί αλλού και σε άλλες, 

«επιθετικές» και «μαχητικές» δραστηριότητες, η ολοκλήρωση που συνεχώς 

αναβαλλόταν (πρβλ. Ρούφος, 2015, 139-140 και, κυρίως, 169-173). Φυσικά, η 

απογοήτευση αυτή του Δίωνα θα έβαινε παράλληλα με τη συνειδητοποίηση ότι η 

εμπλοκή του στη «χριστιανοδημοκρατική νεολαία» και στα θεωρητικά της 

«Φροντιστήρια» δεν είχε, επίσης, τίποτα να του προσφέρει πλέον. Πάντως, ακόμη και 

το «αυξημένο μίσος» του για τους ιδεολογικούς του αντιπάλους το φθινόπωρο του 

1943, «τα όνειρα μάχης, εξόντωσης των κομμουνιστών κι επιβολής» δεν μπορούσαν 

να δικαιολογηθούν ‒κατά την εκτίμηση και του φίλου του, του επίσης στα όρια της 

ερωτικής απόγνωσης Ρένου‒ μονάχα εξαιτίας των δολοφονιών «εθνικιστών» από την 

ΟΠΛΑ («που τελευταία είχαν πολλαπλασιαστεί»), αλλά όφειλαν να ερμηνευτούν και 

ως «αναπληρώματα για ερωτικούς πόθους που δεν πραγματοποιούνταν»: 

Οι εκδρομές αυτές [του λόχου της ΑΡΗ] με την καθαρά αντρική τους ατμόσφαιρα 
ταίριαζαν στη διάθεση του Δίωνα εκείνο το φθινόπωρο [του 1943] όπου «προσπαθούσε 
να ξεχάσει» τη Λίζα, όπως έλεγε και νόμιζε ‒στην πραγματικότητα τη σκεφτόταν διαρκώς, 
με απολαυστικό πόνο, όπως ήταν φυσικό στην ηλικία του. Με τον ίδιο τρόπο που άλλοτε 
κατέφευγε σ’ εντατική σωματική άσκηση για να δαμάσει τις ορμές του και να τις 
μετουσιώσει σε δύναμη και αυτοκυριαρχία, έτσι και τώρα δινόταν με μέθη στην πολεμική 
προετοιμασία: αυτή μυστικά αντικαθιστούσε το σώμα του αγαπημένου κοριτσιού που δεν 
μπόρεσε να γίνει δικό του. Η διαφορά ανάμεσα στα δυο στάδια ήταν μονάχα η προσθήκη 
περίπλοκων ιδεολογικών σχημάτων στα απλά γεγονότα των νεύρων και των εσωτερικών 
εκκρίσεων. […]. Όπως και να ’χε το πράμα, ήταν βέβαιο πως ο Δίων ανακάλυπτε μέσα 
του πολλή διάθεση για αγριάδα, και δεν την καταπολεμούσε, γιατί την είχε στερεώσει με ΑΛ
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λογικοφανή επιχειρήματα που την παρουσίαζαν σαν επιβεβλημένη μαχητικότητα 
(Ρούφος, 2015, 150).182 

Εξάλλου, η ίδια σεξουαλική στέρηση, τα «συμβατικά εμπόδια στη μεγάλη 

λυτρωτική ένωση με την αγαπημένη» (Ρούφος, 2015, 81) θα κρύβονταν συχνά στις 

νιτσεϊκές ενορμήσεις και ‒όπως θα αποδεικνυόταν από την εμπειρία του αντάρτικου 

στο Βουνό το 1944‒ στις ψευδαισθήσεις υπεροχής του Δίωνα. Από την ίδια αιτία θα 

πήγαζαν οι πεποιθήσεις του περί της ανάγκης υπέρβασης της «στατικής» κοινωνικής 

ηθικής ή τα οράματά του περί του αγώνα για τη δημιουργία ενός καινούριου κόσμου 

και ενός νέου τύπου ανθρώπου χωρίς προλήψεις, με απελευθερωμένα τα βιολογικά 

ένστικτα της «πάλης», της «θυσίας» και του «κινδύνου», δίχως έγνοια για τις συνέπειες 

μιας ζωής και μιας δράσης εκτός ορίων, δίχως ενοχές για το γκρέμισμα των παλιών 

παραδοσιακών και δοκιμασμένων σχημάτων της ανυποψίαστης και ακαλλιέργητης 

«μάζας». Στο παρακάτω απόσπασμα (εξοβελισμένο επίσης από την έκδοση του 1972) 

θα ήταν «η μνήμη των μελών της Λίζας (κι ίσως, ασυναίσθητα, η εγγύτητα της ίδιας 

της Λένας, τόσο άμεσα επιθυμητής σ’ εκείνο το κομμάτι του Δίωνα που αγνοούσε τα 

παραγγέλματα κάθε ηθικής, φιλίας και πίστης)» (Ρούφος, 2015, 82), που θα του 

προκαλούσαν αφενός έναν «άσκοπο ερεθισμό» (και μια υπερβάλλουσα σε ένταση 

αυτοσυγκράτηση της ερωτικής επιθυμίας) αφετέρου τη νοσταλγία για μια οργανική 

κοινότητα νέων και εκλεκτών αντρών και γυναικών τόσο κοντά στα πρότυπα του 

εθνικοσοσιαλισμού και του «επαναστατικού» κομμουνισμού: 

{Και μέσ’ απ’ τις εξηγήσεις του διακρινόταν, τριγυρισμένη από σεβασμό, ζήλια και 
νοσταλγία, η εικόνα μιας ομάδας από νέους, εκλεχτούς άντρες και γυναίκες, ελεύθερους 
και χτίζοντας με απλή, ζεστή συντροφικότητα τον καινούριο κόσμο –ή, έστω, πολεμώντας 
τον τωρινό μεγάλο αγώνα. Και τότε άρχισε να νιώθει για πρώτη φορά το πόσο η εικόνα 
αυτή θύμιζε το αρχέτυπο πολεμικής κοινότητας που στηρίζεται σε δεσμούς του καθαρού 
ένστιχτου, σ’ αντίθεση με τις ψυχρότερες κι υπολογιστικές μορφές και σχέσεις της 
συνηθισμένης κοινωνίας: το αρχέτυπο που χάριζε τόση πρωτόγονη δύναμη στον 
εθνικοσοσιαλισμό και στην επαναστατική φάση του κομμουνισμού. Η διαπίστωση του 
δημιούργησε κάποιο δισταγμό, που γρήγορα όμως υπερνικήθηκε. Σημασία δεν είχε η 
ομοιότητα στα μέσα, ο σκοπός ήταν που διαφοροποιούσε το δικό του ιδανικό από τις 
μαζικές αυτές υστερίες… 
Η Λένα πρόβαλε πάλι αντιρρήσεις, που στάθηκαν όμως σ’ επίπεδα πραχτικά και 
συμβατικά. Δεν μπόρεσε να βρει τα ουσιαστικά επιχειρήματα: ότι ο Δίων έκανε μια 
επικίνδυνη εξιδανίκεψη των ορμών του, ντύνοντάς τις με τέτοιες γενικεύσεις, ότι οι 
θεωρίες του θα είχαν σαν έσχατη συνέπεια την απάρνηση πραγμάτων πιο σημαντικών, 

182 Φυσικά, απέναντι στη διάθεση αυτή («που δεν ήταν μονάχα του Δίωνα»), καθώς και στον «αυξημένο 
εθνικιστικό φανατισμό», έστεκε σταθερά (και δρούσε κατευναστικά) ο Μιχαήλ με την «ψυχραιμία» του 
και την υπενθύμιση των βασικών ανθρωπιστικών αρχών, οι οποίες έπρεπε να μην αγνοηθούν ακόμη και 
στην περίπτωση του Εμφύλιου Πολέμου (πρβλ. Ρούφος, 2015, 151-152).   
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ίσως, απ’ τον εφήμερο αγώνα της ίδιας της φλογερής γοτθικής ουσίας, που έδινε νόημα 
στη μοναξιά, στην ατομική αναζήτηση και στη στέρηση. (Ρούφος, 1954, 77-78)} 

Αναμφίβολα, τέτοιες αναζητήσεις θα έσπρωχναν σύντομα τον Δίωνα (και) στην 

ένταξή του σε ένοπλες (ημι)στρατιωτικές οργανώσεις του τύπου της ΑΡΗ/ΡΑΝ, 

αφήνοντας στην άκρη κάποιες ενοχλητικές σκέψεις ή δισταγμούς περί της σωστής 

αναλογίας μέσων και σκοπού. Άλλωστε, η όλη «σκηνή» του άδοξου φλερτ του Δίωνα 

με την αγαπημένη του Στέφανου, τη Λένα, τοποθετούνταν χρονικά στις αρχές του 

καλοκαιριού του 1943, λίγο πριν ο Δίων γεμάτος πλεονάσματα ηλιακής και ηλικιακής 

ενέργειας απαρνηθεί τους «Χριστιανοδημοκράτες» και τα κηρύγματα του «παρθένου» 

φιλόσοφου Βαρελά (πρβλ. Ρούφος, 2015, 83-87).183 Ο ανέραστος ξάδελφος της Λένας 

θα ακύρωνε με τους λογιοτατισμούς του κάθε προοπτική ευόδωσης ενός ακόμη 

ειδυλλίου (που δεν είχε προλάβει καν να αρχίσει), όπως και όλες τις επιφυλάξεις του 

νεαρού και επίδοξου «σταυροφόρου» γύρω από την απόφασή του να γυρίσει οριστικά 

την πλάτη του στην πρώτη του οργάνωση. 

Το πέρασμα στην αντρική ηλικία απαιτούσε, σύμφωνα με τους αρχαίους κώδικες 

ενηλικίωσης των εφήβων αλλά και με τις απαιτήσεις της νεοτερικότητας (όπως θα 

δούμε σε επόμενο υποκεφάλαιο), 184 όχι «φλυαρίες» και «αέρα κοπανιστό» (και τα δύο 

περίσσευαν στις συναντήσεις του Δίωνα και των φίλων του με την ηγεσία των 

«Χριστιανοδημοκρατών», με τον Κοκό, τον Ασημάτο και τον Βαρελά), αλλά 

ομαδικότητα, λιγόλογη πειθαρχία, στρατιωτική εκπαίδευση και προετοιμασία για 

θετική, στοχευμένη και μελετημένη δράση. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά θα 

ήταν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου, οπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού, και, φυσικά, 

183 Και πάλι εδώ, στην περίπτωση του «ατσαλάκωτου» Στέφανου, υπονοούνταν η σύνδεση 
αισθησιασμού («επιθετικού ερωτισμού») και μαχητικότητας ‒στοιχείων που συνιστούσαν μαζί το 
ιδανικό της αρρενωπότητας για τον έφηβο Δίωνα και τα βασικά ψυχολογικά κίνητρα για την ανάληψη 
του αντικομμουνιστικού αγώνα: «Ο Δίων αναρωτήθηκε, με κάποια ντροπή, γιατί ο ίδιος είχε διστάσει 
να του μιλήσει [για την ΑΡΗ]. Να ’ταν κάποια παλιά παράσταση του Στέφανου σαν παράξενου, λιγάκι 
απόκοσμου διανοούμενου; Γιατί όμως αυτό το σχήμα να επιζεί από τόσες χεροπιαστές αποδείξεις 
μαχητικότητας; Όχι, κάτι άλλο ήταν… Ένας υποσυνείδητος συνειρμός με την υπόθεση της Λένας ‒ναι, 
αυτό‒ για τον Δίωνα υπήρχε κάποια ταύτιση ανάμεσα στον αισθησιακό, επιθετικό ερωτισμό και στον 
αντρισμό που χρειαζόταν στον αγώνα. Ο Στέφανος ήταν πολύ συγκρατημένος και ψυχρός για ν’ 
αγκαλιάζει και να σκοτώνει… Ανοησίες, όλ’ αυτά ήταν ανοησίες» (Ρούφος, 2015, 119-120˙ πρβλ. 
ακόμη, για την έλλειψη ερωτισμού και αισθησιασμού του Στέφανου, επίδοξου εραστή της Λένας, και 
Ρούφος, 2015, 78-80). 
184 Πρβλ.: «Η νεωτερικότητα συνέδεσε το ιδεώδες του ανδρισμού με αυτό του πολίτη-στρατιώτη και 
κατέστησε τη ‘‘συμμετοχή στον πόλεμο και τη στράτευση την πλέον κυρίαρχη ανδρική εμπειρία κατά 
τη διάρκεια του 20ού αιώνα’’, η οποία χρησίμευε και ως τελετή μύησης στο νεωτερικό πρότυπο του 
ανδρισμού», Σ. Τσουτσουμπής, «Η έμφυλη διάσταση της πολεμικής εμπειρίας στο έργο του Ρόδη 
Ρούφου και του Έβελυν Γουώ», περ. Νέα Εστία, τχ. 1845 (Ιούν. 2011, αφιέρωμα «Η Κατοχή και ο 
Εμφύλιος στην Τέχνη»), 1053 (και για ενδιαφέρουσες παραπομπές στη σχετική, εκτενή βιβλιογραφία, 
σημ. 3, 4, 6, 9 και 17). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



490

Κεφάλαιο Τέταρτο  Προσκλητήριο πρώτο, η αρχή μιας «σταυροφορίας»

ηγεσίας. Ενδεικτικό το ακόλουθο απόσπασμα για το πώς ο Δίων θα περιέγραφε τα 

αισθήματα και τις σκέψεις που θα τον πλημμύριζαν σε μια από τις πρώτες 

συγκεντρώσεις των υποψηφίων «ΑΡΗτών», όπου οι τελευταίοι θα εκπαιδεύονταν στα 

βασικά της λειτουργίας και της χρήσης διάφορων όπλων, ενώ, παράλληλα, θα άκουγαν 

με πρωτόγνωρη προσοχή και αυτοσυγκέντρωση τα σχετικά με «την τακτική των 

οδομαχιών» από τον αξιοθαύμαστο στη λεβεντιά και στο παράστημα λοχαγό τους: 

Η συγκέντρωση στο σπίτι του Μιχαήλ κράτησε μιάμιση ώρα. Δεκαπέντε σπουδαστές 
άκουσαν τις θεωρίες του λοχαγού, περιεργάστηκαν το πιστόλι του κι ενθουσιάστηκαν με 
τη βροντερή φωνή και τους απότομους τρόπους του που συμβόλιζαν γι’ αυτούς τη 
σιγουριά και τη δύναμη του στρατού. 
‒Μην το πιάνεις έτσι, βρε Μπαλαφάρα! φώναζε κάθε τόσο. Πιστόλι είναι, δεν είναι 
κούκλα! Θέλω από σας λεβεντιά κι αέρα. Είσαστε στρατιώτες πια, να ξεχάσετε το 
γαλατάκι της μαμάς. Να, μωρέ, να! 
Και ξανάπαιρνε το περίστροφο Σμιθ, το ’λυνε και το ξανασυναρμολογούσε. 
‒Ανάθεμα! Μουρμούριζε δίπλα του ο Γεωργιάδης. Πριν μάθετε την κάννη απ’ τη λαβή, 
θα σας έχουν καθαρίσει δεκαεφτά φορές οι αντίπαλοι. 
{Ο δυστυχισμένος Μπαλαφάρας, κατακόκκινος, έπαιρνε το πιστόλι και δοκίμαζε πάλι να 
το λύσει. Δεν τολμούσε να πει πως ήταν νευρικότητα κι όχι φόβος που ’κανε τα χέρια του 
να τρέμουν. Ο Μιχαήλ, που ’χε κιόλας πείρα, τον τράβηξε παράμερα και του ’δειξε ήσυχα 
τι έπρεπε να κάνει. 
‒Είναι πάντα λίγο δύσκολο στην αρχή, είπε χαμογελώντας. Τα καταφέρνεις κιόλας πολύ 
καλά. 
Ο Μπαλαφάρας τον κοίταξε μ’ ευγνωμοσύνη κι ηρέμησε κάπως, κι ήρθε η σειρά 
αλλουνού. (Ρούφος, 1954, 118)}  
Όταν όλοι έμαθαν το χειρισμό, ο λοχαγός μίλησε για την τακτική των οδομαχιών. Ο Δίων 
άκουγε με προσοχή κι ανακούφιση πράματα θετικά και σταράτα {που ’χαν τη δική τους 
μυστική αισθητική: έναν καθαρόαιμο ανδρισμό που τόσο έλειπε απ’ τις ομιλίες των 
χριστιανοδημοκρατικών φροντιστηρίων (Ρούφος, 1954, 119)}. Ναι, η ακτίνα δράσης των 
όλμων βάραινε σήμερα περισσότερο απ’ οποιοδήποτε συλλογισμό πάνω στην αρχή της 
ισορροπίας και στις συνέπειές της για την κατανομή του εθνικού εισοδήματος… Κι ο 
λοχαγός, ψηλός, με φαρδιές πλάτες και φυσική επιβολή, ήταν πιο σίγουρος ηγέτης απ’ τον 
Κοκό. (Ρούφος, 2015, 122-123)185 

Στο σπίτι της Λίζας, ο Δίων θα γνώριζε τον Γεωργιάδη, έναν λαϊκό τύπο με 

αμφιλεγόμενο παρελθόν και ακόμη πιο ύποπτες διασυνδέσεις και δοσοληψίες με τις 

Υπηρεσίας Ασφάλειας του κράτους από την εποχή της Δικτατορίας του Μεταξά (και 

του διαβόητου Μανιαδάκη)˙186 πρώην μέλος του ΚΚΕ για δέκα ολόκληρα χρόνια και 

185 Πρβλ. και τη συναφή μαρτυρία του ανώνυμου συντάκτη του εκτενούς δημοσιεύματος για τη Ρίζα του 
Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 61): «Εδώ [στην 
ΑΡΗ/ΡΑΝ] τα διανοητικά σχήματα των ‘‘χριστιανοδημοκρατών’’ θεωρούνται ανοησίες, το πιστεύω 
είναι απλό, εθνικιστικό και ολότελα δεξιό. Με χαρά, όμως, υποτάσσονται στο αυστηρό της πνεύμα όλοι 
αυτοί οι νέοι με την πολύπλευρη διανοητικότητα, νιώθοντας πως η εποχή ζητάει δράση κι όχι 
λογοκοπία». 
186 Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πεπονή, λοχαγός υπεύθυνος για τον 1ο Λόχο «Σπουδαστικού» της ΡΑΝ 
ήταν ο «ο έφεδρος του ’40 Γιώργος Γρηγορίου […] μεταπολεμικά βουλευτής της ΕΠΕΚ και της ΕΚ», 
ενώ δίπλα του έπαιζε τον ρόλο του «πολιτικού καθοδηγητή» ο αδελφός του, Ντίνος Γρηγορίου, «που 
είχε φαίνεται περάσει νέος απ’ το ΚΚΕ και έδειχνε πολλά να κατέχει απ’ τις μεθόδους του και τα μυστικά 
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προγραμμένος, στη φάση εκείνη, και από τους Γερμανούς της Αντικατασκοπίας και 

από τους κομμουνιστές της ΟΠΛΑ, ο Γεωργιάδης θα πληροφορούσε με υποκριτική 

μετριοφροσύνη τον ανυπόμονο για δράση ήρωα ότι αντιπροσώπευε την οργάνωση 

«που τ’ αρχικά της σήμαιναν Αίμος-Ρόδος-Ήπειρος και δείχνανε τις εθνικές 

διεκδικήσεις»,187 πως η ΑΡΗ/ΡΑΝ στελεχωνόταν από «επίλεχτους» αξιωματικούς και 

ότι στις τάξεις της είχαν ήδη στρατευτεί «χιλιάδες μέλη» στην Αθήνα, αλλά και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Γεμάτος «ευχάριστη έκπληξη», ο Δίων θα μάθαινε, ακόμη, ότι 

στόχος της οργάνωσης ήταν η δράση κατά των Γερμανών με σαμποτάζ, ακολουθώντας 

τις διαταγές που έρχονταν απευθείας (μέσω ασυρμάτων) από το Γενικό Συμμαχικό 

Στρατηγείο του Καΐρου («του οποίου ουσιαστικά αποτελούσε προχωρημένο 

κλιμάκιο») και πως «ελάχιστοι διαλεγμένοι νέοι της ηλικίας του» γίνονταν δεκτοί, 

προκειμένου να συγκροτήσουν έναν λόχο σπουδαστών (Ρούφος, 2015, 104). 

Ο Γεωργιάδης, επιπλέον, θα επεξηγούσε στην προσποιητά «ανίδεη» Λίζα τα περί 

των γερμανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας (τη διάκριση μεταξύ Γκεστάπο και SD), όπως 

και τα σχετικά με την ΟΠΛΑ ‒θα επρόκειτο για την πρώτη αναφορά της οργάνωσης 

στο Χρονικό, με επεξήγηση μάλιστα και του ακρωνυμίου της (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

103). Θα αυτοσυστηνόταν, τέλος, ως φίλος και σωτήρας (κατά την εποχή των διώξεων 

από τον απηνή Μανιαδάκη) του αρχηγού της ΟΠΛΑ (τον οποίο και κατονόμαζε με το 

ψευδώνυμο «Καπετάν Αγαμέμνονας»), αλλά και ως συνδαιτημόνας του υποδιευθυντή 

της SD (για τον οποίο με χαρακτηριστική ευκολία και ευήθεια θα της εκμυστηρευόταν 

ότι ήταν «μεταμφιεσμένος Άγγλος»).188 Ο ενεός προστατευόμενος της Λίζας (και 

υποψήφιος για «μύηση» στην τόσο συνωμοτική και επίλεκτη αυτή ένοπλη ομάδα) θα 

δοκίμαζε τη μεγαλύτερη, ωστόσο, έκπληξη, όταν η (πάντα ποθητή μα απόμακρη) 

του και έτσι στην αρχή πολύ εντυπωσίαζε» (Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 55). Κατά πάσα πιθανότητα, 
ο Ρούφος, μολονότι θα άφηνε στο απυρόβλητο τον «ωραίο λοχαγό», θα είχε υπόψη του τον αδελφό του, 
σκιαγραφώντας (και εν πολλοίς διακωμωδώντας) τον χαρακτήρα του Γεωργιάδη˙ ανάλογο το 
συμπέρασμα και του Π. Μακρή-Στάικου, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 198, 204 και 362 (σημ. 454). 
187 Tα αρχικά «Ρήλος-Αυλών-Νήσοι» όντως θα προδιόριζαν και τα όρια των εθνικών διεκδικήσεων για 
την Ελλάδα μετά το τέλος του πολέμου και την αναμενόμενη συμμαχική επικράτηση. Στις 
μεταπολεμικές ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις, πέρα από την Ανατολική Ρωμυλία (τμήμα, δηλαδή, της 
Βουλγαρίας), τη Βόρειο Ήπειρο (μέρος της Αλβανίας) και τα Δωδεκάνησα (τα οποία ανήκαν στην Ιταλία 
από τον προηγούμενο πόλεμο), θα περιλαμβανόταν, σύμφωνα και με τον Πεπονή (Προσωπική 
Μαρτυρία, ό.π., 35), και η Κύπρος, έστω και αν επίσημα η τελευταία θα αναφερόταν σπανιότερα, «για 
να μην ενοχληθεί η Αγγλία» (Χ. Φλάισερ, «Κατοχή και Αντίσταση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
τόμ. ΙΣΤ΄, ό.π., σ. 34). 
188 Ανεξάρτητα από τη δόση αλήθειας που μπορεί ή όχι να κρύβεται στις παραπάνω «περιαυτολογίες» 
του Γεωργιάδη (δύσκολο, έτσι κι αλλιώς, να εξακριβωθεί η αξιοπιστία τους), ενισχύεται εδώ, κατά την 
εκτίμησή μας, η γενικά αρνητική (και μάλλον στα όρια της γελοιοποίησης) παρουσίαση από τον 
συγγραφέα τόσο του ιδίου του Γεωργιάδη, όσο και όλων των ανθρώπων που βρέθηκαν στο αντιεαμικό 
στρατόπεδο από καθαρή τύχη, ιδιοτέλεια ή καιροσκοπισμό (πρβλ. και Ρούφος, 2015, 123-127 και 739)˙ 
πρβλ. παρακάτω το επόμενο υποκεφάλαιο. 
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αγαπημένη θα του φανέρωνε το όνομα του επικεφαλής του λόχου (όπου και θα 

εντασσόταν): ο Δίων θα βρισκόταν υπό τις διαταγές του Μιχαήλ, ενός, κατά τον 

Γεωργιάδη, «εξαιρετικού» παιδιού, «που το λέει η καρδιά του» (Ρούφος, 2015, 104). 

Στην ΑΡΗ/ΡΑΝ θα προσχωρούσαν στη συνέχεια, εγκαταλείποντας τους 

«Χριστιανοδημοκράτες», ο Στέφανος [= Σ. Ιακωβίδης] και ο Μπαλαφάρας [= Γ. 

Μπουκουβάλας] (πρβλ. Ρούφος, 2015, 116-120)˙ λίγο αργότερα, προς το φθινόπωρο 

του 1943, ως «εφεδρικά μέλη», «χωρίς άμεση επαφή με την ηγεσία και χωρίς 

συγκεκριμένα καθήκοντα» θα μυούνταν ο Ρένος [= Δ. Πουλάκος] με τον Μάρκο [= Θ. 

Δ. Φραγκόπουλο] (πρβλ. Ρούφος, 2015, 149). Εξάλλου, ο Μιχαήλ (και όχι ο λοχαγός 

ή ο κομπορρήμονας Γεωργιάδης) θα αναδεικνυόταν ως ο φυσικός ηγέτης των νέων, οι 

οποίοι και θα συσπειρώνονταν γύρω του ‒ακόμη και ο σκανδαλωδώς «αισθητικός», 

σχεδόν ερμαφρόδιτος Ντίνος [= Ε. Σπηλιωτόπουλος] θα περνούσε («ευτυχώς 

παροδικές») κρίσεις ενθουσιασμού και διάθεσης ενεργότερης συμμετοχής «στην 

οργάνωση του Μιχαήλ», όπως θα αποκαλούνταν από ένα σημείο και πέρα η ΑΡΗ/ΡΑΝ 

(Ρούφος, 2015, 158). 

Από τους συντρόφους της «σταυροφορίας», μεγαλύτερη έκταση θα έπαιρνε, 

εντούτοις, η σκηνή όπου αποκαλυπτόταν αμοιβαία μεταξύ Δίωνα και Στέφανου η 

μύησή τους στην ΑΡΗ/ΡΑΝ, με την οριστική αποχώρησή τους από τους 

«Χριστιανοδημοκράτες». Αυτό δεν θα γινόταν τυχαία, καθώς έτσι θα δινόταν η 

αφορμή στον συγγραφέα, μεταξύ άλλων, να σατιρίσει εκ νέου τη θεωρία, τη στάση και 

τον «πνευματικό αριστοκρατισμό» του «Ενωτικού Κύκλου». Ο Δίων, προκειμένου να 

μην αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις για τη (μυστική) ένταξή του στην καινούρια 

στρατιωτική οργάνωση και να κρατήσει (ως όφειλε) τη νέα του δραστηριότητα όσο 

γινόταν «απόρρητη» από τους φίλους του, θα είχε διαδώσει ότι τάχα είχε αποτραβηχτεί 

από τη δράση και από κάθε «πολιτικό αγώνα», απορροφημένος σε μηδενιστικές 

μελέτες, αναγνώσεις έργων του Schopenhauer και του Πλατωνικού Φαίδωνα (όπως 

τον είχε παροτρύνει να κάνει και ο «νοησιοκράτης» Βαρελάς). Ο Στέφανος, ο εξαρχής 

πιο επιφυλακτικός και επικριτικός της «πολιτικής» των «Χριστιανοδημοκρατών» στον 

χώρο (τουλάχιστον) του Πανεπιστημίου, θα κατέληγε στο ακόλουθο συμπέρασμα: 

Φταίει η καταραμένη χριστιανοδημοκρατική θεωρία, σκέφτηκε. Συνηθίζει τους νέους σε 
πολλές αναλύσεις και λογικεύσεις, μπερδεύει πράματα απλά και καταποντίζεται σ’ ένα ΑΛ
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πέλαγος ασυμβιβάστων κι αντιθέσεων απ’ όπου βγαίνει ο γυμνός αυτός μηδενισμός. 
(Ρούφος, 2015, 118)189 

Από την αρχική παρέα των περίπου πέντε-έξι μυημένων στην καινούρια 

οργάνωση, σύντομα ο λόχος των σπουδαστών θα αριθμούσε δεκαπέντε φοιτητές (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 122, 124) και, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1943 και την ιταλική 

συνθηκολόγηση, θα έφτανε τους σαράντα (πρβλ. Ρούφος, 2015, 140). Οι 

συγκεντρώσεις και η εκπαίδευσή τους (πρβλ. Ρούφος, 2015, 122-123, 140, 150, 181) 

συχνά θα λάβαιναν χώρα στο σπίτι του Μιχαήλ, θα διαρκούσαν κάποιες ώρες και θα 

αφορούσαν τη θεωρητική κατάρτιση (όχι βέβαια και την πρακτική εξάσκηση) σε 

διάφορα όπλα (πιστόλια, χειροβομβίδες, όλμους, οπλοπολυβόλα) και σε τακτικές 

πολέμου (όπως οι οδομαχίες). Σε μεταγενέστερο στάδιο, και ενώ θα έφταναν στην 

πρωτεύουσα οι ειδήσεις από τον Εμφύλιο Πόλεμο (ο οποίος θα μαινόταν στα βουνά 

της δυτικής Στερεάς και της Ηπείρου από τον Οκτώβριο του 1943), ο λόχος θα «έκανε 

κάθε τόσο εκδρομές στα περίχωρα» της Αθήνας, οι οποίες και θα συνδυάζονταν με 

στρατιωτικές ασκήσεις («όσες μπορούσαν να γίνουν χωρίς όπλα»)˙ με τον τρόπο αυτό 

(και μακριά από το κέντρο της πόλης), οι νεαροί σπουδαστές θα μάθαιναν «να εκτελούν 

παραγγέλματα, να έρπουν, να οχυρώνονται, να προχωρούν με άλματα»˙ μάλιστα, στο 

τέλος θα γινόταν «κριτική και βαθμολογία της επίδοσης του καθένα» (Ρούφος, 2015, 

150).190 

Όσο για τα όπλα, και παρά τα μεγάλα λόγια και τους «κομπασμούς» του 

Γεωργιάδη ότι αρκούσε οι «ΑΡΗτες» να έφταναν τους εκατό για να εξοπλιστούν 

κανονικά και ότι τάχα η οργάνωση διέθετε «διακόσες κάσες οπλισμό» ‒ο οποίος και 

συνεχώς συμπληρωνόταν με νέες παραλαβές από το Κάιρο (Ρούφος, 2015, 124)‒, ο 

Δίων και οι φίλοι του δεν θα διέθεταν για αρκετό διάστημα ‒και δήθεν για «λόγους 

ασφαλείας» (Ρούφος, 2015, 120)‒ οποιοδήποτε όπλο. Άλλωστε, ποτέ δεν θα τους 

μοιράζονταν όπλα επίσημα από την οργάνωσή τους και οι υποσχέσεις του Γεωργιάδη 

δεν θα τηρούνταν. Οι «ΑΡΗτες» θα έπρεπε να περιμένουν τουλάχιστον κάποιους μήνες 

για να αποκτήσουν τρία πιστόλια τύπου Beretta «μ’ έναν επικουρικό γεμιστήρα το 

189 Μετά τη μύηση της παρέας στην ΑΡΗ/ΡΑΝ, η διακωμώδηση των εκπροσώπων της 
«χριστιανοδημοκρατικής νεολαίας» θα επανερχόταν συχνά ως «μοτίβο» στο μυθιστόρημα (πρβλ. και 
Ρούφος, 2015, 137, 196-197, 210, 220, 235 κ.α.). 
190 Πρβλ. από την Προσωπική Μαρτυρία του Πεπονή, (ό.π., σ. 56): «Ριχτήκαμε πραγματικά στην 
εκπαίδευση και τη βλέπαμε να γίνεται με σύστημα και ακρίβεια που μας εμπνέανε εμπιστοσύνη. 
Βρεθήκανε λίγα μακρύκανα όπλα. Εκπαιδευόμασταν σε διάφορα σπίτια, όπως το σπίτι του Σταθάτου 
στη λεωφόρο Αμαλίας. Κάναμε επιδέξια συγκαλυμμένες ασκήσεις σε ανοιχτό χώρο, όπως π.χ. στον 
Κοκκιναρά»˙ πρβλ. και άλλες, ανάλογες μαρτυρίες στο Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., 
σ. 204-205, 230. 
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καθένα και πενήντα σφαίρες για τα τρία μαζί» (Ρούφος, 2015, 142) ‒και τα λιγοστά 

εκείνα πολεμοφόδια θα τα εξασφάλιζαν στη μαύρη αγορά από τους ιταλούς 

στρατιώτες, με τη βοήθεια του ιταλομαθή (αλλά δειλού και «άκαπνου») Ρένου. Ο 

δεινός αυτός μελετητής του Πετράρχη και του D’ Annunzio θα προσέγγιζε τους 

«κοκορόφτερους», όταν οι τελευταίοι ξεπουλούσαν τα πάντα στις συνθήκες διάλυσης 

του στρατού τους και αποχώρησής τους από την Ελλάδα (πρβλ. Ρούφος, 2015, 140-

143).191 

Πάντως, σε καμιά περίπτωση ούτε ο Δίων, ούτε ο απρόσεκτος Μάρκος (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 149, 213),192 ούτε και ο διαρκώς απειλούμενος από τους πρώην 

συντρόφους του Μιχαήλ δεν θα έκαναν χρήση του οπλισμού τους (όταν τελικά αυτός 

έφτανε στα χέρια τους) έναντι είτε των Γερμανών και των συνεργατών τους είτε των 

(πολύ πιο επικίνδυνων στα μάτια τους) κομμουνιστών. Ο Μιχαήλ θα εκμυστηρευόταν 

στον Μάρκο τα ακόλουθα για την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του, η οποία στη Ρίζα 

του Μύθου τοποθετούνταν επίσης κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο του 1943, 

προοικονομώντας ταυτόχρονα το επερχόμενο τέλος του «Αγαπημένου των θεών»:  

Αλήθεια, ο Μιχαήλ τον είχε βάλει να υποσχεθεί πως δε θα μιλούσε σε κανέναν για την 
πιστολιά εκείνο το βράδυ, όπου μόλις είχαν αποχαιρετιστεί μπροστά στην εξώπορτα του 
σπιτιού του... Η σφαίρα είχε σφηνωθεί στο ξύλο, λίγο αριστερά απ’ τον ώμο του Μιχαήλ, 
κι αυτός είχε γελάσει. Σε κάποια συνεδρίαση, αργότερα, μια αναφορά θα είχε υποβληθεί 
από τον ανώνυμο εχθρό, σχέδια θα γίνονταν για το μέλλον. (Ρούφος, 2015, 176)193  

191 Πρβλ. τη σχετική επισήμανση του Ε. Χατζηβασιλείου («“Ο κρατών της πρωτευούσης…”: ΡΑΝ, 
1943-1944», Κλειώ, τόμ. 3, 2006, 100-101): «Πάντως, η ΡΑΝ δεν έλαβε υλική βοήθεια από το Κάιρο. 
Σε αυτή τη φάση εξασφάλισε λίγο οπλισμό χάρη σε προμήθεια όπλων στη μαύρη αγορά και αγοράζοντας 
ιταλικά όπλα μετά την ιταλική συνθηκολόγηση τον Σεπτέμβριο του 1943»˙ όπως, μάλιστα, θα ανέφερε 
και ο αρχηγός της οργάνωσης σε μεταπολεμική έκθεσή του: «Και έν πιστόλιον μετά 20 σφαιρών 
εθεωρείτο καλός οπλισμός δι’ ένα πολεμιστήν της οργανώσεως». Αλλά ακόμη και την άνοιξη του 1944 
(λίγο πριν τη διάσκεψη του Λιβάνου), οπότε και η συνολική δύναμη των μη εαμικών οργανώσεων 
(ΠΕΑΝ, ΙΤ, ΕΔ, ΕΚ, ΠΑΣ κ.λπ.) που συντονίζονταν στρατιωτικά από τη ΡΑΝ, θα έφτανε τους 2.000 
ενόπλους, θα υπήρχε και πάλι μια «εφεδρεία» φοιτητών, «χωρίς οπλισμό ή με πιστόλια χωρίς σφαίρες» 
(ό.π., 108)˙ πρβλ. και του ιδίου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 203 και 205 και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 211-212 και 366 (σημ. 485). 
192 Τα κωμικά επεισόδια με τις απροσεξίες, την αμελή συνωμοτικότητα και τα όπλα που ξεχνιούνταν 
«δεξιά κι αριστερά» ή γλιστρούσαν από τρύπιες τσέπες κι έπεφταν στη μέση του δρόμου είχαν, βέβαια, 
ως πρωταγωνιστές στο μυθιστόρημα τον Μάρκο ή τον Κώστα (πρβλ. και Ρούφος, 2015, 196-197)˙ στην 
πραγματικότητα, ήταν ο Σ. Ιακωβίδης, ο οποίος είχε ανάλογες εμπειρίες (πρβλ. τη μαρτυρία του ιδίου 
από συνέντευξή του στον Π. Μακρή-Στάικο, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 230 και σ. 373, σημ. 543).   
193 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βιογράφος του Κ. Μαλτέζου δεν αναφέρει τίποτα σχετικό με μια τέτοια 
επίθεση και η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του έγινε, όπως ισχυρίζεται, λίγες μόλις μέρες 
πριν τη δολοφονία του (συγκεκριμένα το βράδυ της 30ης προς 31η Ιανουαρίου 1944), και πάλι από τον 
φοιτητή της ΕΠΟΝ, Μ. Κουρουνιώτη (Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 240-241). Από την άλλη, εντούτοις, 
υπάρχουν μαρτυρίες μελών της ΠΕΑΝ για τέτοιες δολοφονικές απόπειρες εναντίον τους από ένοπλους 
διάφορων ομάδων του ΕΑΜ ή του ΚΚΕ, πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ, ό.π., σ. 193 (και σημ. 37) 
και 194 (και σημ. 39). 
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Στη μόνη, εξάλλου, μικροσυμπλοκή του Δίωνα (συνοδευόμενου από κορίτσια και 

τον «ουδέτερο» έως τη στιγμή εκείνη Κώστα) με «πέντε ή έξι» κομμουνιστές, κοντά 

στη Νομική Σχολή και το κτήριο της οδού Σόλωνος (κάποια στιγμή μέσα στο 

φθινόπωρο του 1943), και πάλι τον λόγο θα τον είχαν οι γροθιές και το ξύλο, παρά το 

γεγονός ότι ο αψύς Δίων θα είχε στο μεταξύ μετανιώσει για την αμέλειά του να 

οπλοφορεί ‒αντίθετα από τον Μιχαήλ, ο οποίος και θα τον επιτιμούσε για την προθυμία 

του να καταφύγει στη βία (πρβλ. Ρούφος, 2015, 193-194). Οι νεοφώτιστοι «ΑΡΗτες» 

δεν θα εμπλέκονταν, τέλος, σε καμιά περιπετειώδη απόπειρα σαμποτάζ, δολιοφθοράς 

ή κατασκοπείας, ενώ πέρα από τα μαθήματα του λοχαγού τους και την ιδιότυπη (μη) 

εξάσκησή τους στα όπλα, η μόνη άλλη δραστηριότητά τους θα ήταν η μεταφορά όπλων 

σε συνθήκες παρανομίας (μολονότι η προσοχή τους δεν θα εστιαζόταν τόσο στους 

Γερμανούς όσο στους κομμουνιστές) και η αναζήτηση κατάλληλων αποθηκών για τον 

λιγοστό οπλισμό τους ‒συνήθως στη σοφίτα ή στο υπόγειο κάποιου από τα σπίτια των 

«μυημένων» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 202-203, 220 και 229-230).194 

Ο Δίων θα δεχόταν, έτσι, τους επαίνους του λοχαγού της ΑΡΗ/ΡΑΝ για την 

απόκτηση των τριών πιστολιών τύπου Beretta από τους Ιταλούς και θα επιφορτιζόταν 

με την αναζήτηση κατάλληλης κρυψώνας, με το επιπλέον κίνητρο ότι ένα από αυτά 

«θα γινόταν δικό του» ‒μια προοπτική που «έφτανε για να του δώσει πολύ κέφι» 

(Ρούφος, 2015, 146). Θα είχε, όμως, προηγηθεί το επεισόδιο (πρβλ. Ρούφος, 2015, 143-

145) με την εκπυρσοκρότηση ενός από τα όπλα αυτά, τη στιγμή που ο Δίων θα το 

περιεργαζόταν με ανυπομονησία, καθώς «πρώτη φορά ασχολιόταν με αυτόματο κι 

ήθελε να μάθει τα μυστικά του» (Ρούφος, 2015, 144)˙ ξεχνώντας «τη σφαίρα που μένει 

μέσα στη θαλάμη» (Ρούφος, 2015, 145), ο άπειρος Δίων παραλίγο να σκότωνε τον 

περιδεή, «κάτασπρο» και «μισολιπόθυμο από την ταραχή» Ρένο (Ρούφος, 2015, 144). 

Τελικά, θα τον τραυμάτιζε ελαφρά και επιπόλαια στο χέρι, και προκειμένου «να 

δικαιολογηθούν τα αίματα», θα έκοβε το δικό του δάχτυλο με ξυράφι ‒όμως «πιο βαθιά 

απ’ ό,τι χρειαζόταν, τόσο που δημιουργήθηκε άσκοπα νέο πασάλειμμα από αίματα την 

ώρα που τα πρώτα είχαν καθαριστεί από την έμπιστη υπηρέτρια» (Ρούφος, 2015, 

194 Πρβλ. και το συναφές σχόλιο του ανώνυμου συντάκτη του σημειώματος για τη Ρίζα του Μύθου στο 
περιοδικό Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 61): «Το πρόβλημα του οπλισμού 
είναι οξύ. Μ’ όλες τις υποσχέσεις για τις γεμάτες αποθήκες και τις κασόνες με τα ολοκαίνουργια όπλα 
‒που είχαν για να ενθουσιάζουν τα άδολα παιδιά όλες οι κατοχικές οργανώσεις‒ η εκπαίδευσις γίνεται 
στα λιγοστά πιστόλια και τις χειροβομβίδες των στελεχών. Η πτώσις της Ιταλίας δίνει την ευκαιρία. Η 
προμήθεια όπλων από τον συρφετοποιημένο στρατό της, το νέο σπορ». 
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145).195 Το όλο περιστατικό θα αποδείκνυε (μεταξύ άλλων) ότι ο αυτοβιογραφικός 

ήρωας δεν υπήρξε και πολύ καλός μαθητής του λοχαγού του ‒ενδεχομένως, μια έμμεση 

μομφή (και) στην επιπολαιότητα όλων όσων (νέων ή «στελεχών» της ΡΑΝ) είχαν 

εμπλακεί στην υπόθεση της ένοπλης εκπαίδευσης.196 

 

Λίγο-πολύ, οι παραπάνω γραμμές αποδίδουν περιληπτικά και στα βασικά της σημεία 

την παρουσίαση εκ μέρους του συγγραφέα των πρώτων μηνών και των πρώτων 

βημάτων οργανωτικής συγκρότησης, διάρθρωσης και εκπαίδευσης στελεχών του 

αυτοτελούς «εθνικού τμήματος» της ΡΑΝ από τον χώρο του Πανεπιστημίου. 

Δεδομένου, ακόμη, ότι η ΡΑΝ είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1943, ορθώς στο 

μυθιστόρημα οι σχετικές διεργασίες τοποθετούνταν στις αρχές καλοκαιριού του ίδιου 

έτους, ενώ και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονταν στην οργανωτική δομή, 

στην εκπαίδευση και στους στόχους της οργάνωσης κρίνονται σε γενικές γραμμές, 

σύμφωνα και με τα πορίσματα σχετικών μελετών και άρθρων, ως ακριβή.197 

195 Το όλο επεισόδιο («εύρημα αντάξιο αμερικάνικου κατασκοπευτικού θρίλερ») θα σχολιαζόταν με 
σαρκασμό από τον Δ. Ραυτόπουλο (πρβλ. Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 296) και ίσως αυτό να έπαιξε 
τον ρόλο του και στην απαλοιφή του παρακάτω χωρίου της πρώτης έκδοσης ‒ήδη από τότε σε 
παρένθεση: «{(Μήπως σ’ αυτή τη χειρονομία, αναρωτήθηκε αργότερα, υπήρχαν άλλα υποσυνείδητα 
ελατήρια, κάτω απ’ τη δικαιολογία της συγκάλυψης του πυροβολισμού; Μήπως ήταν κάποιο σκοτεινό 
αίσθημα ενοχής που απαιτούσε να πληρωθεί, συμβολικά, με δικό του αίμα; Ο αρχαίος μύθος κι η 
σύγχρονη ψυχολογία δεν έκαναν τη διάκριση ανάμεσα στο ακούσιο και στο εκούσιο έγκλημα με την 
αυτονόητη ευκολία του αισιόδοξου ορθολογισμού…)}» (Ρούφος, 1954, 140). Πάντως, το πάθημα του 
Ρένου δεν συγκίνησε καθόλου τον λοχαγό του «Σπουδαστικού» της ΑΡΗ/ΡΑΝ, ο οποίος και δεν 
«εκτιμούσε διόλου» τον «λογοτέχνη» που δεν ήθελε «να μυρίσει μπαρούτι» στη ζωή του˙ περισσότερο, 
μάλιστα, θα τον πείραζε η σφαίρα που πήγε χαμένη. Πρόκειται για ένα ακόμη «χοντροκομμένο» αστείο 
των σκληρών της οργάνωσης, το οποίο θα προκαλούσε την αντίδραση του Μιχαήλ, ο οποίος και θα 
εξήρε το θάρρος του (πρώην) φίλου του (πρβλ. Ρούφος, 2015, 146). 
196 Όπως παρατηρεί και ο Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 205-206) η «μερική αυτή 
στρατιωτικοποίηση» των περισσότερων από τις μη εαμικές οργανώσεις (διαδικασία που κορυφώθηκε 
από τις αρχές του 1944 κ.ε.) ήταν εκ προοιμίου ατελής: «η εκπαίδευση των μελών της οργάνωσης δεν 
μπορεί να ήταν πλήρης στις συνθήκες της Κατοχής, δεν είχαν στρατιωτικούς ως διοικητές, και κυρίως ο 
οπλισμός ήταν ποικίλος και μειωμένης αξιοπιστίας»˙ συνεπώς, ακόμη και στη φάση αυτή της ένοπλης 
προετοιμασίας, οι μη εαμικές οργανώσεις ουσιαστικά δεν είχαν αποκτήσει «σημαντικές στρατιωτικές 
δυνατότητες». 
197 Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε με βάση τα πορίσματα της σχετικής με τη ΡΑΝ (μολονότι 
πενιχρής ακόμη) βιβλιογραφίας: πρβλ. κυρίως, Ε. Χατζηβασιλείου, «“Ο κρατών της πρωτευούσης…”: 
ΡΑΝ, 1943-1944», ό.π., 97-120 και του ιδίου, ΠΕΑΝ, ό.π., σ. 202-207, 214-232 και 241-246˙ Χ. 
Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 36 και του ιδίου, «Κατοχή και Αντίσταση», ό.π., σ. 
20 και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 197-200, 204-205, 211-213, 230-231 και 236-
237. Στα άρθρα και στις μελέτες αυτές αναπτύσσονται το χρονικό ίδρυσης και οι στόχοι της οργάνωσης, 
το στελεχιακό δυναμικό και το εκφραστικό της όργανο (η εφημερίδα, Κήρυκας), οι σχέσεις της με την 
εξόριστη κυβέρνηση όπως και με τις υπόλοιπες «αστικές» οργανώσεις ή τις συσσωματώσεις τύπου ΠΑΣ, 
ΕΣΑΣ κ.λπ., καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ΡΑΝ αναδύθηκε (σχεδόν τυχαία και παρά 
την καχυποψία που περιέβαλλε αρχικά την ηγεσία της, λόγω ύποπτου παρελθόντος «βενιζελικού 
ιακωβινισμού») στην κυριότερη (αν όχι και μοναδική) ένοπλη οργάνωση του μη εαμικού χώρου με 
υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη και σημαντική συνεισφορά στην ομαλή μετάβαση από το κατοχικό 
καθεστώς στην Απελευθέρωση και τη νομιμοποίηση της κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» υπό τον Γ. 
Παπανδρέου.  
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Το ότι ο Ρούφος θα ήταν από τους πρώτους φοιτητές που θα προσχωρούσαν στο 

ένοπλο αυτό σχήμα κεντροδεξιού (σε αρχικό τουλάχιστον στάδιο) πολιτικοϊδεολογικού 

προφίλ (με έκδηλες και ισχυρές καταβολές από τη βενιζελική και αντιμοναρχική 

παράταξη) πρέπει να θεωρείται βέβαιο.198 Το ίδιο ισχύει και για το γεγονός ότι η ΡΑΝ 

θα εύρισκε γρήγορα απήχηση σε μέλη των «κανελλοπουλικών» οργανώσεων (ιδίως, 

της «Ενωτικής Νεολαίας», δευτερευόντως της ΠΕΑΝ ή της ΙΤ), τα οποία δεν θα 

αρκούνταν μόνο στην έκδοση προκηρύξεων, εφημερίδων ή «τρικ» ή, έστω, στις 

μικροσυμπλοκές και στην ιδιότυπη «τοιχομαχία» με το ΕΑΜ (ή και τις συγγενικές 

οργανώσεις του, όπως ήταν η ΕΠΟΝ),199 αλλά θα αναζητούσαν κάποια άλλη, πιο 

δραστήρια κίνηση. Επιδίωξή τους θα ήταν η εξεύρεση μιας καινούριας οργάνωσης που 

θα τους πρόσφερε κάτι πιο συγκεκριμένο και απτό, την αίσθηση μιας ορισμένης 

αποστολής και μιας αυστηρά καθορισμένης ιεραρχίας, παράλληλα με τη «μύηση» στα 

στοιχειώδη της πολεμικής προετοιμασίας και της μυστικής, παράνομης δράσης σε 

στρατιωτικούς στόχους˙ αφηγείται ο Πεπονής: 

Εκεί λοιπόν, στα φοιτητικά θρανία, συναντηθήκαμε και με τους Ρόδη Ρούφο, Χριστόφορο 
Στράτο, Λάλα (Γιάννη) Μεσολωρά. Κι ήταν αυτοί, ακριβώς ποιος δεν συγκρατώ, που μου 
μιλήσανε για τη ΡΑΝ˙ μια καθαρά στρατιωτική οργάνωση που θα εκπαίδευε μυστικά τα 
μέλη της στα όπλα, θα είχε την ανάλογη οργανωτική διάρθρωση και θα διαδραμάτιζε 
αποφασιστικό ρόλο στην απελευθέρωση και την αμέσως μετά πρώτη περίοδο. Εμείς, θα 
συγκροτούσαμε έναν αυτοτελή σπουδαστικό λόχο. […] 
Στη ΡΑΝ συναντηθήκαμε με φοιτητές και σπουδαστές που είχαν περάσει από τις 
ποικιλώνυμες οργανώσεις με τα μπλε χρώματα, οι πιο πολλοί απ’ την Ιερή Ταξιαρχία και 

198 Η ανάθεση της αρχηγίας της οργάνωσης στον συνταγματάρχη και μετέπειτα στρατηγό Κ. Βεντήρη, 
φανατικό βενιζελικό και κινηματία του 1935 (ο οποίος είχε μάλιστα τότε καταδικαστεί ερήμην του σε 
θάνατο), ήταν για τους προοδευτικούς νέους των «κανελλοπουλικών» οργανώσεων, εχέγγυο 
δημοκρατικότητας και συνεπούς αντιμοναρχικής στάσης: «Το πιο εντυπωσιακό όνομα […] ήταν ο 
Βεντήρης, απ’ τα πρωτοπαλίκαρα του βενιζελισμού˙ και βενιζελισμός εσήμαινε ακόμα τότε πολλά˙ μαζί 
με τ’ άλλα και δημοκρατία» (Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 54). Επιπλέον, η στελέχωση 
της οργάνωσης με άλλους βενιζελικούς αξιωματικούς ή στρατιωτικούς διακριθέντες στο μέτωπο της 
Αλβανίας (όπως ο υπαρχηγός της ΡΑΝ συνταγματάρχης Π. Σπηλιωτόπουλος) θα εύρισκε αρκετή 
απήχηση στους κύκλους των μη εαμικών φοιτητικών οργανώσεων, όσο και αν στην πορεία, και με 
δεδομένη την αυξανόμενη εξάρτηση της ΡΑΝ (σε διοικητικό, οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο) 
από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση «ο αντιμοναρχισμός του Βεντήρη και των βενιζελικών μοιραία 
θα υποχωρούσε» και η οργάνωση, ως στρατιωτική που ήταν, θα φιλοδοξούσε να εκφράσει τη 
νομιμοφροσύνη του συνόλου των αξιωματικών προς την εξόριστη κυβέρνηση της Μ. Ανατολής (θα 
συμπεριλάβαινε, δηλαδή, στους κόλπους της και τη «φιλομοναρχική τάση»): «και αυτό από μόνο του 
ήταν μια κίνηση υπέρβασης των παλαιών διαιρέσεων, ενόψει αναδυόμενων νέων», δηλαδή της 
αντιπαλότητας με το ΕΑΜ (Ε. Χατζηβασιλείου, «“Ο κρατών της πρωτευούσης…”: ΡΑΝ, 1943-1944», 
ό.π., 99, πρβλ. και παρακάτω, 100, 102 και 104-105). 
199 Πρβλ. τη σκωπτική διατύπωση του Πεπονή για την ανάγκη που θα έσπρωχνε τους μη εαμικούς του 
Πανεπιστημίου (και ήδη ενταγμένους στη ΡΑΝ) στην ίδρυση του ΕΣΑΣ λίγο καιρό αργότερα, εφόσον 
η «τοιχομαχία» πια δεν τους αρκούσε: «Έπρεπε λοιπόν να σπάσομε το φράγμα φθοράς και να 
προχωρήσομε σε κάτι άλλο, πέρα απ’ τον διαφημιστικό ανταγωνισμό με μπογιές. Άλλωστε, οι 
συνδυασμοί του αλφαβήτου κόντευαν να εξαντληθούν, μαζί και οι άδειες θέσεις στους τοίχους. Κι η 
μεγάλη μάζα ελάχιστα ενδιαφερότανε να καταλάβει και να συγκρατεί τι σημαίνανε όλοι εκείνοι οι 
συνδυασμοί των αλφαβητικών ψηφίων» (Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 58-59). 
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την Ενωτική Νεολαία˙ και προσέρχονταν στην ΡΑΝ με την αίσθηση πως εκεί υπήρχε κάτι 
πιο συγκεκριμένο κι ακόμα μια πειθαρχία και μια ιεράρχηση που την υποσχότανε η 
παρουσία στρατηγών και λοχαγών.200 

Και αν, βέβαια, η σοβαρότητα και το σύστημα, η ακρίβεια και η πειθαρχία ‒που 

εγγυούνταν η παρουσία και η καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών‒ αποτελούσαν 

σημαντικό κίνητρο για ένταξη στην ΡΑΝ των πιο «ψυχωμένων» νέων του μη εαμικού 

στρατοπέδου, όμως τίποτα και κανένας δεν θα τους γεννούσε εκείνο το αίσθημα 

ασφάλειας και σιγουριάς και καμιά μέθοδος δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματική για την 

προσέλκυσή τους, όσο η γοητευτική παρουσία και το αινιγματικό παρελθόν του Κ. 

Μαλτέζου. Ο τρισέγγονος του μυθικού ήρωα της Επανάστασης θα λειτουργούσε 

αναμφισβήτητα ως πόλος έλξης για τους «γαλάζιους» φοιτητές, έστω και αν (ή μάλλον 

ακριβώς επειδή) ο Κ. Μαλτέζος, μόλις λίγους μήνες πριν, κυκλοφορούσε στις Σχολές 

με το προσωνύμιο του «κόκκινου τσάρου». Η παρουσία ενός προσώπου-μύθου με 

ηγετικές ικανότητες θα δρούσε καταλυτικά, λοιπόν, στη συσπείρωση των νέων γύρω 

από τις μη εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις και στην εμπέδωση της ανάγκης για μια 

άλλη, πιο δυναμική αντιμετώπιση (μέσα από τις τάξεις της ΡΑΝ και, ακολούθως, του 

ΕΣΑΣ) της όλης κατάστασης στην πρωτεύουσα, όπως αυτή θα διαμορφωνόταν μετά 

και τις δραματικές εξελίξεις του φθινοπώρου του 1943: 

Η φυσιογνωμία όμως που συγκέντρωνε την ανεπιφύλακτη παραδοχή ανήκε στην ίδια τη 
γενιά μας. Το μεγάλο επιχείρημα των φίλων όταν με μύησαν στη ΡΑΝ δεν ήταν ούτε οι 
στρατηγοί, ούτε οι λοχαγοί: ήταν ο Κίτσος Μαλτέζος-Μακρυγιάννης. Τον θαυμάζανε˙ κι 
ακόμα καμαρώνανε που αυτή η καταπληκτική φυσιογνωμία του ΕΑΜ Νέων, λίγο ύστερα 
ΕΠΟΝ, θα ήταν τώρα μαζί τους –μαζί μας. Με πληροφορούσανε πως ήταν μεγαλύτερός 
μας ένα-δυο χρόνια, φοιτητής στα Νομικά ήδη απ’ την αρχή της Κατοχής. Και μου λέγανε 
ακόμα, με θαυμασμό και παραδοχή της σημασίας του αξιώματος, πως υπήρξε 
καθοδηγητής των θεωρητικών σχολών στην οργάνωση της αριστεράς στην 
περίοδο ’41-’42 –προσθέτανε πως είχε τότε και υπογένιο.  
Είχε εγκαταλείψει την αγωνιστική και πολιτική εκείνη τοποθέτηση αηδιασμένος απ’ τις 
μεθόδους συκοφαντίας και βίας που είχαν χρησιμοποιήσει οι κομμουνιστές κατά των 
συναδέλφων τους αντιπάλων, δεξιών και τροτσκιστών, για να κρατήσουν τον έλεγχο του 
Ταμείου Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ).201 

200 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 54-55˙ ο συγγραφέας αναφέρει ακολούθως μια ολόκληρη λίστα με ονόματα 
μελών των «κανελλοπουλικών» οργανώσεων που προσχώρησαν στην ΡΑΝ, κάνοντας και πάλι μνεία 
στον Ρούφο. Για άλλα γνωστά στελέχη «κανελλοπουλικών» οργανώσεων που εντάχθηκαν στη ΡΑΝ (ή 
συνεργάστηκαν μαζί της) σε κάποιο στάδιο (από την οργάνωση του Ρούφου, την ΙΤ, οι Α. Ζαούσης και 
Γ.-Α. Μαγκάκης), πρβλ. και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ, ό.π., σ. 203 και σημ. 63. 
201 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 55-56. Πρβλ. και τη σχετική αποτίμηση της ιδεολογικής πορείας και της 
μεταστροφής του Κ. Μαλτέζου από τον κομμουνισμό στην «ελευθερία», όπως την είχε εξάρει και ο Αιμ. 
Χουρμούζιος στο πρώτο μέρος της κριτικής του για τη Ρίζα του Μύθου: «Ο νέος αυτός έχει θητεύσει 
στον κομμουνισμό. Από εκεί έχει συγκομίσει τον σκληρό ρεαλισμό και την ψυχρή αποφασιστικότητα. 
Εγκατέλειψε τις τάξεις του ακριβώς στο κρίσιμο εκείνο ηθικό μεταίχμιο όπου τίθεται στον οπαδό, με 
ανέκκλητη πλέον προθεσμία, το δίλημμα να γίνει ένας αριθμός, ένα πιόνι, ή ένας ελεύθερα σκεπτόμενος 
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η προηγούμενη «θητεία» του Κ. Μαλτέζου στην 

ΟΚΝΕ θεωρούνταν για τους νέους των μη εαμικών οργανώσεων (αντίθετα από ό,τι θα 

ανέμενε λογικά κανείς) επιπλέον προσόν για τον απόγονο του Μακρυγιάννη, μια 

εμπειρία που πρόσθετε αίγλη και κύρος στην προσωπικότητά του. Από την άποψη 

αυτή, ο Ρούφος δεν θα διαχώριζε αναιτιολόγητα τη συμπεριφορά του Γεωργιάδη 

(γενικά απαξιωτική και χυδαία, γεμάτη «αυθάδειες», «πειράγματα», καραβανάδικες 

βωμολοχίες και σεξουαλικά υπονοούμενα) προς τα «καλόπαιδα» του 1ου Λόχου της 

ΑΡΗ/ΡΑΝ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 104, 122, 149, 228-229) από τον σεβασμό, τον οποίο 

έτρεφε ο συμπλεγματικός εκείνος «τραμπούκος» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 126) για τον 

φυσικό ηγέτη των «ΑΡΗτών», εξαιτίας ακριβώς του κοινού κομμουνιστικού τους 

παρελθόντος. Στην πραγματικότητα, άλλωστε, πολλά από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΑΣ 

είχαν επίσης περάσει από τις νεανικές οργανώσεις του ΕΑΜ και αυτό είχε επιδράσει 

θετικά στο εγχείρημά τους για συνένωση, αργότερα, όλων των μη εαμικών φοιτητών 

του Πανεπιστημίου κάτω από την ομπρέλα του Συνδέσμου: 

Πέρα όμως απ’ αυτό, κάτι ακόμα προσδιόριζε το σεβασμό του Γεωργιάδη απέναντι στον 
Μιχαήλ ‒το κοινό κομμουνιστικό παρελθόν. Με το να έχει κάνει κομμουνιστής ο Μιχαήλ 
ξεχώριζε αμέσως, στα μάτια του άλλου, σαν «ψημένος άντρας» που δεν είχε ζήσει στα 
υποθετικά μπαμπάκια των αστών ‒αυτών των αστών που ο Γεωργιάδης εξυπηρετούσε με 
περιφρόνηση, μίσος κι ασυνείδητη ζήλια. (Ρούφος, 2015, 126-127 πρβλ. και 230)202 

Αν υπάρχει μια διαφοροποίηση στα πράγματα, όπως αποδίδονταν στη Ρίζα του 

Μύθου αναφορικά με την υπόθεση της ΑΡΗ/ΡΑΝ, αυτή έχει να κάνει με τον 

προσανατολισμό της οργάνωσης: ο Ρούφος επέμεινε πολύ περισσότερο (για να μην 

πούμε αποκλειστικά) σε μία μόνον από τις κατευθύνσεις της δράσης της, τη 

συγκράτηση δηλαδή του «μπολσεβικισμού» (ή αλλιώς της κομμουνιστικής 

«πλημμυρίδας»), σε μια περίοδο «που η υπόθεση άρχιζε να σοβαρεύει» (Ρούφος, 2015, 

άνθρωπος. Ο Μιχαήλ εξέλεξε την ελευθερία… Αλλ’ η ‘‘ελευθερία’’ του έμεινε καθαρόαιμη ελάχιστο 
μόνο χρονικό διάστημα… Ο καιρός δεν επέτρεπε την πολυτέλεια της ιδεολογικής μονώσεως. Τα 
γεγονότα, ο πυρετός των, η ιστορία της κάθε ημέρας επέβαλλαν τις στρατεύσεις. Και ο Μιχαήλ ευρέθη 
στις αντίπαλες προς τον κομμουνισμό θέσεις. Ευρέθη από ανάγκη αγωνιστική. Δεν φαίνεται να υιοθετεί 
στο άρτιο τους αφελείς δογματισμούς της ‘‘χριστιανοδημοκρατίας’’. Άλλωστε γρήγορα θα επιβληθεί με 
τη θετική και ψύχραιμη ανάλυση των δεδομένων της στιγμής», στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», περ. Κονδυλοφόρος, ό.π., 
297. 
202 Πρβλ. τις πληροφορίες για το «χρονικό» ίδρυσης του ΕΣΑΣ, όπως παραθέτονται και πάλι από τον 
Πεπονή (ό.π., 57): «Απ’ τον Τάκη Καπράλο ενημερωθήκαμε για μια κίνηση συντονισμού, μέσα σε 
πλαίσιο ενιαίο, των σπουδαστικών τμημάτων όλων των μπλε οργανώσεων. Την πρωτοβουλία την είχε 
μια ανεξάρτητη ομάδα σπουδαστών του Πολυτεχνείου˙ […].  Από τα προσόντα τους σημείωσα τότε πως 
είχαν περάσει σχεδόν όλοι τους από το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ σαν στελέχη και πως όλοι μαζί, 
συνεννοημένοι, αποχωρήσανε καθώς διαπιστώσανε τον κυριαρχικό ρόλο του ΚΚΕ και την τακτική του. 
Έτσι ιδρύθηκε ο ΕΣΑΣ, ο Εθνικός Σύνδεσμος Ανωτάτων Σχολών». 
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117-118). Για αυτό, και στη σκηνή με τους Ιταλούς στρατιώτες, με τους οποίους ο 

(απροκάλυπτα εθνικοσοσιαλιστής και αντισημίτης) Ρένος θα διαπραγματευόταν την 

αγορά οπλισμού, η διαβεβαίωση που θα δινόταν στον (κατά τα άλλα αδιάφορο πια για 

ιδεολογίες ‒και δη για φασιστικές αυταπάτες) ιταλό βαθμοφόρο, θα ήταν ότι δεν 

επρόκειτο τα πιστόλια να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους (ή εναντίον των Γερμανών), 

αλλά «contro i communisti» (Ρούφος, 2015, 143). Όμως, στην πραγματικότητα, η 

όποια (αντικομμουνιστική) «σταυροφορία» ή η εξαρχής πρόθεση για διεξαγωγή 

«διμέτωπου αγώνα» δεν θα εμφανιζόταν τόσο ξεκάθαρα ως στόχος (ούτε και θα ήταν, 

άλλωστε, εφικτός) την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 1943.  

Μόνο βαθμιαία, και μετά τη γενικευμένη επίθεση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ εναντίον όλων 

των υπόλοιπων αντιστασιακών οργανώσεων (και) στην Αθήνα από το φθινόπωρο του 

1943, θα αναδυόταν η ανάγκη να αναλάβει η οργάνωση την προστασία και την 

περιφρούρηση της πρωτεύουσας˙ μόνον τότε, η ΡΑΝ θα στρατευόταν στην αντιεαμική 

«σταυροφορία», προκειμένου να αποσοβηθεί το ενδεχόμενο ελέγχου του διοικητικού 

κέντρου της χώρας, σε περίπτωση που το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ επιχειρούσε κατά την 

Απελευθέρωση την κατάληψη της εξουσίας, εκμεταλλευόμενο προς τούτο τη διαρκώς 

αυξανόμενη δυναμική του, όπως και την αναμφισβήτητη αριθμητική και στρατιωτική 

του υπεροχή.203 Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο αντιεαμικός προσανατολισμός της ΡΑΝ 

δεν θα ήταν εξαρχής τόσο ευκρινής και έντονος (ενδεικτικό των εμμονών του Δίωνα 

και των συντρόφων του είναι ότι από την αντιστασιακή ρητορική και την 

προγραμματική τους στόχευση θα απουσίαζαν και πάλι τελείως οι Γερμανοί) ούτε και 

το επίπεδο στρατιωτικής της ετοιμότητας τέτοιο, όπως θα παρουσιαζόταν από τον 

συγγραφέα στις παραμονές του 1944, οπότε και οι «σταυροφόροι» θα κατέληγαν με 

αισιοδοξία στο (λανθασμένο) συμπέρασμα ότι είχαν πλέον τη δυνατότητα (και τα 

μέσα) να αμυνθούν έναντι των κομμουνιστών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης μαζί 

203 Σύμφωνα με μαρτυρία του Α. Αργυρίου που επικαλείται ο Π. Μακρής-Στάικος: «Λίγες βδομάδες 
μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, στα στελέχη της ΕΠΟΝ ‒μέχρι κάποιου βαθμού‒ ‘‘κατεβαίνει’’ 
‘‘η γραμμή’’: ‘‘Πάμε για κατάληψη της εξουσίας, θα κόψουμε όσους αντιστέκονται σ’ αυτό, και τους 
τροτσκιστές’’» (Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 219, και σ. 369, σημ. 507). Για τον ίδιο μελετητή η «αλληλουχία 
γεγονότων» στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου του 1943 (ιδίως ύστερα και από 
την ιταλική συνθηκολόγηση) δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία ή συμπτωματική: «Πρόκειται για τα εξής 
γεγονότα: Την κατάστρωση σχεδίου κατάληψης της Αθήνας, τον Αύγουστο του 1943, την τρομοκρατική 
δραστηριότητα της ΟΠΛΑ ‒στην επαρχία και την Αθήνα‒ τον Σεπτέμβρη και η δημιουργία του 
‘‘συνοικιακού ΕΛΑΣ’’ στην πρωτεύουσα, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, εν όψει της προσδοκώμενης 
απόβασης των Συμμάχων στην Ελλάδα. Η εικόνα συμπληρώνεται με την επίθεση του ΕΛΑΣ κατά του 
ΕΔΕΣ» (ό.π., 223). 
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τους και να κρατήσουν την Αθήνα «έστω και για μικρό διάστημα, ώσπου να ’ρθει η 

Κυβέρνηση από το Κάιρο» (Ρούφος, 2015, 197).204 

Αντίθετα, πολύ πιο ακριβής θα ήταν ο συγγραφέας στο πλαίσιο του απολογισμού 

του 1943, οπότε και θα παρουσίαζε τους ήρωες του βιβλίου του να θεωρούν ως 

δεδομένη και άμεσα επικείμενη την πολυπόθητη απελευθέρωση της χώρας ‒επομένως, 

και τη μεγάλη ώρα της τελικής αναμέτρησης με τους αριστερούς να είναι πολύ κοντά: 

όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η οριστική ήττα των γερμανοϊταλικών δυνάμεων στο 

μέτωπο της Αφρικής (Μάιος 1943), η απόβαση των Συμμάχων στη Σικελία 

(ακολούθως και στην ηπειρωτική Ιταλία), η ανατροπή του Mussolini (Ιούλιος 1943) 

και τελικά η συνθηκολόγηση του στρατηγού Badoglio (Σεπτέμβριος 1943) είχαν 

δημιουργήσει βάσιμες ελπίδες ότι η Γερμανία δεν μπορούσε «ν’ ανθέξει πιο πολύ» 

(Ρούφος, 2015, 197) και η στιγμή της απελευθέρωσης δεν θα αργούσε πλέον. Μάλιστα, 

στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου ο Ρούφος είχε δώσει μια πιο εκτεταμένη 

περιγραφή της αρνητικής αίσθησης που του είχε προκαλέσει η εικόνα διάλυσης του 

ιταλικού στρατού μετά τη συνθηκολόγηση˙ οι σκέψεις του Δίωνα (οι οποίες και 

πλαισίωναν την όλη αφήγηση) αφαιρέθηκαν από την τελική έκδοση του 1972 για 

ευνόητους λόγους, αν λάβουμε υπόψη μας ότι την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα είχε 

παρανόμως υφαρπάξει την εξουσία μια ομάδα αξιωματικών, η οποία στηριζόταν στον 

στρατό και προπαγάνδιζε αντιλήψεις, αξίες και παραστάσεις ανάλογες προς αυτές του 

αυτοβιογραφικού ήρωα: 

{Εκείνες τις μέρες το θέαμα ήταν θλιβερό. (Ρούφος, 1954, 136)}. Ένας στρατός 
διαλυμένος είναι πάντα άσκημος, πολύ πιο αποκρουστικός από έναν όχλο πολιτών. 
(Ρούφος, 2015,141) {Η διάλυση, η ατημελησία κι η τρομαγμένη χαλάρωση αποτελούν 
απόλυτη αντίφαση στην ίδια την ουσία και την έννοια ενός στρατού, που δεν μπορεί να 
γίνει νοητός παρά σαν ένα όργανο ενιαίο, γυμνασμένο, λαμπερό, στην υπηρεσία μιας ιδέας 
‒αδιάφορο ποιας ιδέας. Για μερικούς ανθρώπους είναι αυτός ο ίδιος πραγματοποίηση μιας 
ιδέας, ή καλύτερα ενός συμπλέγματος πόθων και νοημάτων όπου ο αυστηρός 
ορθολογισμός ανακατεύεται μ’ αισθητική και μύθο, η σκοπιμότητα με την παράδοση, η 
θέληση κυριαρχίας με ηρωικά αρχέτυπα. Η διάλυση ενός στρατού πάντα συμβολίζει την 
κατάρρευση μιας προσπάθειας επιβολής του νου και της θέλησης πάνω στο άμορφο υλικό, 
είναι μια παλινδρόμηση στη σκάλα της εξέλιξης ‒παίρνοντας το στρατό, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, σαν εντελέχεια κι αφήνοντας κατά μέρος τη σκέψη της 
γενικότερης πολιτικής ή ανθρωπιστικής σκοπιμότητας. Έτσι (Ρούφος, 1954, 136-137)} 
Το θέαμα των Ιταλών αυτών που δυο μέρες πριν βάδιζαν κομψοί και περήφανοι, με 

204 Από την άλλη, ενισχυτική της οπτικής του Ρούφου στο όλο θέμα είναι η μαρτυρία του συναγωνιστή 
του στην ΙΤ και στη ΡΑΝ, Α. Ζαούση (Οι Δύο Όχθες, τόμ. ΒΙ, ό.π., σ. 376): «Ωστόσο, το πρόβλημα της 
αποκτήσεως οπλισμού απασχολούσε και τις μη-εαμικές, τις ‘‘εθνικιστικές’’ όπως τις έλεγαν τότε, 
οργανώσεις. Διότι καθώς πλησίαζε το τέλος του 43, η πιθανότητα ν’ αναμετρηθούν οι δύο παρατάξεις 
για τον έλεγχο της Αθήνας, γινόταν τόσο σαφής, ώστε και οι δύο αντίπαλοι κοντεύαν να ξεχάσουν ότι 
υπάρχουν και οι Γερμανοί!». 
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περιποιημένες στολές, και τώρα σέρνονταν σκυφτοί, ντροπιασμένοι κουρελήδες ή, ακόμα 
χειρότερα, χαχανίζοντας αδιάφορα, οδηγημένοι κοπάδια κοπάδια από δυο τρεις 
οπλισμένους Γερμανούς ‒το θέαμα ήταν ακόμα πιο θλιβερό γιατί δεν ακολουθούσε μάχη 
και ήττα, δεν ήταν το σπάσιμο του τόξου ύστερα από υπερβολικό τέντωμα. […]. Θύμιζαν 
τα παιδιά εκείνα που υψώνουν μαύρη σημαία με νεκροκεφαλή σε μια βαρκούλα και 
ξεκινάνε να καταχτήσουν τον κόσμο, μα μόλις τελειώσει το φαΐ ή σηκωθεί αεράκι θέλουν 
να γυρίσουν πίσω στη μάνα τους. (Ρούφος, 2015, 141-142) 
{Όλ’ αυτά δεν τα σκέφτηκε τότε ακόμα ο Δίων. Ήταν επηρεασμένος απ’ την πλατιά 
διαδεδομένη στην Ελλάδα περιφρονητική γνώμη για τους «κοκορόφτερους», που έμοιαζε 
να βρίσκει στα γεγονότα την επιβεβαίωσή της, μαζί με τη διάψευση των πλαστικών 
περιγραφών του Ρένου για το ιδανικό αξιοπρέπειας των εκλεχτών Ιταλών και για την 
αισθητική αξία των νέων μελανοχιτώνων πολεμιστών με τα φασιστικά συνθήματα της 
επικίνδυνης ζωής και του amore e guerra. Την τραγικότητα της αντίθεσης την κατάλαβε 
αργότερα ο Δίων, κι ήρθαν στιγμές που την ένιωσε ο ίδιος μέσα του, όταν βρήκε τα όρια 
της πραγματικής του θέλησης και τα σύγκρινε με τη μυθική παράστασή της. Κι όμως 
(Ρούφος, 1954, 138)} Από κείνη την ημέρα, ο Δίων ένιωσε για τους Ιταλούς συμπόνια και 
κάποια συμπάθεια, καμιά διάθεση ειρωνείας. Όπως οι πιο πολλοί Έλληνες τους έβρισκε 
ανθρωπινότερους, μέσα στην αδυναμία τους, από τους βόρειους, ξερούς και συνεπείς 
δεσμοφύλακές τους. Οι τελευταίοι ήταν αξιοθαύμαστοι και μισητοί. (Ρούφος, 2015, 
142)205 

Το βέβαιο είναι ότι οι εξελίξεις αυτές από τον Σεπτέμβριο του 1943 θα αύξαναν 

τη νευρικότητα (και) των οργανώσεων του κεντρώου χώρου, οι οποίες αισθάνονταν ότι 

έπρεπε να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους και να πάρουν την καλύτερη δυνατή 

θέση στον ανταγωνισμό για τον καθορισμό των μελλοντικών εξελίξεων.206 Από τη μια 

λοιπόν, η μη εαμική πλευρά, πολυδιασπασμένη, ετερογενής και με αδιευκρίνιστες 

ιδεολογικές συντεταγμένες,207 θα συνειδητοποιούσε ‒ενώπιον και της αυξανόμενης 

έντασης των φραστικών (και άλλων) επιθέσεων του ΕΑΜ (ή των θυγατρικών του 

οργανώσεων) που πλήθαιναν διαρκώς από το καλοκαίρι του ίδιου έτους‒ ότι ήταν 

απαραίτητο να παραμεριστούν οι όποιες διαφορές μεταξύ των αντιστασιακών 

κινήσεων του χώρου, να συνασπισθούν οι δυνάμεις τους σε ευρύτερα σχήματα 

205 Πάντως, η όλη περιγραφή (εκ μέρους του Ρούφου) του κλίματος στην Αθήνα ύστερα από τη 
συνθηκολόγηση των Ιταλών, όπως και τα σχετικά με τη συνολική «εικόνα» των «κοκορόφτερων», 
παρουσιάζουν κάποιες αξιοσημείωτες αναλογίες με τις αντίστοιχες, πιο εκτενείς και αναλυτικές 
εγγραφές του Γ. Θεοτοκά στα Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 424-431. Πρβλ. και Σ. Τσαμπηράς, Ας 
Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 29. 
206 Πρβλ. Χ. Φλάισερ, «Κατοχή και Αντίσταση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΣΤ΄, ό.π., σ. 32: 
«Η προϊούσα εξάπλωση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα και ιδίως οι πρώτες συγκρούσεις ‘‘στο βουνό’’ 
ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και όλες σχεδόν τις άλλες ανταρτικές ομάδες, με επιτιθέμενο συνήθως τον πρώτο, 
είχαν δημιουργήσει έντονη εσωτερική πόλωση και στα αστικά κέντρα. Στο κλίμα αυτό εντάσσονταν και 
οι αλλεπάλληλες προσπάθειες συσπείρωσης του κατακερματισμένου –σε αναρίθμητες 
μικροοργανώσεις– μη εαμικού χώρου». 
207 Για την αδυναμία διατύπωσης μιας σαφούς, κοινής ιδεολογικής πλατφόρμας των μη εαμικών 
οργανώσεων (κάτι που δικαιολογεί εν μέρει και τη σύγχυση για την οποία είχαν κατηγορήσει τον Ρούφο 
συντηρητικοί και φιλελεύθεροι κριτικοί και συγγραφείς, όπως ο Αιμ. Χουρμούζιος και ο Γ. Θεοτοκάς) 
και τελικά τη νεκρανάσταση ενός όψιμου μεγαλοϊδεατισμού ως μόνης δυνατής συσπειρωτικής και 
συγκολλητικής ουσίας, πρβλ. και Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 31-34, 41, 80-81, 131 
και Χ. Φλάισερ, «Κατοχή και Αντίσταση», ό.π., σ. 34-35. 
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συνεργασιών (στο πρότυπο της σύμπραξης ΠΕΑΝ και ΙΤ τον Ιούλιο του 1943) και να 

εξευρεθεί μια ενιαία και κοινή «στρατιωτική δομή» ‒αν επρόκειτο, όντως, να έχουν 

λόγο στη διαμόρφωση του μεταπολεμικού σκηνικού της χώρας και να ανταπεξέλθουν 

στις καινούριες απαιτήσεις που προδιαγράφονταν στον πολιτικό ορίζοντα.  

Έτσι, οι «μπλε» οργανώσεις θα κατέληγαν (σχεδόν εξ ανάγκης) στην επιλογή της 

ΡΑΝ, όπου και σταδιακά θα εντάσσονταν σύσσωμες, προκειμένου να τύχουν κάποιου 

(στοιχειώδους έστω) εξοπλισμού και μιας (υποτυπώδους) στρατιωτικής εκπαίδευσης 

και πολεμικής προετοιμασίας. Η διαδικασία αυτή θα κορυφωνόταν, μετά τη δολοφονία 

του Κ. Μαλτέζου από την ΟΠΛΑ στις αρχές του 1944 ‒την ισχυρότερη, όπως 

αποδείχτηκε, ώθηση για σύμπηξη κοινού μετώπου όλων των μη εαμικών οργανώσεων, 

ανεξαρτήτως αποχρώσεων ή ιδιαιτεροτήτων. Με τον τρόπο αυτό και με το ίδιο 

σκεπτικό, θα είχαν, εξάλλου, προκύψει ή θα αναδύονταν σύντομα τα (λιγότερο ή 

περισσότερο) πετυχημένα «ομοσπονδιακά» εγχειρήματα του μη εαμικού χώρου, όπως 

ήταν (αρχικά) η ΛΑΕ και ο ΕΔΕΜ (Φεβρουάριος-Απρίλιος 1943),208 ακολούθως ο 

ΠΑΣ (Νοέμβριος 1943)209 και, στον χώρο των Ανώτατων Σχολών που μας ενδιαφέρει 

εδώ περισσότερο, ο ΕΣΑΣ (Δεκέμβριος 1943).210 

Από την άλλη, στο κλίμα έντασης της περιόδου (ύστερα και από τα μαζικά 

συλλαλητήρια του πρώτου εξαμήνου του 1943 με τους πρώτους νεκρούς διαδηλωτές, 

θύματα στην πλειονότητά τους των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας, των 

συνεργαζόμενων με τους Γερμανούς) και έχοντας εξασφαλίσει τα περισσότερα όπλα 

από τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, το ΕΑΜ, γεμάτο αυτοπεποίθηση αλλά και 

208 Για την κεντροαριστερή και με διάθεση αρχικά συνεργασίας με τους εαμικούς ΛΑΕ (και το 
αποτυχημένο σχήμα του ΕΔΕΜ), πρβλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 24-27˙ του 
ιδίου, «Κατοχή και Αντίσταση», ό.π., σ. 32-33˙ Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 193, 211-213˙ Ο. 
Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 142-143. 
209 Για τον σαφώς συντηρητικότερο (από τη ΛΑΕ) ΠΑΣ, την αρχική απροθυμία των «κανελλοπουλικών» 
και άλλων οργανώσεων του μεσαίου χώρου να ενταχθούν σε αυτόν και τις σχέσεις με τη ΡΑΝ, πρβλ. Χ. 
Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 46-47˙ του ιδίου, «Κατοχή και Αντίσταση», ό.π., σ. 
33˙ Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 121˙ Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 214-
222. 
210 Για τον ΕΣΑΣ, πρβλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 47-48˙ Π. Μακρής-
Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 216-219 (και σ. 368-369, σημ. 498-506)˙ Ε. Χατζηβασιλείου, 
ΠΕΑΝ, ό.π., σ. 222-227˙ Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 143-144˙ Α. Αργυρίου, 
«Εισαγωγή» στο Η Μεταπολεμική Πεζογραφία…, τόμ Α΄, ό.π., σ. 52. Πρβλ. και Α. Ι. Πεπονής, 
Προσωπική Μαρτυρία (ό.π., σ. 57) τα σχετικά με τα κίνητρα που ώθησαν τα μέλη των μη εαμικών 
οργανώσεων (της ΠΕΑΝ, της ΙΤ, της ΡΑΝ κ.ά.) στη δημιουργία του ΕΣΑΣ: «Κι ο καιρός περνούσε με 
κατακερματισμένες πάντα τις οργανώσεις μας, επανδρωμένες κυρίως από νεολαία. Ανόητα μεταξύ τους 
ανταγωνιζόμενες, και καθώς οι υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις από τα έντυπα του ΕΑΜ και της 
ΕΠΟΝ εντείνονταν, γλιστρούσαν όλο και περισσότερο προς την άρνηση, προς ένα ΑΝΤΙ˙ αντι-ΕΑΜ, 
αντι-ΕΠΟΝ. Δεν γελιόμασταν. Η οργανωμένη συστηματική Αντίσταση εξακολουθούσε να μένει σε μας 
πιο πολύ σαν έφεση. Κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι έπρεπε να κάνομε. Είχε έρθει η ώρα της δικής μας 
πρωτοβουλίας». 
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ανησυχία ή καχυποψία για τα τεκταινόμενα στο αντίπαλο στρατόπεδο, θα διεξήγαγε 

έρανο για την ενίσχυσή του. Ταυτόχρονα, θα εκλάμβανε «τις προσπάθειες συνεργασίας 

των μη εαμικών αντιστασιακών οργανώσεων ως εχθρικές προς αυτό διεργασίες που, 

σε συνάρτηση με τη δημιουργία των Ταγμάτων Ασφαλείας, στόχευαν στην καταστολή 

του».211  

Με άλλα λόγια, ο διαρκώς εντεινόμενος συντονισμός της δράσης των «μπλε» 

οργανώσεων και ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών του δωσιλογικού κρατικού 

μηχανισμού (Αστυνομία, Χωροφυλακή, Ειδική Ασφάλεια κ.λπ.) από σώματα τήρησης 

της τάξης στην πρωτεύουσα στην αιχμή του δόρατος του αντικομμουνιστικού αγώνα 

και σε ομάδες κρούσης προσηλωμένες στη δίωξη αποκλειστικά των αριστερών, θα 

ερμηνεύονταν από το ΕΑΜ ως απειλή, στην οποία, επιπλέον, το ίδιο είχε από το 

φθινόπωρο του 1943 τη δυνατότητα να απαντήσει, λόγω και του επαρκέστερου 

στρατιωτικού υλικού που πλέον διέθετε. Έτσι, η κατάσταση θα διολίσθαινε και στην 

Αθήνα προς την εμφύλια σύγκρουση, έστω και αν αυτή δεν θα έφτανε για 

αντικειμενικούς λόγους στην οξύτητα που είχε προσλάβει στην ύπαιθρο ή στο Βουνό: 

Πέρα όμως από την περίπτωση του «προδοτικού» ΕΔΕΣ, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα στην 
ύπαιθρο και την Αθήνα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις του ΕΑΜ και με τις 
υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις. Η αποφυγή ανοιχτής ένοπλης σύγκρουσης στο 
εσωτερικό του αντιστασιακού κινήματος μπορεί να εντοπιστεί στην αδυναμία των 
υπόλοιπων οργανώσεων να αντιπαρατεθούν στο κατά πολύ μαζικότερο ΕΑΜ, αλλά και 
στην απροθυμία μερικών από αυτές να συνδράμουν με αυτό τον τρόπο την κυβερνητική 
πολιτική. Παράλληλα, η σύγκρουση αυτή δεν έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της 
προσπάθειας των εαμικών οργανώσεων να αποφύγουν τη δημιουργία ενός ακόμη ένοπλου 
μετώπου καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν ένα κατά πολύ ισχυρότερο εχθρό (Τάγματα και 
Σώματα Ασφαλείας).212 

Πώς θα αποτυπωνόταν στη Ρίζα του Μύθου αυτό το τεταμένο κλίμα της 

εμφυλιοπολεμικής «πόλωσης» και των συγκρούσεων του φθινοπώρου του 1943 στην 

πρωτεύουσα ‒και, ιδίως, στον χώρο των Ανώτατων Ιδρυμάτων; Ο Δίων θα 

αναφερόταν, καταρχάς, στη διαφορά μεταξύ κέντρου και συνοικιών της πρωτεύουσας, 

όπου, υπενθυμίζουμε, στην πλειονότητά τους είχαν εγκατασταθεί Μικρασιάτες και 

άλλοι πρόσφυγες, κατά κανόνα ριζοσπαστικοποιημένοι και ενταγμένοι στο ΕΑΜ. Τον 

σεβασμό του νεαρού εθνικιστή θα τον κέρδιζαν όσοι πληβείοι και ασήμαντοι, ενώ 

211 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 232. 
212 Μ. Χαραλαμπίδης, ό.π., σ. 232. Πρβλ. την ίδια περίοδο του φθινοπώρου 1943, τις συνεχείς και σαφείς 
αναφορές σε «συμπτώματα εμφυλίου πολέμου» στις εγγραφές του Γ. Θεοτοκά στα Τετράδια 
Ημερολογίου…, ό.π., σ. 431-437.  
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ζούσαν στους «κόκκινους συνοικισμούς», αντιστέκονταν στην «τρομοκρατία» του 

ΕΑΜ/ΚΚΕ: 

Είναι αλήθεια πως από την άλλη μεριά πολλοί ήταν οι άνθρωποι του λαού που ζούσαν 
στον κόκκινο συνοικισμό αλλά είχαν την τόλμη να πολεμάνε το ρεύμα, παίζοντας κάθε 
μέρα τη ζωή τους. «Αυτοί είναι οι σημερινοί ήρωες», σκεφτόταν ο Δίων με σεβασμό, και 
τότε τον αηδίαζε το περιβάλλον της οικογένειάς του. (Ρούφος, 2015, 183).  

Ο Δίων δεν θα έκρυβε, την ίδια στιγμή, την αποστροφή και την αηδία που του 

προκαλούσαν κάποιοι «αποστάτες» της τάξης και της γειτονιάς του, για τη διπροσωπία 

τους και τις υπόγειες συνεννοήσεις τους με το ΕΑΜ. Μάλιστα, ο αυτοβιογραφικός 

ήρωας θα στηλίτευε την τάση τους να προσφέρουν κρυφά οικονομική στήριξη στο 

αριστερό κίνημα ‒προφανώς την ίδια περίοδο που ήταν σε εξέλιξη ο έρανος του ΕΑΜ:  

Η κόκκινη ζώνη δεν περιοριζόταν μόνο στους συνοικισμούς. Παντού υπήρχαν οι 
άνθρωποί της ‒αποστάτες αστοί, αριβίστες, νεαροί ιδεολόγοι, βιομήχανοι‒ που πήγαιναν 
στο σπίτι του Δίωνα, μα κρατούσαν κι ένα πάτημα στην άλλη παράταξη, όπου έδιναν 
λεφτά σαν αμαρτωλοί καθολικοί. (Ρούφος, 2015, 182) 213 

Η αντίθεση κέντρου και συνοικισμών θα έπαιρνε άλλες διαστάσεις στην πορεία 

προς την Απελευθέρωση, καταλήγοντας στις εκατόμβες του Δεκέμβρη του 1944 (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 726-729). Προς το παρόν, ο πατέρας του Δίωνα και οι μεγαλοαστοί 

αριστοκράτες της Αθηναϊκής Λέσχης ‒«πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, 

επιχειρηματίες, συνταξιούχοι» (Ρούφος, 2015, 181), οι οποίοι και σύχναζαν στο σαλόνι 

του πατρικού του στο Κολωνάκι‒ θα αισθάνονταν γενικά ασφαλείς (και ανίδεοι) 

μπροστά στον «κομμουνιστικό κίνδυνο», συζητώντας ανέμελα για τις πολιτικές 

εξελίξεις (διανθισμένες με μπόλικες φήμες και κουτσομπολιά), για τις βέβαιες εδαφικές 

διεκδικήσεις της Ελλάδας και τα πιθανά μελλοντικά κέρδη από την αναμενόμενη νίκη 

των Συμμάχων ‒τη Βόρεια Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, ίσως και κάποιες 

αποικίες στην Αφρική… (πρβλ. Ρούφος, 2015, 181).  

213 Πρβλ. την απογοήτευση του Μιχαήλ από την απροθυμία των ίδιων «αστών» να συμβάλλουν στην 
προσπάθεια του ΕΣΑΣ, κατά την περίθαλψη των «βομβόπληκτων» του Πειραιά τον Γενάρη του 1944: 
«Εκείνη τη μέρα [ο Μιχαήλ] ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από τους αστούς, γιατί οι προσπάθειες του 
Συνδέσμου να πετύχει λίγη οικονομική βοήθεια από ορισμένους πλουσίους είχαν αποτύχει. Τα 
πορτοφόλια που ανοίγονταν στις απειλές των κομμουνιστών έμεναν κλειστά για μιαν οργάνωση που 
ούτε απειλούσε ούτε υποσχόταν πολιτικό μέλλον, μόνο αγωνιζόταν για την Ελλάδα» (Ρούφος, 2015, 
206). Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι αργότερα στην Πορεία στο Σκοτάδι, σε στιγμή «ταξικής 
συνειδητοποίησης» του αυτοβιογραφικού ήρωα (ο οποίος και θα βρισκόταν από τη μεριά πλέον των 
«αρχομένων»), ο εξαντλημένος από τις στερήσεις και τα καψώνια των στρατιωτικών Δίων θα 
ανακαλούσε στη μνήμη του τα περιστατικά αυτά της «αποστασίας», ενδεικτικά της σαθρότητας του 
«αστικού καθεστώτος», το οποίο, στηριζόμενο στους κεφαλαιοκράτες και στους στρατιωτικούς, 
αναπαρήγαγε τις κοινωνικές ανισότητες και τη γενικότερη δυστυχία (πρβλ. Ρούφος, 2015, 469-470). 
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Για αυτό και, με έκδηλη αίσθηση ανωτερότητας απέναντί τους ‒ανάμικτη με θυμό 

και «αγανάκτηση» για την «παιδιάστικη ασυνειδησία τους» (Ρούφος, 2015, 182)‒, ο 

Δίων θα τους παρομοίαζε με «μια παλιά γελοιογραφία όπου τέσσερες Άγγλοι με σμόκιν 

παίζουν bridge στη μέση της ζούγκλας, αγνοώντας τα θηρία που ξεπροβάλλουν απ’ 

όλες τις μεριές, έτοιμα να χιμήξουν» (Ρούφος, 2015, 181). Ποιοι αντιπροσώπευαν τα 

«θηρία» θα γινόταν σαφές λίγες αράδες παρακάτω, μολονότι ο Δίων θα έκανε λόγο 

εξισορροπητικά και για τη «λευκή τρομοκρατία» των Ταγμάτων Ασφαλείας της 

δωσιλογικής κυβέρνησης Ράλλη ‒απάντηση, ωστόσο, στην «κόκκινη βία» του 

ΕΑΜ/ΚΚΕ, η οποία, για τον συγγραφέα, προηγήθηκε και προκάλεσε τη δεύτερη: 

Γύρω από το κέντρο της πόλης όπου γίνονταν αυτές οι κουβέντες απλωνόταν το ζωντανό 
άγριο σκοτάδι των συνοικισμών, όπου κάθε νύχτα σκυθρωποί άνθρωποι ακόνιζαν το 
μίσος τους κι όπου σχηματίζονταν τα τάγματα της καταστροφής. Κάποτε, στους 
μισοέρημους δρόμους, έπεφταν πιστολιές, και την άλλη μέρα, ανάμεσα στους τοίχους με 
τα κόκκινα συνθήματα, το κάρο του νεκροτομείου κουβαλούσε το πτώμα ενός έφεδρου 
αξιωματικού, ενός χωροφύλακα ή ενός εργάτη που είχε αρνηθεί να μπει στο Κόμμα. 
Άλλοτε πάλι τα Τάγματα Ασφαλείας της Κυβέρνησης έκαναν αιφνιδιασμό σ’ ένα 
συνοικισμό, και τότε έπεφτε ντουφεκίδι πολύ και μαζεύονταν πτώματα κι απ’ τις δυο 
παρατάξεις. (Ρούφος, 2015, 182)214 

Επίσης, ο Δίων θα παρέπεμπε αναδρομικά, μερικές σελίδες παρακάτω, σε μια 

αιφνιδιαστική, δοκιμαστική και ολιγόωρη κατάληψη του Πανεπιστημίου από τους 

θερμόαιμους Ευέλπιδες το καλοκαίρι του 1943˙ οι σκληροί της Δεξιάς θα 

ξυλοκοπούσαν γενναία τους κομμουνιστές, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών τους να 

μην τους αφήσουν στο εξής ανενόχλητους να χαίρονται τη νίκη τους και τον απόλυτο 

έλεγχο στις Σχολές, ύστερα και από τις φοιτητικές εκλογές της προηγούμενης άνοιξης 

(Ρούφος, 2015, 189-190). Μια άλλη έφοδος στο Πανεπιστήμιο, αργότερα μέσα στο 

φθινόπωρο, από μια «ανεξάρτητη ομάδα» της Ειδικής Ασφάλειας ‒«που 

παρακολουθούσε από τη μεριά της τους κομμουνιστές κι ήταν πληροφορημένη για τα 

σχέδια δολοφονιών που ετοίμαζαν» (Ρούφος, 2015, 191)‒ θα καθυστερούσε τα πλάνα 

214 Πιο αιχμηρός o σύντροφος του συγγραφέα, ο Σ. Τσαμπηράς (Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 29) 
αποκάλυπτε περισσότερα για το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης: «Στην περιφέρεια της Αθήνας η 
κυριαρχία του ΕΑΜ είχε γίνει κράτος. Κάθε βράδυ βγαίνανε στου Γκύζη και στην Καισαριανή τα χωνιά. 
Πού να τολμήσει να περάσει αγωνιστής από άλλη οργάνωση, εθνικόφρονας! Αν έπεφτε στα περίπολα 
της ΟΠΛΑ τον ρημάζανε στο ξύλο. Όμως παράλληλα είχανε σιγά σιγά φυτρώσει σ’ όλη την πολιτεία 
ομάδες ασφαλίτες, τραμπούκοι απαίσιοι, ένας φρικαλέος υπόκοσμος, οι Μπουραντάδες, τα 
μηχανοκίνητα και άλλοι. Οπλισμένοι ως τα δόντια από τον καταχτητή, πιάνανε τους πατριώτες και τους 
παραδίνανε στους Γερμανούς αφού τους βασανίζανε φρικτά. Και στην ύπαιθρο, στις παρυφές της 
Αθήνας, της Πάτρας, της Τρίπολης και αλλού είχανε ιδρυθεί τα τάγματα ασφαλείας, γερμανοτσολιάδες 
ή Ράλληδες. Αυτοί είχανε αναλάβει τις επιχειρήσεις ενάντια στον ΕΛΑΣ. Και το χειρότερο, κάποιοι 
εθνικόφρονες από εκδικητικό μένος ή από φόβο, μπορεί κι από τα δυο μαζί, καταντούσανε να μετέχουν 
σ’ αυτό το σκυλολόι και να κυκλοφορούν με ταυτότητες της ασφάλειας». 
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του ΕΣΑΣ για τη δική του επίθεση, θα προκαλούσε όμως ταυτόχρονα ακόμη πιο άγρια 

επεισόδια, με πολλές συλλήψεις, τραυματισμούς και, τελικά, τον θάνατο ενός 

ΕΠΟΝίτη φοιτητή, του Δ. Τζέμου.215 

Βέβαια, και για να μη δοθεί εσφαλμένα η εντύπωση ότι ο Ρούφος πρόβαλλε 

περισσότερο την επιθετικότητα της δικής του πλευράς (ή, καλύτερα, των πιο 

μαχητικών, δεξιών ή και δωσιλογικών αντικομμουνιστικών ομάδων με τις οποίες, όπως 

θα δούμε, υπήρχε μια έμμεση σχέση και επικοινωνία των «ΑΡΗτών»), η ευθύνη για 

την κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων των αντιστασιακών οργανώσεων θα αποδιδόταν 

κατά κανόνα στην Αριστερά: οι απόπειρες δολοφονίας και οι εκτελέσεις «εθνικιστών» 

θα είχαν αυξηθεί, κατά τον Δίωνα, σε ανησυχητικό βαθμό (πρβλ. Ρούφος, 2015, 150, 

198, 212, 230) και θα είχαν αναγκάσει από ένα σημείο και πέρα (όχι, ωστόσο, από τις 

αρχές του φθινοπώρου του 1943) τα μέλη της «οργάνωσης του Μιχαήλ» (και παρά 

τους συνεχείς δισταγμούς και τις ενστάσεις του ίδιου) να οπλοφορούν συστηματικά, 

να προσέχουν για πιθανές παρακολουθήσεις των σπιτιών τους από τους κομμουνιστές 

και να βρίσκονται, γενικά, σε διαρκή επαγρύπνηση και επιφυλακή με περιπολίες και 

ομαδικές διανυκτερεύσεις (πρβλ. Ρούφος, 2015, 152-153, 176, 180-181, 199, 202-203, 

211-212, 250-251 κ.α.). 216 

215 Το πρώτο επεισόδιο πρέπει μάλλον να τοποθετηθεί χρονολογικά (το πιθανότερο) στις 13 Ιουλίου 
1943, όταν, με αφορμή την επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο επιτροπής «γαλάζιων» φοιτητών του 
Πολυτεχνείου (οι οποίοι και κόμιζαν πρόταση συνεργασίας στους ΕΠΟΝίτες συναδέλφους τους για 
οργάνωση κοινών εκδηλώσεων ή και απεργίας εναντίον της βουλγαρικής επέκτασης στη Μακεδονία), 
έλαβαν χώρα και πάλι άγριοι ξυλοδαρμοί: αρχικά τραυματίστηκαν μέλη της επιτροπής των μη εαμικών 
οργανώσεων και, ακολούθως, με την άφιξη ενισχύσεων από το Πολυτεχνείο, συνέβη το αντίστροφο, οι 
αριστεροί δηλαδή φοιτητές ξυλοφορτώθηκαν γενναία από Ευέλπιδες (πρβλ. Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 202-203 και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 188). Όσο για το δεύτερο 
επεισόδιο, ο φοιτητής Δ. Τζέμος (που δεν πρέπει, φυσικά, να συγχέεται με τον Α. Τζήμα του ΕΛΑΣ), 
μέλος του Εκπολιτιστικού Ομίλου του Πανεπιστημίου και ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη της ΟΚΝΕ 
(γνωστό και από τη δράση του στην «υπόγα»), δολοφονήθηκε (το πιθανότερο) στις 27 Σεπτεμβρίου 1943 
από δυνάμεις της Ειδικής Ασφαλείας, που εισέβαλαν κατά τη δεύτερη επέτειο από την ίδρυση του ΕΑΜ 
στο Πανεπιστήμιο ‒χωρίς τη συμμετοχή, όμως, «συνεργαζόμενων» φοιτητών του ΕΣΑΣ, όπως 
χαρακτηριστικά γράφει και πάλι ο Πεπονής (Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 53-54). Ο Δ. Τζέμος 
αποτέλεσε το πρώτο θύμα του φοιτητικού κόσμου από επιθέσεις ταγματασφαλιτών μέσα στους χώρους 
του Πανεπιστημίου˙ πρβλ. και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 174 (και σημ. 67), 
Ι. Χανδρινός, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 183 και, για μια κάπως διαφορετική εκδοχή, 
βασισμένη σε μαρτυρία του Σ. Ιακωβίδη, Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 203, 216, 364-365 (σημ. 473 και 
474) και 367 (σημ. 497). Για τον Δ. Τζέμο, πρβλ. και παραπάνω σημ. 164. 
216 Ο Π. Μακρής-Στάικος, (ό.π., σ. 219-220 και σ. 369, σημ. 508-509) με βάση στοιχεία τόσο από τον 
Τύπο της εποχής όσο και από το βιβλίο του J. Hondros, Occupation and Resistance…, ό.π., σ. 150 
αναφέρει ότι «από τις 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 1943 εκτελούνται σε όλη την Ελλάδα 
ένας νομάρχης, τέσσερις έπαρχοι, ένας γενικός αρχίατρος, ένας γιατρός, ένας ίλαρχος, ένας ταγματάρχης 
και είκοσι πέντε άλλοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και οπλίτες της Χωροφυλακής», όλοι από ένοπλες 
κομμουνιστικές ομάδες˙ σύμφωνα με γερμανικές πηγές «τον Ιούνιο του 1944 οι εκτελέσεις είχαν φθάσει 
τις 5-10 την ημέρα, ενώ οι εκτελεστές ήταν νέοι, 18-22 ετών». 
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Ο συγγραφέας θα αναφερόταν ονομαστικά, πέρα από την απόπειρα δολοφονίας 

εναντίον του Μιχαήλ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 176), στην εκτέλεση ενός ταγματάρχη με 

το όνομα «Πανούτσος» στο Παγκράτι «που δούλευε με τους Εγγλέζους» (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 198) και ανώνυμα στη δολοφονία ενός Ευέλπιδος (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

212, 230)˙ στην πρώτη περίπτωση δεν είμαστε σε θέση να ταυτίσουμε πρόσωπα και 

γεγονότα (μολονότι το Παγκράτι ήταν μια περιοχή όπου δρούσε η περιώνυμη «ομάδα 

Παπαγεωργίου» της «Χ»), ενώ στη δεύτερη πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για τον 

Η. Ρογκάκο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι περιγραφές των δολοφονιών εκ μέρους του 

Ρούφου θα αποσκοπούσαν στην ανάδειξη (με αποκρουστικές κάποτε λεπτομέρειες σαν 

«τα βγαλμένα με πιρούνι» μάτια του Ευέλπιδος) της δειλίας και της σκληρότητας των 

εκτελεστών της ΟΠΛΑ, όπως και της υιοθέτησης από πλευράς τους κάθε μέσου (σαν 

τη χρησιμοποίηση μικρών παιδιών), προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. 

Αντίστοιχες περιγραφές, όμως, εγκλημάτων ακροδεξιών ομάδων ή και 

συνεργαζόμενων με τους κατακτητές Υπηρεσιών ή Σωμάτων Ασφαλείας θα 

απουσίαζαν από τη Ρίζα του Μύθου.217 

Το επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του συγγραφέα, εντούτοις, θα 

ήταν βασικά στραμμένο, όπως έχουμε ήδη πει, στα τεκταινόμενα στον χώρο των 

Ανώτατων Σχολών και στην απόπειρα υπαγωγής (όχι συγχώνευσης) των μη εαμικών 

οργανώσεων σε ένα ενιαίο ομοσπονδιακό σχήμα, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

καλύτερος δυνατός συντονισμός της δράσης τους στο Πανεπιστήμιο. Όλες οι 

λεπτομέρειες για τις προπαρασκευαστικές βολιδοσκοπήσεις με τους φοιτητές του 

Πολυτεχνείου, τις προεργασίες και τις περίπλοκες διαπραγματεύσεις με οργανώσεις 

του κεντροδεξιού και του ευρύτερου μεσαίου χώρου, όπως και για τους στόχους και τη 

δράση του ΕΣΑΣ, τις διαφωνίες και την τελική έκβαση της όλης συσπειρωτικής 

217 Πιο ισορροπημένα θα ήταν τα πράγματα (και) από την άποψη αυτή στους δυο επόμενους τόμους του 
Χρονικού. Για τη δολοφονία του Ρογκάκου και τα αντίποινα αντιεαμικών ομάδων στο ελεγχόμενο από 
την ΕΠΟΝ Χημείο, πρβλ. και παραπάνω σημ. 177. Μια ακόμη αναφορά σε κατάσταση «πολιορκίας» 
όπου βρέθηκαν αντιεαμικοί φοιτητές (ανάλογη αυτής της «ομάδας Παπαγεωργίου» στο Παγκράτι, από 
την οποία εμπνεύστηκε, το πιθανότερο, και τη δική του Πολιορκία ο Α. Κοτζιάς) περιλάβαινε ο Ρούφος 
στην πρώτη έκδοση του έργου: από την παρέα των πυγμάχων της Ιατρικής που είχαν με γενναιότητα 
ξυλοφορτώσει τους αριστερούς στα επεισόδια της άνοιξης του 1943 στο Πανεπιστήμιο, αλλά είχαν 
αποσυρθεί «από τον αγώνα όταν αυτός άρχισε να μπαίνει στη φάση των πιστολιών και σημειώθηκαν οι 
πρώτες απόπειρες» (Ρούφος, 2015, 190), ο συγγραφέας θα ξεχώριζε την περίπτωση μονάχα ενός: 
{(Μόνη εξαίρεση σ’ αυτή τη λιποψυχία αποτέλεσε ένας φοιτητής της Ιατρικής, θηρίο στην παλικαριά κι 
ωραίος σα γόης του κινηματογράφου, που έμενε με τον πατέρα του, έφεδρο αξιωματικό, μέσα στην πιο 
κόκκινη συνοικία της Αθήνας. Πατέρας και γιος ζούσαν μόνοι τους, φτωχοί και πάνοπλοι, και συχνά τα 
βράδια είχαν ν’ αποκρούσουν κανονικές πολιορκίες, που είχαν κοσκινίσει το σπίτι από σφαίρες) 
(Ρούφος, 1954, 187)}. 
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προσπάθειας, θα περιγράφονταν διά μακρόν και με κάθε ακρίβεια από τον Ρούφο στη 

Ρίζα του Μύθου (πρβλ. Ρούφος, 2015, 187-189, 190-191, 194, 198, 204-210, 227-229). 

Ακολούθως, θα δούμε τα κυριότερα σημεία του «χρονικού» ίδρυσης, των 

διεργασιών και των πρωτοβουλιών του Συνδέσμου, όπως παραθέτονται από τον 

συγγραφέα˙ η παράθεση αυτή κρίνεται αναγκαία, διότι ο Ρούφος, καθόλου τυχαία, 

αναφέρεται εδώ με το πραγματικό της όνομα στην οργάνωση (μόνη από όλες τις άλλες, 

την ΕΝ, την ΙΤ, τη ΡΑΝ) όπου εντάχθηκε τελικά, αλλά και γιατί ο ΕΣΑΣ αποτέλεσε 

την πιο φιλόδοξη (παρά την αποτυχία της) και την πιο δραματική, όπως εξελίχθηκαν 

τα πράγματα ύστερα και από τη δολοφονία του Κ. Μαλτέζου, ενωτική προσπάθεια των 

νεανικών/φοιτητικών οργανώσεων του ευρύτερου μεσαίου χώρου (από την 

«κεντροαριστερά» έως και τις παρυφές της Δεξιάς), με προθέσεις απαγκίστρωσης από 

μια στείρα και μανιχαϊστική διελκυστίνδα μεταξύ εαμικών και αντιεαμικών δυνάμεων: 

Παράλληλα με την καθαρά στρατιωτική δουλειά, ανοίχτηκαν ξανά προοπτικές δράσης 
στις Ανώτατες Σχολές. Ο Μιχαήλ, ο Στέφανος κι ο Δίων ήρθαν σ’ επαφή με πολλές 
καινούργιες δεξιές οργανώσεις που είχαν ξεφυτρώσει, καθώς και με τους λίγους 
χριστιανοδημοκράτες που είχαν απομείνει, και μπήκαν οι βάσεις για μια στενή 
συνεργασία όλων των σπουδαστικών τμημάτων τους, ανεξάρτητα από τις ηγεσίες των 
οργανώσεων, που έμεναν χωρισμένες και αντίζηλες. Οι περίπλοκες διαπραγματεύσεις κι 
οι ατέλειωτες σχετικές συνεδριάσεις έδωσαν κι αυτές έναν τόνο στο φθινόπωρο αυτό της 
ετοιμασίας. Κι εκεί, όπως παντού, ο Μιχαήλ δινόταν ολάκερος, ακούραστος, επιβλητικός 
κι υπομονετικός, κι η θέλησή του στάθηκε ένας απ’ τους πιο αποφασιστικούς παράγοντες 
που έπλασαν το καινούργιο όπλο, το πιο νεανικό και καθαρό του αγώνα, το πιο ελεύθερο 
από υστεροβουλίες και προσωπικούς ή κομματικούς υπολογισμούς: τον Εθνικό Σύνδεσμο 
Ανωτάτων Σχολών. (Ρούφος, 2015, 187-188)218 

Καταρχάς, θα αναγνωρίζονταν στο μυθιστόρημα ο πρωταγωνιστικός ρόλος και 

λόγος των «Πολυτεχνιτών» στο εγχείρημα, η ανεξαρτησία τους από άλλες οργανώσεις 

και κόμματα, καθώς και ο μετριοπαθής (αντιεαμικός/αντικομμουνιστικός, συνάμα 

όμως και αντιδεξιός) δημοκρατικός πολιτικός τους προσανατολισμός ‒όσο μπορούσε 

αυτός να καθοριστεί, βέβαια, στο πλαίσιο μιας ασαφούς ιδεολογικής ταυτότητας, 

αντίθετης εκ προοιμίου στην καθαρότητα της όποιας ορθοδοξίας.219 Ευμενή σχόλια θα 

γίνονταν ακόμη και για τη μεθοδικότητα, την οργανωτικότητα και τις άλλες αρετές που 

218 Για αντίστοιχες περιγραφές, εκτός φυσικά από την Προσωπική Ματυρία του Πεπονή (ό.π., 57-59), 
πρβλ και Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Τειχομαχία, ό.π., σ. 152 και Σ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 
34. 
219 Ο Π. Μακρής-Στάικος (ό.π., σ. 219 και σ. 369, σημ. 506), επικαλούμενος και τη μαρτυρία του Γ. 
Φαράκου, υπογραμμίζει σχετικά με την ιδεολογική ταυτότητα και τον πολιτικό προσανατολισμό του 
Συνδέσμου: «Η πολιτική τοποθέτηση του ΕΣΑΣ είναι σοσιαλδημοκρατική, αντικομμουνιστική και 
αντιδεξιά, ενώ πιστεύει στην ανανέωση της πολιτικής ζωής του τόπου στηριγμένη στα φοιτητικά νιάτα 
της γενιάς του ’40. […]. Ο ΕΣΑΣ, όπως αναγνωρίστηκε μεταγενέστερα και από την άλλη ‘‘όχθη’’, 
συγκέντρωσε ‘‘ως επί το πλείστον τους πραγματικούς πατριώτες από τους φοιτητές των εθνικών 
οργανώσεων ΙΤ, ΠΕΑΝ, ΕΔΕΣ’’». 
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προέκυπταν από τη θετικότητα των σπουδών και των επιστημονικών ενασχολήσεων 

των φοιτητών του Πολυτεχνείου˙ με κάποια δόση αυτοσαρκασμού (χωρίς να απέχει 

πάντως από την πραγματικότητα) ο Ρούφος θα αντιπαρέβαλλε τα χαρακτηριστικά τους 

αυτά με τις θεωρητικές εμμονές, τη μανία των λεπτών εννοιολογικών (ή άλλων) 

διακρίσεων και τις «λυρικές» τάσεις φοιτητών του Πανεπιστημίου και (ιδίως) της 

Νομικής (της οποίας, εξάλλου, υπήρξε και ο ίδιος ο συγγραφέας φοιτητής): 

Αυτούς τους Πολυτεχνίτες τους γνώρισε καλά ο Δίων εκείνη την εποχή. Παρουσίαζαν 
όλοι μαζί μερικά κοινά γνωρίσματα: ίσιο χαρακτήρα, αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, 
πατριωτισμό, βαθιά δημοκρατική ιδιοσυγκρασία, δογματισμό στις συγκεχυμένα 
μετριοπαθείς πολιτικές τους αντιλήψεις, μανία για ό,τι φαινόταν επιστημονικό και 
ορθολογικό στη σκέψη και στη δράση. Ήταν ποτισμένοι από αλληλεγγύη αναμεταξύ τους 
κι αίσθημα υπεροχής για τις θετικές σπουδές, και κρατούσαν πάντα κάποια δυσπιστία για 
τους ενθουσιασμούς, τις λεπτές θεωρητικές διακρίσεις, το σχετικισμό, το λυρισμό και τον 
ατομικισμό των συναδέλφων τους του Πανεπιστημίου, και ιδίως της Νομικής. Δύσπιστοι 
ήταν κι απέναντι στις άλλες οργανώσεις και στο μυστήριο που τριγύριζε αυτούς που τις 
διεύθυναν ‒πάντως δεν ήταν γνωστοί Πολυτεχνίτες, κι αυτό τις έκανε αμέσως ύποπτες. 
(Ρούφος, 2015, 188)220 

Πράγματι, επίσης, στην κεντρική επιτροπή του ΕΣΑΣ από πλευράς των 

«Πανεπιστημιακών» θα μετείχε σύντομα και ο Ρούφος (μαζί φυσικά με την «ηγετική 

φυσιογνωμία» του Κ. Μαλτέζου) ‒προερχόμενοι και οι δύο από τον «κύκλο» της ΡΑΝ, 

«που είχε όμως διαμορφώσει μια παράλληλη και ολότελα άσχετη προς τη ΡΑΝ 

φυσιογνωμία, με τις δικές της ανησυχίες και αναζητήσεις».221 Η επιτροπή αυτή 

σύντομα θα αντιμετώπιζε, πέρα από την επιφυλακτικότητα, την καχυποψία ή και τις 

φραστικές (ή άλλες) «επιθέσεις» εκ μέρους κάποιων από τις «τροφοδότριες» 

220 Πρβλ. την ανάλογη μαρτυρία του Α. Ι. Πεπονή (ό.π., 72), ο οποίος θα ομολογούσε επιπλέον: «Οι 
δικοί μας σπουδαστές του Πολυτεχνείου [που ανήκαν στον ΕΣΑΣ] βοηθημένοι ίσως κι απ’ την επιστήμη 
τους, αλλά κι απ’ την πολύτιμη εμπειρία που τους είχε προσφέρει μια μακρότερη και σε πιο υπεύθυνα 
κλιμάκια θητεία τους στο ΕΑΜ-ΕΠΟΝ, μας επιβληθήκανε αμέσως με τη μεθοδικότητά τους. Μα 
περισσότερο μας εντυπωσίασαν με ικανότητες και γνωρίσματα που από αφέλεια και άγνοια τα 
θεωρούσαμε ξένα προς την ιδιότητα του τεχνικού, αποκλειστικό γνώρισμα και προνόμιο των 
θεωρητικών. Ήταν πολιτικοποιημένοι, με σκέψη πολιτική αρκετά δουλεμένη. Είχαν λογοτεχνικά και 
καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα». 
221 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 63˙ πρβλ. ακόμη και την αντίστοιχη μαρτυρία του Α. Ζαούση (Αναμνήσεις 
ενός Αντιήρωα (1933-1944), ό.π., σ. 84-85): «Καθώς προχωρεί το 44, γνωρίζομαι με τα παιδιά του ΕΣΑΣ 
(Εθνικός Σύνδεσμος Ανωτάτων Σχολών). Το συντονιστικό αυτό όργανο των σπουδαστικών ‘‘μη 
εαμικών’’ οργανώσεων γεννιέται από την αγωνία των νέων που βλέπουν τις προσπάθειές τους ν’ 
αποδυναμώνονται μέσα στον κυκεώνα των φιλόδοξων μικροομάδων. Βρίσκω ξανά πολλά παιδιά που τα 
ήξερα από την Ιερή Ταξιαρχία και τη ΡΑΝ, αλλά υπάρχουν και πολλοί καινούριοι, για μένα τουλάχιστον. 
Διαφαίνεται πάντως μια ιδεολογική, ας πούμε, επιλογή στα πρόσωπα και την ποιότητά τους. Θυμάμαι 
βασικά τον αλησμόνητο Τάκη Καπράλο, το Σάκη τον Πεπονή, το Ρόδη τον Ρούφο, τον Αία τον 
Μπακάλπμαση, και ιδιαίτερα τους σπουδαστές του Πολυτεχνείου που δίνουν μια καινούρια ‘‘δυναμική’’ 
μορφή στο Σύνδεσμο. […]. Κοντά στα παιδιά του ΕΣΑΣ, νιώθω τώρα μεγαλύτερη ιδεολογική ασφάλεια, 
συγγένεια στις ιδέες και ξεκαθάρισμα της θέσης μας ως γνήσιας αντιστασιακής κίνησης, άσχετα με τα 
μέτρα αυτοάμυνας που πρέπει να παίρνουμε όταν μας χτυπούν». 
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οργανώσεις (για παράδειγμα, από την ΠΕΑΝ),222 το δίλημμα αν θα εξακολουθούσε να 

υφίσταται ως συντονιστικό όργανο και ομοσπονδιακό σχήμα των μη εαμικών φοιτητών 

(που ανήκαν ήδη σε άλλες οργανώσεις) ή θα αποκτούσε τη δική του αυτόνομη 

υπόσταση και διάρθρωση ως οργάνωση ενιαία και αδέσμευτη από τις ομογάλακτες του 

χώρου, χωρίς οποιεσδήποτε άλλες εξωπανεπιστημιακές εξαρτήσεις. Ο Ρούφος θα 

συντασσόταν με το δεύτερο «ρεύμα», το οποίο και τελικά θα επικρατούσε ως κυρίαρχη 

τάση από τον Ιανουάριο του 1944: 

Στο Σύνδεσμο φανερώθηκαν απ’ την αρχή δυο αντίθετα ρεύματα, που κάθε στιγμή 
έρχονταν σε περισσότερο ή λιγότερο φανερή σύγκρουση μεταξύ τους: άλλοι έβλεπαν το 
Σύνδεσμο σαν ένα απλό συντονιστικό όργανο με περιορισμένες αρμοδιότητες, άλλοι πάλι 
σαν ολότελα ανεξάρτητη οργάνωση, κυρίαρχη σ’ ό,τι αφορούσε τον αγώνα στις Σχολές. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκαν οι αντιπρόσωποι των χριστιανοδημοκρατών ‒ο Ασημάτος 
κι ακόμα ένας‒ κι άλλων τριών οργανώσεων που ήταν μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
και επέμεναν να ζητιέται η συγκατάθεση των οργανώσεών τους πριν από κάθε απόφαση. 
Στην άλλη κατηγορία ανήκαν ο Μιχαήλ, ο Δίων κι οι φίλοι τους, και ιδίως οι Πολυτεχνίτες 
που δεν ανήκαν σε καμιάν άλλη οργάνωση και ήταν οι αρχικοί ιδρυτές του Συνδέσμου. 
(Ρούφος, 2015, 188)223  

Ο Ρούφος, όντως, θα συνδεόταν στο διάστημα εκείνο της εκπαίδευσης στη ΡΑΝ 

και των ζυμώσεων που θα κατέληγαν στον ΕΣΑΣ ολοένα και περισσότερο με τον Κ. 

Μαλτέζο ‒πράγμα που στο μυθιστόρημα θα αποδιδόταν, κυρίως, μέσα από τη 

σκανδαλιστική για κάποιους κριτικούς τριήμερη «απόδραση» του Δίωνα, του Μιχαήλ 

και του Μάρκου στην έπαυλη της Εκάλης, όπου και οι τρεις τους θα φιλοξενούνταν 

από τον πιο αντιπαθητικό (μετά τον Ρένο) δευτερεύοντα χαρακτήρα της Ρίζας του 

Μύθου, τον αγγλοτραφέντα δανδή Ντίνο (πρβλ. Ρούφος, 2015, 154-181). Σύμφωνα, 

εξάλλου, με μαρτυρίες συναγωνιστών τους, οι συγκεντρώσεις και οι σχετικές 

συζητήσεις θα γίνονταν συχνά στο σπίτι του συγγραφέα στο Κολωνάκι, ενώ θα 

222 Πρβλ. τις σχετικές μαρτυρίες των Α. Ι. Πεπονή, ό.π., σ. 71, Π. Μιχαηλίδη, Αγαθουπόλεως 7…, ό.π., 
σ. 155-156, Σ. Τσαμπηρά, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 60, αλλά και του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, 
Τειχομαχία, ό.π., σ. 153 και 170. Την εγκυρότητα των μαρτυριών αυτών αποδέχονται και ο Ε. 
Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 226 και η Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ.143-
144.  
223 Πρβλ. και Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Τειχομαχία, ό.π., σ. 152-153. Φυσικά, στο όλο εγχείρημα 
καθοριστικό ρόλο έπαιξαν αρχικά η «ενθάρρυνση», στη συνέχεια η «συμβολή» και η «προσωπική 
συμμετοχή» του Κ. Μαλτέζου, «αδιαφιλονίκητα πρώτου» ανάμεσα στον πυρήνα των 
«Πανεπιστημιακών», σύμφωνα με τον Α. Ι. Πεπονή (ό.π., σ. 63). Πρβλ. και τη σχετική μαρτυρία του 
ανώνυμου συντάκτη του εκτενούς δημοσιεύματος για τη Ρίζα του Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο 
Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 62): «Και φθάνουμε στην ίδρυση του Εθνικού Συνδέσμου 
Ανωτάτων Σχολών, την φοιτητική οργάνωση αντιστάσεως, που έγινε εκ των κάτω από τους φοιτητικούς 
και σπουδαστικούς πυρήνας, παρά την αδιαφορία των διαφόρων οργανώσεων και την αντίδραση των 
διοικήσεών τους. Σ’ αυτήν την προσπάθεια κυριότερος μοχλός, στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον στάθηκε 
ο Μιχαήλ-Κίτσος Μαλτέζος. Αυτός μιλούσε, κατηχούσε, οργάνωνε. Εμαγνήτιζε την εμπιστοσύνη και 
το σεβασμό». 
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ματαιώνονταν, όταν παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα στον Κ. Μαλτέζο.224 Κεντρικό 

μέλημα και βασική προτεραιότητα, πάντως, των «Πολυτεχνιτών» και των 

«Πανεπιστημιακών» του ΕΣΑΣ θα αναδεικνύονταν η ανασύνταξη των φοιτητών του 

μη εαμικού χώρου, η δυναμική επανεμφάνισή τους στους χώρους όλων των Ανωτάτων 

Ιδρυμάτων της πρωτεύουσας που ελέγχονταν (μετά τις φοιτητικές εκλογές του 

Απριλίου του 1943) από τους εαμικούς και η προσέλκυση της μεγάλης μάζας των 

αναποφάσιστων και ανένταχτων ακόμη φοιτητών.  

Το στοίχημα αυτό θα είχε μεγάλη ηθική και συμβολική σημασία για τους 

ΕΣΑΣίτες, με το σκεπτικό ότι θα έκανε φανερό, σε μια περίοδο που ο κατοχικός 

Εμφύλιος γνώριζε έξαρση στην ύπαιθρο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα 

(κατεξοχήν, βέβαια, στα βουνά της Δυτικής Στερεάς και της Ηπείρου), πως το 

ΕΑΜ/ΚΚΕ δεν αποτελούσε την κυρίαρχη δύναμη (και) στην πρωτεύουσα ούτε 

μπορούσε, σε κάθε περίπτωση, να διακηρύττει με αξιώσεις την αμέριστη υποστήριξη 

και τη σύμπραξη του πλέον μαχητικού και υποσχόμενου τμήματος του ελληνικού 

πληθυσμού ‒δηλαδή, της νεολαίας και των φοιτητών. Το ότι η επιχείρηση 

«ανακατάληψης» του Πανεπιστημίου ενείχε κινδύνους και υπήρχε μια μεγάλη 

πιθανότητα γενικευμένων και σκληρών (όχι πια με γρονθοκοπήματα, αυτοσχέδιες 

σφεντόνες ή και σουγιάδες, αλλά με πιστόλια και αυτόματα) συγκρούσεων με τους 

φοιτητές της ΕΠΟΝ (αλλά και με εξωπανεπιστημιακούς, οι οποίοι θα καλούνταν την 

κρίσιμη στιγμή προς ενίσχυσή τους), θα ωθούσε τους ΕΣΑΣίτες σε (διακριτική και 

πρόσκαιρη) συμμαχία με τους πιο «φανατικούς» αντικομμουνιστές συναδέλφους τους 

‒και κυρίως με τους Ευέλπιδες: 

Τους τελευταίους μήνες του χρόνου ο Εθνικός Σύνδεσμος είχε δυναμώσει αρκετά ώστε ν’ 
αντιμετωπίζει εξόρμηση από το Πολυτεχνείο, που ήταν η βάση του, για την οριστική 
κατάληψη του Πανεπιστημίου, όπου οι κομμουνιστές βασίλευαν ανενόχλητοι ύστερα απ’ 
τα γεγονότα της άνοιξης. […] 
[…] Στις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις που είχαν αφιερωθεί στο θέμα, ο Μιχαήλ 
υποστήριξε ότι η επιχείρηση έπρεπε να γίνει μονάχα όταν οι φοιτητικές δυνάμεις του 
Συνδέσμου θα ήταν σε θέση να κρατήσουν μόνες τους το Πανεπιστήμιο. Μπορούσε 
κανένας, είπε, να λογαριάζει στους ευέλπιδες και τους σπουδαστές των άλλων Σχολών για 
την αρχική επίθεση και για μελλοντική εφεδρεία σε στιγμή ανάγκης, όχι όμως και για 
μόνιμη φρουρά –αυτό όχι μόνο για τεχνικούς λόγους, αλλά κι από πολιτική σκοπιμότητα: 
δεν επιτρεπόταν να δοθεί στους κομμουνιστές το επιχείρημα ότι οι δεξιοί φοιτητές 
έφερναν ξένους να τους φυλάνε. Ύστερα από πολλές συζητήσεις η πρόταση έγινε δεκτή, 
και όλη η προσπάθεια στράφηκε στη συγκρότηση και σφυρηλάτηση των ομάδων 
φοιτητών που θ’ αποτελούσαν την αστυνομία των πανεπιστημιακών χώρων. Αρκετές 
δυσκολίες παρουσιάστηκαν τον πρώτο καιρό, γιατί η παρέα των πυγμάχων της Ιατρικής, 

224 Πρβλ. και Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Τειχομαχία, ό.π., σ. 149-150 και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 224 και σ. 371, σημ. 530-531. 
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που είχε αποτελέσει επίλεκτο τμήμα κρούσης την άνοιξη, όταν οι γροθιές έπαιζαν 
αποφασιστικό ρόλο, είχε αποτραβηχτεί σχεδόν ολόκληρη από τον αγώνα όταν αυτός 
άρχισε να μπαίνει στη φάση των πιστολιών και σημειώθηκαν οι πρώτες απόπειρες. Το 
κενό που άφησαν οι πυγμάχοι συμπληρώθηκε ωστόσο σιγά σιγά από άλλους φοιτητές, 
πολλές φορές λεπτοκαμωμένους κι ήσυχους τύπους, που παρουσιάζονταν για πρώτη φορά 
–ήταν άνθρωποι που απεχθάνονταν το ξύλο αλλά δε φοβόνταν τους πυροβολισμούς, κι 
όταν ήρθε η ώρα έδειξαν συχνά ηρωισμό, ακριβώς όπως πολλοί νέοι που σ’ όλη την 
Κατοχή δεν ανακατεύτηκαν σε τίποτα και θεωρήθηκαν από τους άλλους άναντροι, ενώ 
μετά, όταν υπηρέτησαν κανονικά στο στρατό, φάνηκαν ξαφνικά γενναίοι μαχητές μες στο 
χακί. (Ρούφος, 2015, 189-191)225 

Τα σχέδια αυτά θα αναβάλλονταν, εντούτοις, όταν η «αιφνιδιαστική επιδρομή» 

της Ειδικής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο και η δολοφονία του ΕΠΟΝίτη Δ. Τζέμου 

(επεισόδια στα οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω), θα οδηγούσαν με διαταγή των Αρχών 

Κατοχής στο κλείσιμο του Πανεπιστημίου, με το αιτιολογικό ότι αυτό «είχεν αποβεί 

εστία ταραχών» (Ρούφος, 2015, 194). Ο ΕΣΑΣ θα περιοριζόταν και πάλι στο 

Πολυτεχνείο, προγραμματίζοντας την επόμενη εξόρμησή του για τις αρχές του 1944, 

αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων (πρβλ. Ρούφος, 2015, 204), με την 

υπόσχεση του Μιχαήλ στους συμφοιτητές του της Νομικής (και συναγωνιστές του 

στην ΑΡΗ/ΡΑΝ και στον ΕΣΑΣ) ότι έως τις 20 Ιανουαρίου θα μπορούσαν ανενόχλητοι 

να κάνουν «γυμναστική πάνω στη μεγάλη έδρα της οδού Σόλωνος» (πρβλ. Ρούφος 

2015, 198). Η καινούρια «φάση της επίθεσης» θα αργοπορούσε όμως εκ νέου, λόγω 

του βομβαρδισμού του Πειραιά από βρετανικά και αμερικανικά αεροπλάνα στις 11 

Ιανουαρίου 1944. 

Οι πρόσφυγες από το λιμάνι θα κατέφταναν κατά χιλιάδες στην πρωτεύουσα, 

κατακλύζοντας το κέντρο της και αναζητώντας στέγη και τροφή. Είναι χειμώνας, το 

χιόνι και το κρύο σε συνδυασμό με την έλλειψη τροφίμων και καυσίμων καθιστούν 

επιτακτικότερο το πρόβλημα. Το κενό της ανύπαρκτης κρατικής πρόνοιας θα 

αναλάμβαναν να καλύψουν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και, 

αίφνης, οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, προκαλώντας την έκπληξη των εαμικών συναδέλφων 

(και αντιπάλων) τους ‒υπενθυμίζουμε ότι οι τελευταίοι, με τη γνωστή οργανωτική τους 

εμπειρία, την αποφασιστικότητα, την πειθαρχία και την πολυσχιδή συναφή 

δραστηριότητα των σχημάτων τους σε ζητήματα βελτίωσης της καθημερινότητας και 

της διαβίωσης των πολιτών, είχαν έως τότε την πρωτοβουλία των κινήσεων σε 

ανάλογες περιστάσεις. Οι αίθουσες του Πολυτεχνείου (προσφέροντας καταφύγιο σε 

225 Ο Α. Ι. Πεπονής (ό.π., σ. 73) δεν παρασιωπούσε επίσης αυτή τη συνεργασία του ΕΣΑΣ με τους 
Ευέλπιδες, σημείωνε ωστόσο ότι αυτοί δεν ήταν ακραίοι αντικομμουνιστές: «Οι πολυτεχνίτες του ΕΣΑΣ, 
που μ’ επιδεξιότητα ελέγχανε τις σπουδαστικές εκδηλώσεις στο Πολυτεχνείο, διατηρούσαν επαφή και 
συνεργασία μ’ έναν ορισμένο μικρό κύκλο Ευέλπιδων που δεν είχε ενταχθεί στη Χ». 
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περίπου δυο χιλιάδες πληγέντες), της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής (προσωρινή στέγη 

για άλλους χίλιους περίπου Πειραιώτες) και της Παντείου θα γέμιζαν γρήγορα και οι 

πρόσφυγες θα στιβάζονταν ακόμη και στο περιστύλιο ή στον προαύλιο χώρο του 

Πανεπιστημίου.226 

Με την καθοδήγηση του πρώην κομμουνιστή (άρα εκπαιδευμένου σε τέτοιες 

«αποστολές») Κ. Μαλτέζου, και καθώς ο ΕΣΑΣ δεν διέθετε ακόμη δικά του μαχητικά 

τμήματα, ο 1ος Λόχος της ΡΑΝ (ο επονομαζόμενος και «Σπουδαστικός», με δύναμη 

περίπου εξήντα μελών στη φάση εκείνη), θα πρωτοστατούσε στο συλλαλητήριο και 

στην έφοδο που θα πραγματοποιούνταν στο κτίριο της Νομικής Σχολής, στην οδό 

Σόλωνος, προκειμένου να παρασχεθεί και εκεί πρόχειρο καταφύγιο στους πληγέντες. 

Για δυο βδομάδες, οι φοιτητές αυτοί (αλλά και ανένταχτοι ή μέλη άλλων οργανώσεων) 

θα περιέθαλπαν τους αρρώστους, τους γέρους, τα μικρά παιδιά, συνεργαζόμενοι με τον 

Ερυθρό Σταυρό στην ετοιμασία και στη διανομή του συσσιτίου. Ταυτόχρονα, θα έδιναν 

λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που ανέκυπταν διαρκώς και θα έρχονταν σε επαφή 

για πρώτη φορά με μια μορφή κοινωνικής προσφοράς με την οποία δεν ήταν, 

τουλάχιστον οι περισσότεροι, και τόσο εξοικειωμένοι έως τότε. 

Η στέγαση, η σίτιση και η εν γένει ανακούφιση των «βομβόπληκτων» του Πειραιά, 

με την ενεργή ανάμιξη και συμπαράσταση του ΕΣΑΣ,  θα περιγραφόταν από τον Ρούφο 

με έκδηλο το αίσθημα της περηφάνειας για τα μέλη του Συνδέσμου ‒ιδίως του 

«οργανωμένου πυρήνα» του, «κάπου σαράντα πενήντα άνθρωποι που 

ξημεροβραδιάζονταν στη Νομική Σχολή» και «μια δεκαριά κορίτσια»‒, τα οποία είχαν 

επιδείξει ένα πρωτοφανές (και για τους ίδιους) πνεύμα ανιδιοτέλειας και αυτοθυσίας 

(πρβλ. Ρούφος, 2015, 204-205). Το πιο σημαντικό, ωστόσο, κέρδος της όλης 

επιχείρησης θα προέκυπτε από την απήχηση που θα είχε η επιτυχία αυτή στους 

φοιτητικούς κύκλους (και όχι μόνο), αναβαθμίζοντας τον ΕΣΑΣ στα μάτια της 

σιωπηλής και ανένταχτης πλειοψηφίας των σπουδαστών και της νεολαίας, 

226 Πρβλ. για τους «βομβόπληκτους» του Πειραιά τις μαρτυρίες των Α. Ι. Πεπονή, ό.π., 59-63, Σ. 
Τσαμπηρά, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 31-32, Κ. Δεσύλλα-Χαλικιά στο Κ. Ν. Χατζηπατέρας – Μ. 
Φαφαλιού-Δραγώνα, Μαρτυρίες 41-44…, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 265, αλλά και τις εκτενείς σχετικές περιγραφές 
του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, Τειχομαχία, ό.π., σ. 154-158, καθώς και του Π. Μακρή-Στάικου, Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 235-237 (και σ. 373-374, σημ. 552-556). Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Κ. 
Μαλτέζου στην κινητοποίηση και στον συντονισμό των φοιτητών της ΡΑΝ και του ΕΣΑΣ για την 
εγκατάσταση στο Πανεπιστήμιο και την ανακούφιση των πληγέντων από τους βομβαρδισμούς 
αναγνωρίζεται γενικά από όλες τις σχετικές μαρτυρίες. Στην ίδια γραμμή και ο Ρούφος στη Ρίζα του 
Μύθου (2015, 208-209, 230), ενώ στην πρώτη έκδοση υπήρχε και η σχετική παραδοχή όχι μόνον του 
«τραμπούκου» Γεωργιάδη, αλλά και του μετρημένου Στέφανου [= Σ. Ιακωβίδη]: «Είναι ο πιο πολύτιμος. 
{Έχει γίνει η ψυχή του αγώνα στις Σχολές, σχεδόν επίσημα αναγνωρισμένος αρχηγός. Χωρίς αυτόν δεν 
υπήρχε καμιά πιθανότητα για ενιαία δράση των σπουδαστών (Ρούφος, 1954, 223)}». 
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καθιστώντας αχρείαστη τελικά την πολυαναμενόμενη (και ένοπλη, αν κρινόταν 

απαραίτητο) «επίθεση» του Συνδέσμου για την (ανα)κατάληψη του Πανεπιστημίου: 

Έξω απ’ αυτή την πράξη αλληλεγγύης με τους βομβόπληκτους, οι φοιτητές μπόρεσαν, μια 
βδομάδα μετά, να σταματήσουν κουρασμένοι και ν’ ατενίσουν το άλλο έργο που είχε 
συντελεστεί ταυτόχρονα: το Πανεπιστήμιο ήταν δικό τους. Οι κομμουνιστές, κλεισμένοι 
στο Χημείο, δεν ξεμύτισαν καθόλου, και όλες οι πληροφορίες απ’ εκεί τους παρουσίαζαν 
αφηνιασμένους για την επιτυχία των αντιπάλων τους, που είχαν κερδίσει μονομιάς και τη 
Νομική Σχολή και το Κεντρικό (τούτο το φρουρούσαν ένοπλες περιπολίες του 
Συνδέσμου), και, ιδιαίτερα, για το ηθικό γόητρο που τους έδινε η περίθαλψη τριών 
χιλιάδων Πειραιωτών. (Ρούφος, 2015, 205-206)227 

Ταυτόχρονα, ο «Σπουδαστικός» λόχος της ΡΑΝ (ενισχυμένος στην πορεία και με 

άλλα μαχητικά στελέχη του ΕΣΑΣ, όπως και από τους γνωστούς αρωγούς-προστάτες 

των «εθνικόφρονων» φοιτητών, τους Ευέλπιδες του Πολυτεχνείου) θα περιφρουρούσε 

μέρα και νύχτα τους χώρους της Νομικής, για να μην επιτρέψει πιθανή, αιφνιδιαστική 

έφοδο ΕΠΟΝιτών ή άλλων αριστερών (εξωπανεπιστημιακών) στοιχείων, που θα 

επιχειρούσαν (όπως προηγουμένως με την περίπτωση του ΤΑΦ τον Νοέμβριο του 

1942) την εκδίωξη των «γαλάζιων» φοιτητών, τον έλεγχο των συσσιτίων και την 

εποπτεία της όλης διαδικασίας της περίθαλψης και της αποκατάστασης των 

«βομβοπλήκτων» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 206-208). Αναμφίβολα, και για να αποτρέψουν 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι περισσότεροι από τους νέους της ΡΑΝ θα οπλοφορούσαν 

είτε γιατί πίστευαν ότι έτσι θα μπορούσαν πιο εύκολα να προστατέψουν τον εαυτό τους 

και τους συναγωνιστές τους από τυχόν επιθέσεις εαμικών, είτε, ακόμη, επειδή 

θεωρούσαν ότι έτσι θα τους εκφόβιζαν, τη στιγμή που τα πιστόλια πρόσθεταν αίγλη 

και κύρος, όπως νόμιζαν, στον ανδρισμό και στην επιβολή τους.228  

227 Θα πρέπει, εντούτοις, να σημειωθεί εδώ ότι η όλη επιχείρηση κατάληψης του Πανεπιστημίου θα 
χαρακτηριζόταν «επικίνδυνη», εφόσον στη δύναμη των περίπου εξήντα ΕΣΑΣιτών πανεπιστημιακών, 
σύμφωνα με τον επιφυλακτικό Γεωργιάδη, οι κομμουνιστές μπορούσαν να αντιπαρατάξουν εκατό και 
να τους «τσακίσουν» ‒χωρίς να ληφθούν υπόψη πιθανές εξωπανεπιστημιακές ενισχύσεις. Ο Μιχαήλ θα 
του απαντούσε ότι όλα τα ενδεχόμενα είχαν προβλεφθεί και υπήρχε σε αναμονή και σε απόσταση 
αναπνοής «εφεδρεία πενήντα ευέλπιδες και τριάντα πολυτεχνίτες» (Ρούφος, 2015, 229). Ο Π. Μακρής-
Στάικος (ό.π., σ. 217 και σ. 368, σημ. 499), στηριζόμενος σε συναφή μαρτυρία του Α. Αργυρίου, 
αναφέρει ότι τέτοια σχέδια «άμεσης κινητοποίησης και ταχείας επέμβασης των ευέλπιδων, κατά τα 
εαμικά πρότυπα» είχαν καταστρωθεί από το καλοκαίρι του 1943 και είχαν εντυπωσιάσει με την 
αποτελεσματικότητά τους ακόμα και τους κομμουνιστές φοιτητές. 
228 Σύμφωνα και πάλι με τον Π. Μακρή-Στάικο, τα περισσότερα μέλη του ΕΣΑΣ, επιφορτισμένα με τη 
μεταφορά των καζανιών του συσσιτίου, τη νυχτερινή επιφυλακή και την εν γένει τήρηση της τάξης στους 
χώρους του Πανεπιστημίου ήταν μόνο «οπλισμένα και εφοδιασμένα με κλομπ για τους λίγους ταραξίες 
εαμίτες που δημιουργούν επεισόδια» (ό.π., σ. 236)˙ αντίθετα, τα μέλη της ΡΑΝ θα περιέφεραν τα όπλα 
τους με περηφάνεια και θα τα επιδείκνυαν με εμφανές αίσθημα υπεροχής, εφόσον «τα πιστόλια δεν 
αργούν να πάρουν συμβολικό-φαλλικό χαρακτήρα στα χέρια τους» και, σύμφωνα με μαρτυρία του Α. 
Ζαούση, «τους προσθέτουν ανδρισμό, στα πάρτυ τα κορίτσια εκστασιάζονται σαν καταλαβαίνουν πως 
οπλοφορούν. Υπονοούμενα του είδους: ‘‘Θέλεις να δεις το όπλο μου;’’ δίνουν και παίρνουν» (πρβλ. 
ό.π., σ. 230 και σ. 373, σημ. 544). 
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Το πιθανότερο είναι ότι τότε και ο Δίων θα αποκτούσε την ειδική αστυνομική 

ταυτότητα ως «χωροφύλακας άνευ θητείας», ένα πλαστό πιστοποιητικό που του έδινε 

τη δυνατότητα (όπως και σε άλλους «ΑΡΗτες») να εκτελεί τα καθήκοντα που του είχαν 

ανατεθεί από την οργάνωση, να περιπολεί τους χώρους γύρω από τη Νομική Σχολή ή 

να επιστρέφει σπίτι του χωρίς φόβο ύστερα από πάρτυ κατά τις ώρες απαγόρευσης της 

κυκλοφορίας, έχοντας εκ των προτέρων εξασφαλίσει τη διακριτική ανοχή των 

κρατικών Υπηρεσιών Ασφαλείας.229 Το χαρτί αυτό, εντούτοις, δεν θα το είχε 

χρησιμοποιήσει ποτέ (όπως και ο Μιχαήλ) μέχρι την κλήση του για κατάταξη στα 

κατοχικά «Τάγματα Ασφαλείας», ένα επεισόδιο καθοριστικό στην ιδεολογική του 

μετεξέλιξη, όπως και στην απόφασή του να συνεχίσει τη «σταυροφορία» από τα βουνά 

της Ηπείρου ‒προκειμένου ακριβώς, μεταξύ άλλων, να αποφύγει την υποχρεωτική 

στράτευσή του στον μηχανισμό αντικομμουνιστικής δίωξης της δωσιλογικής 

κυβέρνησης Ράλλη, τις πρακτικές της οποίας αποδοκίμαζε ανενδοίαστα: 

Ξαφνικά θυμήθηκε την πλαστή αστυνομική ταυτότητα που του είχε δώσει πριν λίγους 
μήνες, όπως και σ’ άλλα μέλη της, η ΑΡΗ –ταυτότητα βγαλμένη χάρη στη συνενοχή 
ορισμένων αξιωματικών της Χωροφυλακής που ανήκαν κρυφά στην Οργάνωση, για να 
διευκολύνει την οπλοφορία σ’ εκείνους που βρίσκονταν πιο εκτεθειμένοι σε δολοφονία 
από τους κομμουνιστές. Δεν το ’χε  χρησιμοποιήσει ποτέ ως τώρα αυτό το χαρτί με τη 
φωτογραφία του, το ψεύτικο όνομα και τη μνεία «χωροφύλαξ άνευ θητείας». Ούτε ο 
Μιχαήλ είχε χρησιμοποιήσει ποτέ το δικό του παρά σα θέμα γι’ αστεία –και δεν άλλαξε 
τίποτα στη μοίρα του. (Ρούφος, 2015, 341)230 

229 Πρβλ. στη Ρίζα του Μύθου (Ρούφος, 2015, 206-212) και τις μαρτυρίες των Θ. Δ. Φραγκόπουλου, Θ. 
Γκρινιάτσου και, κυρίως, του Γ. Λιάλιου από συνεντεύξεις τους στον Π. Μακρή-Στάικο (ό.π., σ. 237 και 
σ. 374, σημ. 557 και 558), ενδεικτικές της επιείκειας και της ανεκτικής τάσης των κυβερνητικών 
Δυνάμεων Ασφαλείας απέναντι στους νέους της ΡΑΝ, όταν τύχαινε αυτοί να πέσουν σε περίπολό τους 
ή και να συλληφθούν για οπλοκατοχή και οπλοφορία: «Το βράδυ που μας ρίξανε οι κομμουνιστές από 
απέναντι, ανεβαίναμε την οδό Σόλωνος μια ομάδα, ήταν και ο Ρόδης [Ρούφος] μαζί μας. Ξαφνικά πέσαμε 
σε περίπολο των Ταγμάτων. Μας οδήγησαν στην Ηρώδου του Αττικού και εκεί τους είπαμε πως 
ανήκουμε στη ΡΑΝ. Τότε μας πήραν τα όπλα και μας είπαν να περάσουμε σε δύο μέρες. Πραγματικά, 
όταν ξαναπήγαμε, μας επέστρεψαν τα όπλα. Μόνο τις σφαίρες μάς κράτησαν». 
230 Πρβλ. και τη μαρτυρία του (ευρισκόμενου τότε στην «άλλη όχθη») Α. Αργυρίου ‒εδώ ιδιαίτερα 
πολύτιμη, καθώς αντλεί καθ’ ομολογία του τις πληροφορίες από τον ίδιο τον Ρούφο, με διασταύρωση 
όμως των στοιχείων και από άλλες πηγές: «Να υποθέσομε όμως ότι ο κόσμος που αντετίθετο στην 
εαμική πολιτική ανεχόταν ‒χωρίς και να το ομολογεί‒ τον Ράλλη και τις αμοράλ πρωτοβουλίες του; Το 
απτό δεδομένο που έχομε είναι ότι η αντιαριστερή νεολαία (να την ονομάσομε πρωθύστερα 
“χριστιανοδημοκρατική”;) δεν εντάχθηκε στα Τάγματα Ασφαλείας –παρά τις αλλεπάλληλες 
προσκλήσεις στελεχών των κεντροδεξιών παρατάξεων– γεγονός που εξηγείται ως μη αποδοχή της 
αναγκαιότητάς τους, εφόσον εξοπλίζονταν από τον εχθρό. Κριτήριο πολιτικό και ηθικό. Άλλωστε, 
κανείς εξ αυτών δεν μιλούσε ακόμη για εμφύλιο πόλεμο, παρά για τοπικές συγκρούσεις. Η αντίθεση των 
νέων που ανήκαν στην ‘εθνικόφρονα αντίσταση’ προς τις δωσιλογικές ενέργειες της κατοχικής 
κυβέρνησης ήταν αδιαμφισβήτητη. Δεν υιοθετούσαν τις πράξεις της και όσοι εξ αυτών θεωρούσαν 
εαυτούς ευρισκόμενους εν κινδύνω, κυρίως μετά την πολιτικά και ηθικά ανόσια εκτέλεση του Κίτσου 
Μαλτέζου-Μακρυγιάννη (1921-1/2/1944), προτίμησαν να μεταβούν στις αντάρτικες ομάδες που 
δρούσαν στην Ήπειρο ως ΕΟΕΑ» (Ιστορία…, τόμ. Γ΄, ό.π., σ. 143 και σημ. 84). 
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Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου θα φρόντιζε και για την 

ιδεολογική «κατήχηση» των χειμαζόμενων συμπολιτών τους, για τους οποίους, 

εξάλλου, υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες ότι ανήκαν εν πολλοίς στο άλλο στρατόπεδο ‒οι 

ΕΣΑΣίτες όφειλαν, με άλλα λόγια, να επιτηρούν διακριτικά τους πρόσφυγες, από φόβο 

μήπως ανάμεσά τους είχαν παρεισφρήσει πιθανοί «πράκτορες» του ΕΑΜ: 

Γρήγορα είχε χρειαστεί ν’ ασχοληθεί η Διοικούσα Επιτροπή με την πολιτική πλευρά της 
κατάστασης, που είχε παραμεληθεί τις πρώτες μέρες μέσα στον πυρετό της δουλειάς. 
Έπρεπε να εξηγηθεί στους βομβόπληκτους ποιοι ήταν οι άνθρωποι που τους βοηθούσαν, 
έπρεπε να δοθεί προσοχή στην άμυνα του κτιρίου. Τότε, πάνω στους δυο τομείς της 
διαφώτισης και της ασφάλειας, λύγισε η θαυμάσια συνεργασία της πρώτης φάσης και 
ξαναφάνηκε ο Σύνδεσμος σαν απλό συντονιστικό όργανο ποικίλων οργανώσεων και 
κατευθύνσεων. Όταν χρειάστηκε ν’ αποφασιστεί τι θα έλεγαν στους πρόσφυγες και πώς 
θα τους κατηχούσαν, οι εφτά οργανώσεις έγιναν μαλλιά κουβάρια. Οι συσκέψεις 
κατάντησαν τόσο θορυβώδεις, που οι φρονιμότεροι έκλειναν κάθε δυνατή πόρτα για να 
μην ακούν τις φωνές οι κατηχούμενοι. 
Το θέμα της ασφάλειας ήταν διπλό: έπρεπε από τη μια μεριά να φρουρούνται νύχτα μέρα 
οι χώροι, για να μην καταληφθούν καμιά ώρα ξαφνικά απ’ τους κομμουνιστές, κι από την 
άλλη να επιτηρούνται διακριτικά οι ίδιοι οι πρόσφυγες, που ανάμεσά τους βρίσκονταν 
σίγουρα πολλοί πράκτορές τους. Στους αντικειμενικούς αυτούς σκοπούς ήταν όλοι 
σύμφωνοι, μα στην πράξη επικράτησε μεγάλη ασυναρτησία (Ρούφος, 2015, 207).231 

Όμως, τελικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καπήλευση, τη «νόθευση» και την 

αμαύρωση του αγώνα και της προσφοράς του ΕΣΑΣ την περίοδο εκείνη δεν θα 

προερχόταν, όπως φοβούνταν αρχικά τα μέλη του, από τους κομμουνιστές ‒οι οποίοι 

θα κάθονταν ήσυχοι, «πάντα κλεισμένοι στο Χημείο», χωρίς καμιά «διάθεση για 

μαχητικές πρωτοβουλίες» (Ρούφος, 2015, 209)‒, αλλά από τη δική τους πλευρά, από 

τους πιο «ελαφρόμυαλους παλικαράδες του Συνδέσμου» και από μερικούς 

«πολεμόχαρους» Ευέλπιδες, οι οποίοι, παρεξηγώντας τον ρόλο και τα καθήκοντα που 

τους είχαν ανατεθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου άρχισαν «να πιάνουν 

κομμουνιστές και να τους δέρνουν» (Ρούφος, 2015, 209): 

Καθώς τα πειθαρχικότερα και σοβαρότερα στελέχη ήταν απασχολημένα με διοικητικές 
δουλειές, ο τομέας της ασφάλειας ανατέθηκε στους πιο ελαφρόμυαλους παλικαράδες του 
Συνδέσμου, που δεν ήταν σε θέση να καταστρώσουν κανένα σχέδιο. Έτσι γίναν δυο φορές 
μέσα σε μια βδομάδα νυχτερινές οδομαχίες στην οδό Σόλωνος, με ανταλλαγή πυκνών 
πυροβολισμών –χωρίς ευτυχώς θύματα– ανάμεσα σε δυο ομάδες δεξιών φοιτητών, που η 
καθεμιά είχε πάρει την άλλη για εχθρική, από έλλειψη συνεννόησης και συνθημάτων. Με 
τους βομβόπληκτους πάλι δημιουργήθηκαν δυσάρεστες παρεξηγήσεις, γιατί διάφορες 

231 Πρβλ. και την αντίστοιχη μαρτυρία του Α. Ι. Πεπονή (ό.π., σ. 61): «Αφού τους μοιράζαμε το συσσίτιο 
που έστελνε ο Ερυθρός Σταυρός και τους βοηθούσαμε σε ό,τι άλλο μας ζητούσαν και το μπορούσαμε, 
σηκωνόμασταν, αυτοσχέδιοι ρήτορες, και τους τραβούσαμε από ένα λογύδριο για το ποιοι είμαστε, για 
το τι πιστεύαμε και για Μεγάλη Ελλάδα. Μέσα στη δυστυχία τους, μας άκουγαν με κάποια έκπληξη και 
τελικά με αδιαφορία». 
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ομάδες ασφαλείας έκαναν διαδοχικά αιφνιδιαστικές έρευνες στους μπόγους και τα 
στρώματα της ίδιας αίθουσας, ενώ στη διπλανή δε γινόταν κανένας έλεγχος. (Ρούφος, 
2015, 207-208) 

Ο Ρούφος δεν θα έδινε μεγαλύτερη έκταση στα επεισόδια αυτά, που προκάλεσαν 

όντως σχίσμα στους κόλπους του ΕΣΑΣ, εντείνοντας περαιτέρω τη διάσταση μεταξύ 

όσων ήθελαν τον Σύνδεσμο απλό συντονιστικό όργανο των «μπλε» οργανώσεων και 

των υπολοίπων (ανάμεσά τους και του ίδιου του συγγραφέα), που θα υποστήριζαν την 

αυτοτέλειά του και την απεξάρτησή του από τις «τροφοδότριες» οργανώσεις. Θα 

έκλεινε το ζήτημα, με την επισήμανση ότι «μόλις ησύχασαν λίγο τα πράματα και 

λιγόστεψε η υπόλοιπη δουλειά, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής και τα καλύτερα 

στελέχη πήραν στα χέρια τους και τον τομέα της ασφάλειας» (Ρούφος, 2015, 208). Την 

ίδια στιγμή «μεγάλο μέρος από τους πρόσφυγες, βλέποντας ότι δε γίνονταν άλλοι 

βομβαρδισμοί, ξαναγύρισε στους πειραιώτικους συνοικισμούς», αφήνοντας πίσω 

στους χώρους του Πανεπιστημίου μόνο τους πραγματικά άστεγους («που ’χαν πέσει τα 

σπίτια τους») και τους «πολύ φοβιτσιάριδες» ‒εξέλιξη που μετέβαλε τη διαδικασία του 

συσσιτίου σε «ρουτίνα», την οποία και «έβγαζαν πέρα ελάχιστοι άνθρωποι» (Ρούφος, 

2015, 209). Με την ισχυρή παρέμβαση, τέλος, του Μιχαήλ (ύστερα και από σχετική 

εισήγηση του Δίωνα) θα επιδιωκόταν στο εξής η απαλλαγή του Συνδέσμου από την 

«άτοπη» συνεργασία με τους Ευέλπιδες, «που μόνο σαν εχτελεστικά όργανα [είχαν] 

μια περιορισμένη χρησιμότητα», ενώ, αν αφήνονταν «να κάνουν του κεφαλιού τους», 

θα προξενούσαν ανεπανόρθωτη ζημιά στον αγώνα των «σταυροφόρων» του ΕΣΑΣ 

(Ρούφος, 2015, 228).232  

232 Σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Α. Ι. Πεπονή, τις μέρες εκείνες της περίθαλψης των 
«βομβόπληκτων» του Πειραιά θα έκαναν την εμφάνισή τους στο Πανεπιστήμιο οι υπερεθνικιστές της 
«αδιάλλακτης φρασεολογίας και των κραυγαλέων τόνων» (ό.π., σ. 61)˙ επρόκειτο για τους ρήτορες του 
εμφυλιοπολεμικού μίσους, τους «επαγγελματίες του αντικομμουνισμού», που είχαν κατορθώσει να 
εισχωρήσουν στους κόλπους των ΕΣΑΣιτών –ανάμεσά τους και αρκετοί με κανονικές άδειες 
οπλοφορίας και ταυτότητες της Ειδικής Ασφάλειας. Εκτός από τις προσωπικές επιθέσεις στον ίδιο τον 
Κ. Μαλτέζο ως ύποπτο «φιλοεπονιτισμού», οι ακροδεξιοί εκείνοι εξτρεμιστές θα κατηγορούσαν τους 
συμφοιτητές τους της φιλελεύθερης-προοδευτικής πτέρυγας του ΕΣΑΣ για «συνοδοιπορία» με το εαμικό 
κίνημα και τους κομμουνιστές ‒εισηγούμενοι, όπως παρατηρεί ο Πεπονής, προδρομικά μια «θεωρία» 
που θα χρησιμοποιούνταν ευρύτατα από το μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς για δυο δεκαετίες εναντίον 
συλλήβδην των πολιτικών δυνάμεων του Κέντρου με προοδευτικό προσανατολισμό. Αποτέλεσμα της 
«νόθευσης» του αγώνα του ΕΣΑΣ, θα ήταν σύντομα η ομάδα των μελών της ΡΑΝ που κινούνταν στο 
περιβάλλον του Κ. Μαλτέζου (ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρούφος) να αποχωρήσουν από το κτίριο της 
Νομικής: «Και ήρθαν οι ακραίοι να τα χαλάσουν όλα. […]. Δουλειά καμιά. Υπήρχε η φήμη πως αρκετοί 
ανάμεσά τους οπλοφορούσαν με κανονικές άδειες στην τσέπη. Τη νύχτα της ίδιας μέρας στο σπίτι του 
Ρούφου, στην οδό Κουμπάρη, ενημέρωνα τον Κίτσο Μαλτέζο και συζητήσαμε για κείνη την 
απροσδόκητη ενίσχυση. Συμφωνήσαμε πως και οι άνθρωποι και οι μέθοδοί τους μας ήτανε ξένοι. Την 
επόμενη, η ατμόσφαιρα στο κτίριο της Σόλωνος είχε αλλάξει˙ κυκλοφορούσαμε πια δυο ομάδες, με το 
ίδιο χρώμα αλλά με διαφορετικές ιδέες και προ παντός αλλιώτικη νοοτροπία. […]. Τελικά, η ομάδα των 
εισβολέων εγκαταστάθηκε δυναμικά στο κτίριο της Σόλωνος. Κι εμείς αποχωρήσαμε» (ό.π., σ. 61-62). 
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Στην ανασκόπηση των γεγονότων του Ιανουαρίου του 1944 και των πρόσφατων 

επιτυχιών του Συνδέσμου θα συγκαταλεγόταν λοιπόν, συν τοις άλλοις, η αναπάντεχα 

αναίμακτη, χωρίς καν να ανοίξει κομμουνιστική μύτη, «εκπόρθηση» του 

Πανεπιστημίου: «Nostra est Universitas, alma mater», θα αναφωνούσε ο Μάρκος στο 

πάρτυ που θα διοργάνωνε ο στενότερος κύκλος των «ΑΡΗτών» (με επάλληλη ένταξη 

στον ΕΣΑΣ), για να γιορτάσει τη θριαμβευτική επιστροφή των «μπλε» οργανώσεων 

στο Κεντρικό κτήριο και στα αμφιθέατρα της Νομικής Σχολής, έχοντας πάντα ως 

σίγουρη και σταθερή βάση τους το Πολυτεχνείο (Ρούφος, 2015, 212-236). 

Αντιπρόσωποι, επίσης, από άλλα Ανώτατα Ιδρύματα (όπως από την ΑΣΟΕΕ) θα 

ζητούσαν συνάντηση με εκπροσώπους της Διοικούσας (τον Μιχαήλ και τον Δίωνα στο 

μυθιστόρημα), προκειμένου να εισέλθουν και αυτοί στο νέο, ένδοξο και γεμάτο 

ρομαντισμό σχήμα των μη εαμικών οργανώσεων (Ρούφος, 2015, 209, 220, 227).233  

Παρά τις γκρίνιες του Γεωργιάδη για το ανούσιο όφελος των όποιων επιχειρήσεων 

στις Σχολές (Ρούφος, 2015, 229-230) και την κατεδαφιστική κριτική του πραγματιστή 

Ρένου για τα παιδιαρίσματα του Μιχαήλ και των φίλων του, που έπαιζαν τους «ήρωες 

μυθιστορημάτων», λες και από αυτούς και τις «ψευτοοργανώσεις» τους εξαρτώνταν 

πράγματι οι τύχες του τόπου (Ρούφος, 2015, 226), ο ηγέτης του «Σπουδαστικού 

Λόχου» της ΑΡΗ/ΡΑΝ και των «πανεπιστημιακών» του ΕΣΑΣ θα εξηγούσε ως 

ακολούθως το διακύβευμα της όλης υπόθεσης: 

‒Έχει μεγάλη ηθική και πολιτική σημασία για μας, απάντησε σοβαρά ο Μιχαήλ. Η 
παράταξή μας εμφανίζεται και επιβάλλεται. Ως τώρα μας ήξεραν για μια φούχτα παλαβούς 

Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το επεισόδιο αυτό (μαζί με τα πραγματικά ονοματεπώνυμα 
των εμπλεκομένων), πρβλ. και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 237 και σ. 374 (σημ. 
559 και 561). Πρβλ. τέλος, και Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 48. 
233 Στη Ρίζα του Μύθου η κατάληψη της Ανωτάτης Εμπορικής από τις δυνάμεις του ΕΣΑΣ είχε 
προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου 1944, ημέρα της δολοφονίας του Μιχαήλ (πρβλ. Ρούφος, 
2015, 220 και 227). Πρβλ. και την αντίστοιχη μαρτυρία του ανώνυμου συντάκτη του εκτενούς 
δημοσιεύματος για τη Ρίζα του Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 
(ό.π., 63): «Τα προβλήματα διατροφής και ασφαλείας, μ’ όλη την ανακατωσούρα, που έφερνε το 
γεγονός, ότι την Κεντρική Επιτροπή του ΕΣΑΣ αποτελούσαν αντιπρόσωποι οργανώσεων, που έφερναν 
μαζί τους τις αποχρώσεις και τις διενέξεις, τα μικροφιλότιμα και τα κουτσομπολιά, που χώριζαν τις 
ηγεσίες των, λύθηκαν όσο μπορούσαν ικανοποιητικότερα. Τώρα ετοιμαζόταν το σχέδιο για την 
κατάληψη της Ανωτάτης Εμπορικής. Οι κομμουνισταί, μην αποτολμώντας μια μεγάλης κλίμακος 
επίθεση εναντίον των κτιρίων, που φύλαγε ο σκληρός πυρήν ‒καμιά σαρανταριά‒ του Εθνικού 
Συνδέσμου, άρχισαν τις μεμονωμένες απόπειρες εναντίον των δυναμικοτέρων μελών του. Έτσι, ένα 
πρωί, της 1ης Φεβρουαρίου 1944, την ώρα που έφευγε από το σπίτι του, έπειτα από δύο άλλες 
αποτυχημένες απόπειρες, έπεσε νεκρός με εφτά σφαίρες φυτεμένες στην πλάτη, ο Μιχαήλ ‒δηλαδή ο 
Κίτσος Μαλτέζος». Πάντως, σύμφωνα με τον Σ. Τσαμπηρά (Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 32), είχε 
εγκατασταθεί και στην ΑΣΟΕΕ (ήδη από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 1944 και ύστερα 
από τη βίαιη παραβίαση της Σχολής, για να εξοικονομηθεί χώρος στέγασης και περίθαλψης των 
«βομβόπληκτων» του Πειραιά), ένοπλη περιφρούρηση από ενδεχόμενη επίθεση της ΕΠΟΝ˙ πρβλ. και 
Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 223.  
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που έτρωγε ξύλο. Τώρα είμαστε εμείς οι δυνατοί, κι η δύναμη τραβάει τους 
αναποφάσιστους. Σε λίγο θα ’χουμε όλη τη μάζα των φοιτητών για υλικό προπαγάνδας. 
(Ρούφος, 2015, 229) 234 

 

Στο σημείο αυτό θα έκλεινε ο κύκλος που είχε ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 1942, όταν 

ο Δίων με τον Στέφανο (εκπρόσωποι μιας χούφτας αδύναμων και καταγέλαστων 

«Χριστιανοδημοκρατών») θα παρακολουθούσαν τον ξυλοδαρμό και την έξωση από 

την «υπόγα» της Φοιτητικής Λέσχης των «τεταρτοδιεθνιστών» του ΤΑΦ. Τα πράγματα 

θα είχαν αλλάξει άρδην στο μεταξύ. Η «σταυροφορία» έδειχνε να στέφεται με επιτυχία, 

κάτω από την καθοδήγηση του Μιχαήλ/Κ. Μαλτέζου. Το Πανεπιστήμιο και το σύνολο 

σχεδόν των Ανώτατων Σχολών θα είχαν περάσει κάτω από τον έλεγχο των μη εαμικών 

οργανώσεων, το κύμα συμπάθειας προς (και συμπόρευσης με) το ΕΑΜ/ΚΚΕ θα  είχε 

ανακοπεί.235 Ανεξάρτητα από την ακρίβεια των ισχυρισμών του συγγραφέα και τους 

ευρύτερους στόχους μυθιστορηματικής οικονομίας που εξυπηρετούσε αυτή η κυκλική 

234 Αξίζει να παραθέσουμε την αποτίμηση της πρώτης αυτής νίκης των «σταυροφόρων» του Χρονικού 
από τον ανώνυμο Δ. του περιοδικού Σύνορα των Δύο Κόσμων (ό.π., 59): «Με τις σημερινές προοπτικές, 
ίσως η αξία του αγώνα των να φαίνεται περιορισμένη. Όταν ο κατακτητής βεβηλώνει τα ιερά του έθνους 
και όταν η ξενοκίνητη μειοψηφία μακελεύει ανεμπόδιστη ελληνικά κορμιά, ποια σημασία έχει το ποιος 
κατέχει τις βουβές αίθουσες, τα αδειανά αμφιθέατρα; Όμως, θα ήταν μικρόψυχος αυτός ο συλλογισμός. 
Γιατί ακριβώς όταν χάνεται ο χώρος, γιγαντώνονται τα σύμβολα. Και το γεγονός, ότι τον Ιανουάριο του 
1944, όταν μόνο καταστροφές και θυσίες είχε στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα η εθνική παράταξις 
κι όταν με τον ερχομό κάθε νύχτας, ανέτελλε η κυριαρχία της ΟΠΛΑ πάνω στις βυθισμένες πόλεις, το 
Πανεπιστήμιο έγινε η ακρόπολις μιας φούχτας εθνικιστών φοιτητών, ήταν μια νίκη. Και το γεγονός, ότι 
στο Πανεπιστήμιο αυτό τον Ιανουάριο του 1944 φιλοξενήθηκαν χιλιάδες πρόσφυγες απ’ τον 
βομβαρδισμένο Πειραιά, που το ΕΑΜ λαχτάραγε, έτσι προλεταριοποιημένοι όπως ήσαν από την φυγή, 
να τους εξαπολύσει σαν δυνάμεις κρούσεως διά την επιβολή του και εμποδίστηκε πάλι απ’ αυτήν τη 
φούχτα, που φύλαγε νύχτα μέρα τα αμφιθέατρα, ήταν κι αυτό μια νίκη».  
235 Κατά τον Χ. Φλάισερ (Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 47 και σημ. 113), οι φοιτητές του 
ΕΣΑΣ είχαν κατά πάσα πιθανότητα καταφέρει (χωρίς όλες οι πρωτογενείς πηγές να είναι σύμφωνες ως 
προς τούτο) «να αποκτήσουν το προβάδισμα στο Πολυτεχνείο, ενώ το Πανεπιστήμιο [παρέμενε] υπό 
τον αποκλειστικό έλεγχο της ΕΠΟΝ». Ο Π. Μακρής-Στάικος είναι, αντίθετα, κατηγορηματικός: 
υποστηρίζει ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 1944 (προφανώς ύστερα και από τη δολοφονία του Κ. 
Μαλτέζου) «ο ΕΣΑΣ έχει ανασυνταχθεί και διευρυνθεί τόσο, ώστε να ελέγχει τα ΑΕΙ» (ό.π., σ. 217˙ 
πρβλ. και το κριτικό του σχόλιο για τις θέσεις του Φλάισερ περί τον ΕΣΑΣ, σ. 368 και σημ. 500). Ο  Ι. 
Χανδρινός πάλι («Οι οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης: καταγραφή και ανάλυση», στον συλλογικό 
τόμο με επιμ. Χ. Φλάισερ, Κατοχή-Αντίσταση, 1941-1944, ό.π., σ. 77-108), σε κείμενο που στηρίζεται 
ουσιαστικά στις εκτιμήσεις του Π. Μακρή-Στάικου για τον ΕΣΑΣ (ό.π., σ. 218), σημειώνει στην 
κατάληξη της αναφοράς που κάνει για τις συσσωματώσεις των μη εαμικών οργανώσεων σε ευρύτερα, 
ομοσπονδιακά σχήματα τύπου ΛΑΕ, ΕΔΕΜ, ΠΑΣ: «Κατά πολύ δημοκρατικότερος [του ΠΑΣ] ήταν ο 
φοιτητικός Εθνικός Σύνδεσμος Ανωτάτων Σχολών (ΕΣΑΣ) που είχε στόχο να αγκαλιάσει όλες τις 
αστικές οργανώσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σαν αντίπαλο δέος του ΕΑΜ στον φοιτητικό κόσμο. 
Αποτελούσε μια χαλαρή συσσωμάτωση από μέλη άλλων οργανώσεων, κατά βάση από την Ιερά 
Ταξιαρχία (ΙΤ), τον ΕΔΕΣ και την ΠΕΑΝ, και, χωρίς να υιοθετούμε άκριτα αριθμούς, υποτίθεται πως το 
καλοκαίρι του 1944, 40.000 φοιτητές του Πανεπιστημίου, 1.000 του Πολυτεχνείου και 1.000 της 
Ανωτάτης Εμπορικής είχαν άμεση ή έμμεση επαφή με τον ΕΣΑΣ» (ό.π., σ. 90). Ο Ε. Χατζηβασιλείου 
(ΠΕΑΝ…, ό.π., 222), τέλος, μιλά για «μια σημαντική ανάκαμψη» των μη εαμικών φοιτητικών 
οργανώσεων στο Πανεπιστήμιο, απόρροια όχι τόσο της συσπείρωσής τους στον ΕΣΑΣ όσο «της 
αντίδρασης που προκάλεσε η επιθετική στάση του ΕΑΜ κατά το προηγούμενο διάστημα».    
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(επανα)φορά στην αφετηρία (με αντεστραμμένους πλέον τους όρους του παιχνιδιού), 

αξίζει να σημειωθεί ότι, όντως, στις αρχές του 1944, σύμφωνα με τον M. Mazower, και 

καθώς ο κατοχικός Εμφύλιος θα έχει αυξήσει κατακόρυφα τις ανησυχίες και τους 

φόβους της αστικής τάξης για τα μεταπολεμικά πλάνα του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, η κατάσταση 

στον φοιτητικό χώρο, όπως και γενικότερα στη σιωπηρή και ανένταχτη σε οργανώσεις 

πλειονότητα της κοινής γνώμης, φαίνεται ότι είχε αρχίσει να αποβαίνει αρνητική για 

το κίνημα της Αριστεράς: 

Η κοινή γνώμη είχε αρχίσει να μεταστρέφεται εις βάρος της Αριστεράς. Το 1942 η 
εκτίμηση ήταν ότι το 90% των φοιτητών του Πανεπιστημίου υποστήριζε το ΕΑΜ˙ το 1944 
ο αριθμός είχε μειωθεί σε λιγότερο από 50%. Μπορεί οι εκτιμήσεις αυτές να ήταν 
χονδροειδέστατες, αλλά οπωσδήποτε έδειχναν ποιο ήταν το ρεύμα. Το ενδιάμεσο πεδίο 
του κοινωνικού ριζοσπαστισμού που είχε αναδυθεί στην πρώτη φάση της Κατοχής 
εξαιτίας της σιτοδείας εξαφανιζόταν τώρα και πάλι, καθώς η ελληνική πολιτική 
πολωνόταν.236 

 
 
IV.6. Casus belli: ζητήματα ιδεολογίας και ποιητικής στη Ρίζα του 

Μύθου 
 
Τι θα έμενε, όμως, στον αυτοβιογραφικό ήρωα ως απόσταγμα της συμμετοχής του στην 

πρώτη (και μοναδική έως τότε) συνεισφορά του στους αναξιοπαθούντες συμπατριώτες 

του μέσα από την Αντίσταση και τον ΕΣΑΣ («τη σημαντικότερη κοινωνική προσφορά 

των αστικών οργανώσεων στη διάρκεια της Κατοχής», κατά τον βιογράφο του Κ. 

Μαλτέζου);237 Ένα από κείνα τα βράδια του Ιανουαρίου του 1944, ξαγρυπνώντας και 

κάνοντας βάρδια «σ’ ένα μικρό γραφείο της Νομικής Σχολής», με λιγοστό φως και «το 

κρύο τσουχτερό», ο Δίων θα έθετε λίγο-πολύ αυτό το ερώτημα στο νεότερο απόκτημα 

του κύκλου των «σταυροφόρων», τον (επίσης «πρώην κομμουνιστή») Κώστα ‒έμμεσα 

και στον ίδιο του τον εαυτό: ποιος ήταν άραγε ο σκοπός του αγώνα τους, 

συγκρινόμενος με τη σταθερή πίστη των κομμουνιστών στο δίκαιο της δικής τους 

236 M. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, ό.π., σ. 350, πρβλ. και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 229: «Κυριαρχία του ΕΑΜ σημαίνει στρατιωτική κυριαρχία. Και στην Αθήνα όλο 
και περισσότερες συνοικίες αποκλείονται από τον ΕΛΑΣ, γίνονται τμήματα της ‘‘Λεύτερης Αθήνας’’. 
Η στρατιωτική αυτή επιβολή των κομμουνιστών στην  πρωτεύουσα δεν συμβαδίζει αναγκαστικά με το 
λαϊκό αίσθημα. Η καθοδήγηση του ΕΑΜ από το ΚΚΕ που σταδιακά γίνεται φανερή, η βελτίωση του 
επισιτισμού, οι ειδήσεις από τις αγριότητες του ΕΛΑΣ στην ύπαιθρο και η τρομοκρατία της ΟΠΛΑ στην 
Αθήνα μεταβάλλουν αποφασιστικά τη σιωπηλή πλειοψηφία. Το ίδιο συμβαίνει και στον φοιτητόκοσμο, 
όπου η ΕΠΟΝ έχει χάσει σημαντικό τμήμα της δύναμής της, προς όφελος των αστικών οργανώσεων» 
(πρβλ. και σημ. 541, σ. 372 για σχετικές εκθέσεις της εποχής και σημειώματα αντίστοιχου περιεχομένου 
από την Αθήνα προς την κυβέρνηση του Καΐρου και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Ε. Τσουδερό). 
237 Π. Μακρής-Στάικος, ό.π., σ. 235. 
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πάλης για έναν «καινούργιο κόσμο»;238 Η απάντηση που θα έδινε τότε ο Δίων θα 

συνιστούσε μια ακόμη κατάφαση του αριστοκρατικού του ιδανικού, το οποίο τον είχε 

εμπνεύσει στο ξεκίνημα της εμπλοκής του με το αντιστασιακό κίνημα ‒

προοιωνίζοντας, ωστόσο, αμυδρά κάποιες από τις μελλοντικές μεταβολές στην 

ιδεολογία και στην ψυχοσύνθεσή του: 

Εκείνο το βράδυ, μετά τη συζήτηση, ο Δίων κι ο Κώστας γύρισαν δυο ώρες μέσα στη 
νύχτα του μεγάλου κτιρίου, στους μακρείς διαδρόμους με το ελάχιστο φως, στις αίθουσες 
με τη βαριά μυρωδιά, όπου ακουγόταν μόνο η αναπνοή χιλιάδων σκιών ξαπλωμένων στο 
πάτωμα. Κι εκείνο το βράδυ ο Δίων βρήκε μόνος του την απάντηση στο ερώτημα που είχε 
διατυπώσει λίγο πρωτύτερα: ήταν μέσα στο νόημα αυτής της παράξενης εποχής με τα 
ατέλειωτα μερόνυχτα, όπου μια φούχτα νέοι με χλωμά, κουρασμένα πρόσωπα, τεντωμένα 
από τον εκνευρισμό και το ξενύχτι, σ’ αδιάκοπη επιφυλακή, πάνοπλοι, συντηρούσαν, 
φρουρούσαν και διοικούσαν τρεις χιλιάδες προλετάριους. Οι νέοι αστοί διατηρούσαν 
δύναμη κι εξουσία πάνω στη μικρή κοινωνία που ’χαν δημιουργήσει ‒αυτό ήταν το νόημα 
κι η απάντηση‒ χωρίς να χρειαστεί ποτέ απειλή ή βία: μόνο με τη σιωπηλή επιβολή των 
ανθρώπων που αγρυπνούν όταν οι πολλοί κοιμούνται. (Ρούφος, 2015, 208) {(Ίσως αυτή 
η μνήμη να συντέλεσε, αργότερα, στη διαμόρφωση των πολιτικών πεποιθήσεων του 
Δίωνα ‒όλα ήταν εκεί: η άμορφη μάζα, η μικρή ηγετική τάξη που κυβερνάει, αλλά και 
θυσιάζεται, ο ηγέτης που μεταδίνει πίστη και φλόγα…) (Ρούφος, 1954, 204)} 

Ήρθε η ώρα, κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό για τη Ρίζα του Μύθου, να 

ασχοληθούμε με το πιο ακανθώδες, ίσως, ζήτημα του πρώτου τόμου του Χρονικού, 

αυτό που ξεσήκωσε ‒όπως είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας‒ θύελλα 

αντιδράσεων όχι μόνον από την πλευρά της Αριστεράς, αλλά και από τους κριτικούς 

του ιδεολογικά όμαιμου συντηρητικού ή και φιλελεύθερου χώρου: αναφερόμαστε, 

φυσικά, στην πολιτική τοποθέτηση του Δίωνα και της παρέας του, στην ταυτότητα που 

προσέδωσαν οι ίδιοι στην «σταυροφορία» τους, στις σχέσεις και στις συμμαχίες τους 

με το ευρύτερο αντικομμουνιστικό «στρατόπεδο» ‒θέματα, εξάλλου, που 

εξακολουθούν έως και σήμερα να σκανδαλίζουν ανελλιπώς φιλολόγους και 

ιστορικούς, επαγγελματίες κριτικούς και απλούς αναγνώστες του έργου. 

238 Πρβλ. το σχεδόν ρητορικό ερώτημα, όπως θα διατυπωνόταν από τον Δίωνα στον φαινομενικά 
αδιάφορο για ιδεολογίες και αναλύσεις, «αθλητικό» και διονυσιακό Κώστα: «Οι κομμουνιστές είναι 
αλλιώτικοι, γιατί πιστεύουν σε μια ιστορική εξέλιξη, και πολεμάνε γι’ αυτήν ώσπου να φέρουν τον 
καινούργιο κόσμο. Εμείς τι επαγγελλόμαστε να φέρουμε;» (Ρούφος, 2015, 206). Ο Κώστας τελικά θα 
έδινε την απάντηση στο ερώτημα του φίλου του λίγους μήνες αργότερα, πεθαίνοντας ως «Ιερολοχίτης» 
στη μάχη της Μενίνας (17-18 Αυγ. 1944) εναντίον των Γερμανών, αποκτώντας έτσι και αυτός μια 
περίοπτη θέση στο πάνθεο των πιστών μαθητών-ακολούθων του Μιχαήλ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 357-
360). Δεν είναι σαφές σε ποιο πραγματικό πρόσωπο παραπέμπει, αλλά από τους συναγωνιστές του 
Ρούφου στον ΕΣΑΣ και στον «Ιερό Λόχο», σκοτώθηκαν στη μάχη του Αρχάγγελου Πρέβεζας (6-7 Ιουλ. 
1944) ο Τ. Καπράλος και ο Ηλ. Κουρεμένος, και στη μάχη της Μενίνας ο Ν. Τσουχνικάς (στον οποίο 
αναφέρεται ονομαστικά ο συγγραφέας, αλλά εσφαλμένα τοποθετεί τον θάνατό του στη μάχη του 
Αρχάγγελου Πρέβεζας). Για όλα αυτά, πρβλ. και Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 113-114 
και Σ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 92-93, 157, 164-165 και 184.   
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Πριν ξεκινήσουμε, ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο συγγραφέας ‒στον 

απόηχο της κριτικής ομοβροντίας από δεξιούς και κεντρώους συγγραφείς και λογίους 

για τον ατυχή, κατά την εκτίμησή τους, τρόπο απόδοσης των ιδεολογικών 

αναζητήσεων της νεολαίας που εμφορούνταν (υποτίθεται) από «εθνικά» ιδανικά‒ είχε 

φροντίσει, με τη δημοσίευση του δοκιμίου του για τη «Νεοελληνική Συντηρητική 

Ιδεολογία» στη Νέα Εστία αρχές του 1956, να ανασκευάσει ‒ουσιαστικά με ένα μη 

λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο ταίριαζε σαφώς περισσότερο στις στοχεύσεις του‒ την 

«πολεμική» που είχε δεχτεί περί ιδεολογικής σύγχυσης, ανεπάρκειας και αμηχανίας 

των νέων «σταυροφόρων» του πρώτου τόμου του Χρονικού ‒επικρίσεις που 

προέρχονταν, όπως είπαμε, όχι μόνον από ιδεολογικούς αντιπάλους (αυτό το θεωρούσε 

αναμενόμενο), αλλά και από τη δική του πλευρά.239 

Οι αιτιάσεις που είχαν εκτοξευτεί, λόγω και του αυτοβιογραφικού χαρακτήρα του 

έργου του, καθώς και της αισθητικής αντίληψης του ίδιου του Ρούφου για τη φύση και 

το ρόλο της λογοτεχνικής δημιουργίας, ένιωθε ότι τον έπλητταν προσωπικά: «Τίποτα 

δε θα ’ταν ευκολότερο από το να προικίσω τους ήρωές μου» ‒θυμόμαστε τον 

συγγραφέα να διαβεβαιώνει τον Αιμ. Χουρμούζιο στην ανεπίδοτη απαντητική του 

επιστολή για την κριτική του δεύτερου στην Καθημερινή‒ «μ’ ένα έτοιμο σαφές 

νηφάλιο, λεπτομερειακό πρόγραμμα, βουτηγμένο ως το λαιμό σε ‘‘ελληνικό αύριο’’, 

που να μεταφράζει την εθνική συνείδηση και αγωνία της Κατοχής σε γνώμες για τη 

μεταπολεμική πολιτειακή και συνταγματική συγκρότηση, την οικονομία, την παιδεία, 

τις εθνικές διεκδικήσεις και το οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Τέτοιο εγχείρημα όμως 

θα ’ταν ψυχολογικά περιττό, καλλιτεχνικά βάναυσο κι αντικειμενικά κίβδηλο»˙ και 

παρακάτω: «Χρονικό έκανα κι όχι κοινωνιολογικό δοκίμιο, ούτε πολιτική δεοντολογία. 

[…]. Τέτοια πρόθεση θα ’ταν πολύ ταπεινή –όταν θελήσω να κάνω πολεμική δε θα την 

κρύψω κάτω από λογοτεχνικό μανδύα. Η ανάμιξη τέχνης και πολιτικής μού είναι 

‘‘αισθητικά’’ αντιπαθητική».240  

Για να το πούμε αλλιώς, το δοκίμιο ως είδος του παρείχε αυτή ακριβώς τη 

διακριτική ελευθερία και ευχέρεια (που δεν απολάμβανε στην τριλογία) να απαντήσει 

239 Το δοκίμιο πρωτοδημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες στο περ. Νέα Εστία, τόμος 59ος, τχ. 685-686, 15 
Ιαν.–1 Φεβρ. 1956 και τχ. 687, 15 Φεβρ. 1956, 142-146 και 236-243, αντίστοιχα [= Ρ. Ρούφος, Οι 
Μεταμορφώσεις του Αλάριχου… ό.π., σ. 15-44]. 
240 Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-
1964)», ό.π., 306 και 307, αντίστοιχα. Πβ. και την παραδοχή του ίδιου του Ρούφου στον Θεοτοκά (σε 
επιστολή του από τη Λευκωσία, ημερομηνίας 17 Νοεμ. 1954): «Ήθελα, παράλληλα μ’ αυτό, να ιδωθεί 
το βιβλίο μου περισσότερο σα λογοτέχνημα και όχι σαν πολιτικό έργο. Έτσι με στενοχώρησε πολύ η 
κριτική του κ. Χουρμούζιου (το β΄ μέρος της ιδίως) που στήνει καυγά για τις πολιτικές τοποθετήσεις 
των νέων του Χρονικού» (ό.π., 266). 
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σε όλους όσοι είτε τον θεωρούσαν αντιδραστικό απολογητή του ιδεολογικά 

χρεοκοπημένου συντηρητικού κόσμου (ή/και της αστικής τάξης), είτε, αντίστροφα, 

έψεγαν την επιφανειακότητα του προβληματισμού, τον «αισθητισμό» και τον 

ιδεολογικό αποπροσανατολισμό των πρωταγωνιστών της Ρίζας του Μύθου. Επομένως, 

την πραγματική ιδεολογική τοποθέτηση του συγγραφέα ή την πολιτική του ταύτιση δεν 

θα πρέπει να τις αναζητήσουμε (τουλάχιστον αποκλειστικά) μέσα στο βιβλίο, εφόσον 

ο ίδιος θεωρούσε εκ προοιμίου προβληματική την ανάμιξη της τέχνης με την πολιτική 

και ένα έργο μυθοπλασίας ακατάλληλο για τη διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση 

συναφών ζητημάτων.241 

Από την άλλη, αυτό δεν συνεπάγεται καθόλου ότι ένας μελετητής δεν δικαιούται 

να εξετάσει πώς αποτυπώνονται στο μυθιστόρημα οι ιδεολογικές ζυμώσεις που 

συντελούνταν στον χώρο όπου κινούνταν οι ήρωες του βιβλίου ή πώς ενσάρκωναν οι 

ίδιοι τις εξελίξεις και τα διλήμματα που προέκυπταν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο 

(όπως ήταν αυτή της Κατοχής και της Αντίστασης)˙ αρκεί κανείς να μη λησμονεί ότι 

σε ένα λογοτεχνικό έργο οι ιδεολογικές συγκλίσεις ή συγκρούσεις, ο διαμοιρασμός των 

ρόλων ανάμεσα στα πρόσωπα και η διαπλοκή, η σύμπτωση ή και η αντιπαράθεση των 

ποικίλων λόγων τους (με τη μπαχτινική έννοια του όρου) υπάγονται συχνά, όπως 

φιλοδοξούμε να διαφανεί και εδώ, σε ένα γενικότερο σχήμα, όπου ο δημιουργός 

εντάσσει και μέσα από το οποίο αποδίδει ή διερμηνεύει τα πράγματα. Με άλλα λόγια, 

η όποια «πραγματικότητα» σε ένα έργο μυθοπλασίας δεν μπορεί παρά να υπακούει ή 

να υποτάσσεται (και) στις αισθητικές αναγκαιότητες, που ένα συγκεκριμένο 

λογοτεχνικό είδος επιβάλλει ‒στην προκειμένη περίπτωση η ιδιότυπη μίξη ενός 

επικαιρικού (documentary), αυτοβιογραφικού και ιδεολογικού (εμείς θα προσθέταμε 

και εφηβικού) μυθιστορήματος, όπως εύστοχα είχε χαρακτηρίσει πρώτος το Χρονικό 

μιας Σταυροφορίας ο Α. Σαχίνης.242 

Υπενθυμίζουμε αρχικά ότι στο πρώτο κεφάλαιο της Ρίζας του Μύθου, ο Δίων είχε 

αυτοσυστηθεί ως ένας νέος «εθνικιστής» (λόγω «ανατροφής και περιβάλλοντος»), 

«ξένος» προς τα πολλά (οικονομικά και κοινωνικά) προβλήματα, τα οποία και βίωνε 

σε οξυμμένη μορφή η συντριπτική πλειονότητα των συμπατριωτών του, ιδιαίτερα τη 

241 Για μια αναλυτική παρουσίαση του δοκιμίου του Ρούφου, για τα ζητήματα ιδεολογίας και πολιτικής 
ταυτότητας που θίγονταν εκεί και για τη συνεξέτασή του με ομόλογα κείμενα του Γ. Θεοτοκά (κυρίως 
το Δοκίμιο για την Αμερική), πρβλ. το άρθρο μας, Α. Δ. Μπαζούκης, «Ο άβολος μετεωρισμός…», περ. 
Κονδυλοφόρος, ό.π., 217-243. 
242 Α. Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι. Είκοσι Χρόνια Νεοελληνικής Πεζογραφίας: 1945-1965, ό.π., σ. 161 και 
εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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δεδομένη ιστορική συγκυρία. Ο κεντρικός ήρωας διέθετε, επιπρόσθετα, σαφή 

συνείδηση της ταξικής του τοποθέτησης: οι μεγαλοαστικές του καταβολές, η 

ξεχωριστή παιδεία και καλλιέργεια των μαθητικών του χρόνων, όπως και τα ποικίλα 

διαβάσματα και οι φιλοσοφικές του προτιμήσεις (ο ιδεαλισμός του Πλάτωνα και η έλξη 

του νιτσεϊκού Ζαρατούστρα),243 θα του είχαν εξασφαλίσει την αίσθηση μιας 

αριστοκρατικής υπεροχής και μιας σταυροφορικής αποστολής «σωτηρίας» του δικού 

του εκλεπτυσμένου κόσμου (και εν γένει του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως είχε 

διαμορφωθεί στη μακραίωνη ιστορία του) από τον «οδοστρωτήρα» ή τον «χείμαρρο» 

του «μπολσεβικισμού». 

Η μαχητική του στάση έναντι των «κόκκινων» (πάγια, «πλεονασματικά» και 

στερεοτυπικά αναπαριστώμενων ως η ενσάρκωση του «απόλυτου κακού») θα είχε 

εκδηλωθεί από τις πρώτες κιόλας σελίδες του μυθιστορήματος και θα είχε επιβεβαιωθεί 

με τις αλλεπάλληλες αψιμαχίες του Δίωνα και των υπόλοιπων φανατικών 

«Xριστιανοδημοκρατών» με τους κομμουνιστές στον χώρο του Πανεπιστημίου (ή και 

έξω από αυτόν).244 Και, για να μιλήσουμε με όρους θεωρίας του ιδεολογικού 

μυθιστορήματος, όπως τους εισήγαγε και τους εφάρμοσε πρώτη η Susan Rubin 

Suleiman, στο εκτενές «Τέλος Εφηβείας» της Ρίζας του Μύθου θα ήταν αναμφίβολα 

ευδιάκριτη και κυρίαρχη παντού η «δομή της σύγκρουσης» με όλες τις φάσεις και την 

ακολουθία/αλληλουχία των «επεισοδίων» της.245  

Ο Δίων δεν θα αμφέβαλλε ούτε για μια στιγμή για τη σκοπιμότητα του «αγώνα» 

του (προσανατολισμένου σχεδόν αποκλειστικά στην εξόντωση των αριστερών), δεν θα 

διαπραγματευόταν εξαρχής την «(αντι)στράτευσή» του, θα αδημονούσε να 

υπερισχύσει στη διαπάλη του με τους μισητούς ιδεολογικούς άλλους ‒και για να το 

πετύχει αυτό, δεν θα δίσταζε και δεν θα ορρωδούσε ακόμη και στη χρήση ένοπλων 

243 Φυσικά δεν είναι τυχαίο που ο Δίων θα βάφτιζε τη δική του Beretta «Ζαρατούστρα» ‒σε αντίθεση με 
τον Κώστα που θα προτιμούσε το πιο ποιητικό «Άριελ» και τον Μιχαήλ που θα υιοθετούσε το πιο πεζό 
(έως γραφικά γκροτέσκο) «Ανανίας» (Ρούφος, 2015, 199). 
244 Ας θυμηθούμε εδώ και τον τρόπο που είχε θέσει το όλο ζήτημα ο Αιμ. Χουρμούζιος στη δεύτερη 
συνέχεια της κριτικής του για τη Ρίζα του Μύθου: «Το σχήμα κομμουνισμός-αντικομμουνισμός 
προβάλλεται σε ό,τι πιο επιφανειακό και πρόχειρο περικλείει η αντίθεσις. Η ιδεολογική διάστασις 
περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο… ξύλο! Οι κομμουνιστές πότε δέρνουν και πότε δέρνονται. Και 
οι ‘‘χριστιανοδημοκράτες’’ πότε επικρατούν με τους πυγμάχους της Ιατρικής και γίνονται σπουδαίοι 
ήρωες μέσα στις πανεπιστημιακές αίθουσες ή στο Χημείο, και πότε αποχωρούν αξιοπρεπώς, δίνοντας 
τόπο στην οργή. Θα έλεγε κανείς ότι υπέρτατο ιδεώδες της νεολαίας αυτής είναι το πώς θα δείρει και να 
μη δαρθεί. Μαύρα νύχια, βρώμικοι γιακάδες και αξούριστες φάτσες οι πρώτοι, καθαρά πουκάμισα, 
σιδερωμένα παντελόνια και ατσαλάκωτα μούτρα οι δεύτεροι», στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 299. 
245 Susan Rubin Suleiman, Authoritarian Fictions: The Ideological Novel as a Literary Genre, ό.π., ‒
ιδίως, το τρίτο κεφάλαιο, «The Structure of Confrontation», σ. 101-148 (πρβλ. και τη σχηματική 
αναπαράσταση της «δομής της σύγκρουσης», σ. 111). 
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μέσων. Αυτό εξάλλου, όπως είδαμε, θα τον έφερνε σε επαφή με τους κύκλους της 

ΑΡΗ/ΡΑΝ, αφού πρώτα θα είχε εγκαταλείψει απογοητευμένος τα «Φροντιστήρια» των 

«φλύαρων» θεωρητικών της μη βίας και της δήθεν ανωτερότητας του «πνεύματος» 

έναντι της «ύλης». 

Σε όλη αυτή την πορεία του Δίωνα από το φθινόπωρο του 1942 έως και το 

καλοκαίρι του 1943 ο Μιχαήλ θα ήταν εν πολλοίς απών ‒ή, καλύτερα, μόνον έμμεσα 

παρών, ως πρότυπο και ίνδαλμα των στενότερων φίλων του, όχι όμως του ίδιου του 

κεντρικού πρωταγωνιστή. Κάποιες σκόρπιες αναφορές θα γίνονταν στη γενικά 

αινιγματική του παρουσία στο αντίπαλο στρατόπεδο του ΕΑΜ/ΚΚΕ, στην εκούσια 

αποχή του από τις βιαιότητες ένθεν και ένθεν και στην κατά κανόνα αξιοθαύμαστη 

επιβολή του ως «κόκκινου τσάρου», τόσο διαφορετικού και ανεξιχνίαστου ως 

προσωπικότητας από τους ομοϊδεάτες του (πρβλ. Ρούφος, 2015, 26-29, 46-47, 55, 59-

60). Ο Δίων θα γνώριζε και θα σχετιζόταν ολοένα και περισσότερο με παλιούς φίλους 

του Μιχαήλ (κυρίως τον Ρένο και τον Μάρκο), θα ενδιαφερόταν να μαθαίνει πράγματα 

για αυτόν, δεν θα ερχόταν όμως σε άμεση επαφή μαζί του (πρβλ. Ρούφος, 2015, 42, 

61-62, 71-76, 96-97, 102). 

Η «μαθητεία» του Δίωνα κοντά του θα ξεκινούσε με την ένταξή του στον 

«Σπουδαστικό Λόχο» της ΑΡΗ/ΡΑΝ και, ακολούθως, στον ΕΣΑΣ, όπου «πρώτος 

μεταξύ ίσων» ο «Αγαπημένος των θεών» θα ασκούσε καθήκοντα πολιτικού, 

πνευματικού και ιδεολογικού καθοδηγητή.246 Επομένως, από το δεύτερο κεφάλαιο και 

εξής, θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε πώς η «δομή της σύγκρουσης» 

διαπλέκεται στο μυθιστόρημα με τη «δομή  της μαθητείας» ‒χαρακτηριστική και αυτή 

του ιδεολογικού μυθιστορήματος κατά τη S. Rubin Suleiman.247 

246 Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ωστόσο, ότι στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου ο Ρούφος είχε 
αφιερώσει επιπλέον περίπου μιάμιση σελίδα (Ρούφος, 1954, 20-22) σε περιστατικά της μαθητικής του 
ζωής, που υποδείκνυαν τόσο την ηγετική, ώριμη και δυναμική προσωπικότητα του Μιχαήλ 
(απελευθερωμένου από προλήψεις, συμβατικότητες και σεμνοτυφίες), όσο και την επίδραση που αυτός 
είχε αρχίσει από νωρίς να ασκεί πάνω στον νεότερο θαυμαστή του: πρόκειται για επεισόδια γύρω από 
θέματα (τυπικά του είδους του «μυθιστορήματος εφηβείας»), όπως είναι οι πρώτες αμφιβολίες για την 
ύπαρξη του Θεού και οι γενικότερες μεταφυσικές αναζητήσεις, καθώς και η ανακάλυψη της σεξουαλικής 
ταυτότητας και οι συζητήσεις πάνω στο ζήτημα του (ετεροφυλόφιλου ή και ομοφυλόφιλου) σαρκικού 
έρωτα. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις του συγγραφέα στο κείμενο της πρώτης έκδοσης αποδεικνύουν 
(όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και από αλλού) ότι τις αλλαγές/συντομεύσεις 
υπαγόρευσαν συχνά αισθητικοί (και όχι αμιγώς ιδεολογικοί) λόγοι –στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 
Ρούφος θα πρέπει να βρήκε αυτές τις περιγραφές των εφηβικών «διαλόγων» του Δίωνα με τον Μιχαήλ 
κάπως αφελείς, για αυτό και τελικά τις εξοβέλισε. 
247 S. Rubin Suleiman, Authoritarian Fictions…, ό.π. ‒ιδίως, το δεύτερο κεφάλαιο, «The Structure of 
Apprenticeship», σ. 63-100 (πρβλ. και τη σχηματική αναπαράσταση της «δομής της μαθητείας», σ. 77). 
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Από τα πρώτα δύο υποκεφάλαια του «Αγώνα για το όνειρο» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

106-115) θα παρουσιαζόταν, επίσης, μια αντιπαράθεση με πολύ μεγάλη βαρύτητα για 

τη συνέχεια. Έως τότε, πέρα από το βασικό δίπολο ‒«Χριστιανοδημοκράτες» εναντίον 

κομμουνιστών (και το αντίστροφο, φυσικά)‒ και τη δευτερεύουσα αντίθεση ‒

μαχητικοί αντικομμουνιστές (π.χ. Δίων, Στέφανος, Μπαλαφάρας, Λίζα, πυγμάχοι της 

Ιατρικής κ.ά.) εναντίον των διανοουμένων των «Φροντιστηρίων» (Κοκός, Ασημάτος, 

Βαρελάς)‒ και παρά τις αναμενόμενες διαφορές (φύλου, τάξης, χαρακτήρα, κλίσεων, 

ενδιαφερόντων, παιδείας, αγωγής κ.λπ.) μεταξύ των επίδοξων «σταυροφόρων», ο 

κύκλος τους θα εμφάνιζε μια δεδομένη σχεδόν ομοιογένεια: λίγο-πολύ όλοι θα 

συμμερίζονταν (σε διαφορετικό, βέβαια, βαθμό ο καθένας) την κοινή αντιπάθεια για 

τους εαμικούς και θα συνειδητοποιούσαν (αργά ή γρήγορα) ότι με λόγια, διακηρύξεις 

και ευχολόγια δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια επιτυχούς αντιμετώπισης του 

κομμουνιστικού κινδύνου. 

Για τον λόγο αυτό, θα συσπειρώνονταν γύρω από τον Μιχαήλ (μετά την ανάνηψή 

του στη μη εαμική παράταξη) και θα εκπαιδεύονταν στα όπλα και σε διάφορες τακτικές 

μάχης, ενόψει της τελικής (όπως πίστευαν) αναμέτρησής τους με τους κομμουνιστές 

στην πρωτεύουσα ‒μια προοπτική που φάνταζε ολοένα και πιο πιθανή, όσο πλησίαζε 

η μέρα της Απελευθέρωσης και όσο εντεινόταν η εμφύλια σύρραξη στην ύπαιθρο και 

στα βουνά. Το πρώτο, εσωτερικό αυτή τη φορά ρήγμα, στην παρέα των πιστών φίλων 

και οπαδών του Μιχαήλ, θα προερχόταν από την «αποστασία» ή την «προδοσία» του 

«στενότερου και παλιότερου φίλου» του (Ρούφος, 2015, 61), αυτού που τον 

εμπιστευόταν τυφλά: του υπερευαίσθητου (και με δηλωμένες λογοτεχνικές φιλοδοξίες) 

Ρένου. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί εδώ ότι η έννοια της «προδοσίας» κατέχει κεντρική θέση 

στη Ρίζα του Μύθου: από τις πρώτες ερωτήσεις που απηύθυνε ο Ρένος στον Μάρκο 

είχαν να κάνουν με το αν ο Δίων «ήταν ικανός να ‘‘προδώσει’’ μια φιλία» (Ρούφος, 

2015, 63) ‒κάτι που τελικά θα συνέβαινε, όμως, με τον ίδιο τον Ρένο, ο οποίος και θα 

«πρόδιδε» το «όνειρο», επομένως και τη φιλία του Μιχαήλ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 72-

74, 128-130 και, κυρίως, 137-138). Φυσικά, η «προδοσία» αυτή δεν ήταν άσχετη με 

όσα ο «Αγαπημένος των θεών» θα εξέθετε αργότερα στον Δίωνα για την «προδοσία» 

του «ονείρου» από τους κομμουνιστές˙ ο Μιχαήλ θα επεξηγούσε ως εξής το φθινόπωρο 

του 1943 (στην κλιμάκωση δηλαδή της κατοχικής εμφυλιοπολεμικής βίας) την 

αινιγματική για τον Δίωνα έννοια αυτού του είδους της «προδοσίας»:  
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‒Υπάρχουν τρία είδη προδοσίας στην υπηρεσία μιας ιδέας: Το πρώτο είναι η καταπάτηση 
κανόνων τιμιότητας, φιλαλήθειας, ευπρέπειας, όπως το να υπογράψεις μια συνθήκη και 
να μην την κρατήσεις. Αυτό συγχωρείται. Το δεύτερο είναι η καταπάτηση των κανόνων 
ανθρωπισμού: να σκοτώνεις, να βασανίζεις. Αυτό πρέπει ν’ αποφεύγεται όσο το δυνατό, 
μα στην ανάγκη επιτρέπεται κι αυτό. Η μια ασυγχώρητη προδοσία είναι η προδοσία της 
ίδιας της αρχής για την οποία γίνεται ο αγώνας. Αυτή είναι η προδοσία των κομμουνιστών 
και γι’ αυτό έπαψα να είμαι κομμουνιστής –όχι, όπως νόμισαν όλοι, επειδή σας έδειραν 
στη Λέσχη. (Ρούφος, 2015, 153) 248 

Στο πλαίσιο αυτό της συζήτησης περί «προδοσίας», περνώντας κανείς από το 

πρώτο στο δεύτερο κεφάλαιο, πρέπει να διερωτηθεί σε τι αποσκοπούσε (αν δεν 

επρόκειτο για ασύγγνωστο σφάλμα σύνθεσης και τεχνικής του συγγραφέα, πράγμα 

που, κατά την άποψή μας, δεν συμβαίνει εδώ), η παράθεση ενός συμβολικού 

παραμυθιού ‒του «τελευταίου» που έγραψε ο Ρένος, πριν κάψει τα χειρόγραφά του και 

η πρώην αγάπη του για τη λογοτεχνία μετατραπεί σε μίσος (πρβλ. Ρούφος, 2015, 106-

109). Το παραμύθι εκείνο ουσιαστικά αναπαριστούσε την αδυναμία του όποιου 

φιλοσοφικού συστήματος ή της όποιας επιστημονικής θεωρίας να εξηγήσει απόλυτα 

το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης, τις αντιθετικές και συχνά ασύμβατες και 

αλληλοσυγκρουόμενες ροπές που συνυπάρχουν στο σώμα και στο πνεύμα, στην ύλη 

και σε ό,τι δεν έχει την υπόστασή της ‒χωρίς να είναι, όμως, και λιγότερο αναγκαίο, 

επιθυμητό ή ακόμα και «αισθητό» από τον άνθρωπο. 

Αμέσως μετά στην αλληλουχία των υποκεφαλαίων, θα είχαμε, αντίθετα, το πρώτο 

τόσο εκτενές (στην τελική έκδοση του έργου) πορτραίτο του Μιχαήλ και του 

ανεξήγητου «μύθου» που εξακολουθούσε να περιβάλλει το πρόσωπό του χρόνια μετά 

τον θάνατό του (πρβλ. Ρούφος, 2015, 109-115). Αυτόν τον «μύθο» αποφάσισε να 

διασώσει από τη λήθη ο συγγραφέας, παρά το γεγονός ότι η γλώσσα με τις 

πεπερασμένες δυνατότητές της (όπως και η δική του συγγραφική αδεξιότητα) ήταν 

αμφίβολο αν ποτέ θα μπορούσαν να αποδώσουν επαρκώς, χωρίς να καταφεύγουν σε 

χιλιοειπωμένα «κλισέ» και σε μια προσπάθεια «αντικειμενοποίησης» αυτού που δεν 

ανήκε στον χώρο της κοινής εμπειρίας ‒άρα, δεν ήταν εύκολα «κοινωνήσιμο».249 Γύρω 

248 Πρβλ. και Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Τειχομαχία, ό.π., σ. 110-111 και 120 και Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος 
Μαλτέζος…, ό.π., σ. 173-178 και 191-193.
249 Από την εισαγωγή αυτή στο πορτραίτο του Μιχαήλ, ο Ρούφος θα αφαιρούσε στην έκδοση του 1972 
την ακόλουθη εισαγωγή, ενδεικτική και πάλι της αδυναμίας της γλώσσας να περιγράψει ό,τι δεν ανήκε 
στον «φυσικό» [= αισθητό/«αντικειμενικό»] κόσμο: {«Φυλλομετρώντας αργότερα τις αναμνήσεις του 
της εποχής ανάμεσα στον Ιούνιο του 1943 και στο Φλεβάρη του 1944, ο Δίων κατάλαβε πόσο στεγανά 
χωρίζονται αναμεταξύ τους τα διάφορα επίπεδα πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι πως δεν έφτασε 
αμέσως σ’ αυτή την ονοματολογία και στα συμπεράσματα που υπονοεί: για πολύν καιρό, υπακούοντας 
στο αίτημα ενότητας στη σύλληψη του κόσμου ‒αίτημα κοινό στο μαρξισμό, στο χριστιανισμό και στη 
φιλοσοφία του Βαρελά, όπως και σε κάθε άλλη, και που αποτελούσε πάντα πειρασμό για το Δίωνα‒ είχε 
προσπαθήσει να εξηγήσει το ένα επίπεδο μέσ’ απ’ τ’ άλλο. Έτσι, συνήθως, απόκρουε με αγανάχτηση 
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από την ανικανότητα της γλώσσας να περιγράψει (ή να προσεγγίσει έστω) το «άρρητο» 

θα στρέφονταν συχνά και οι συζητήσεις του Δίωνα με τον Ρένο και τον Μάρκο, 

αργότερα και με τον Μιχαήλ, όταν θα δοκίμαζαν τις λογοτεχνικές τους δυνάμεις και 

θα σχολίαζαν τις επιδόσεις τους ‒ιδιαίτερα στην ποίηση (πρβλ. Ρούφος, 2015, 61-62, 

71-76, 91-93 και, κυρίως, 99-100, 134-136, 161-163, 176-177 και 201-202). 

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, τη στιγμή που ο Μιχαήλ (ο οποίος το διάστημα εκείνο 

έγραφε, ανάμεσα σε άλλα, και μια μελέτη πάνω στον ευρωπαϊκό αναρχισμό, έχοντας 

ολοκληρώσει ήδη τα πρώτα επτά κεφάλαια) θα προσπαθούσε να ορίσει και να 

συγκεκριμενοποιήσει στον «γεννημένο συντηρητικό» Δίωνα και στον φύσει αναρχικό 

(ως ποιητή) Μάρκο το «όνειρο» και τον σκοπό του πολιτικού τους «αγώνα» (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 130-131), δεν θα μπορούσε παρά να συνοψίσει σε μια μόνο αφηρημένη 

έννοια, την «ανθρωπιά», το νόημα της «σταυροφορίας» τους˙ ούτε, όμως, οι εκστατικοί 

σύντροφοί του θα ήταν σε θέση να εξηγήσουν (παρά με μουσικές παρομοιώσεις ή 

ασαφείς, ποιητικές και εικαστικές εικόνες) τι ήταν τελικά εκείνο που τους είχε 

συνεπάρει στα λόγια του, ποια (και πώς ασκούνταν) η υποβολή από λέξεις τόσο 

λιγοστές, απλές και τετριμμένες: 

{Μίλησε κι άλλο [ο Μιχαήλ], μα ο Δίων δε θα μπορούσε να θυμηθεί τι ακριβώς είπε κείνο 
το βράδυ, όπου αυτός κι ο Μάρκος μέθυσαν απ’ τα λόγια του σαν από μουσική που μένει 
στη μνήμη πολύν καιρό αφού ξεχαστεί η μελωδία. Ίσως κι εδώ να μην ήταν τα λόγια τα 
ίδια, που ήταν λίγα κι απλά, αλλά οι αρμονικοί παράπλευροι τόνοι που τα περιέβαλλαν, 
οι μόλις αισθητές εκείνες παύσεις κι υποκρούσεις που πίσω από φράσεις χωρίς ξεχωριστή 
φυσιογνωμία ‒όπως οι παραπάνω‒ έκαναν να παρελαύνουν πλήθος λαμπρές και 
μεθυστικές εικόνες. Ίδια ήταν, σκέφτηκε ο Δίων, κι η εντύπωση που μεταδινόταν απ’ την 
κάμαρα του Μιχαήλ όπου καθόντουσαν πρωτύτερα: σοβαρή, σκοτεινή, σχεδόν γυμνή στη 
λιτότητά της, με κάμποσα βιβλία πάνω στο γραφείο, κανένα στολίδι έξω από μια απλή 
απεικόνιση του λεγόμενου «Χεριού του Θεού» του Rodin… και μέσα απ’ αυτά ένας 
έντονος, αλάθητος παλμός ζωής τεντωμένης σαν πάντα έτοιμο τόξο με λίγες διαλεγμένες 
χορδές. (Ρούφος, 1954, 126)} 

Το ενδιαφέρον είναι ότι η όλη συζήτηση για τη σωτηρία του «ονείρου» ‒όπου 

συμπυκνώνονταν αόριστα «κάθε περηφάνια κι ευγένεια, κάθε καλοσύνη και θέληση 

θυσίας», «όλη η ομορφιά του κόσμου, του κόσμου που έφευγε, και κάθε καινούργιου», 

«ό,τι καλύτερο έμενε, ό,τι άφθαρτο από χιλιάδες χρόνια πίστη και φως κι έρωτα και 

αγωνία» (Ρούφος, 2015, 130 και 131)‒ θα διεξαγόταν μεταξύ Μιχαήλ, Δίωνα και 

την ‘‘καθημερινότητα’’, τον κόσμο εκείνο ολόκληρο που ποτέ του δε θα μπορούσε να καταλάβει το 
Μιχαήλ, ή έστω, αν βλέπει κανένας τους ανθρώπους όπως η σύγχρονη φυσική την ύλη, σαν ποσότητες 
ενέργειας ‒την επίδραση του Μιχαήλ πάνω στο περιβάλλον του. Και σ’ αυτό τον κόσμο ανήκε κάθε 
προσπάθεια να καταταχτεί με παραδεγμένες, νηφάλιες και γενικά κατανοητές έννοιες μια ακτινοβολία 
χωρίς μέτρο κι όνομα» (Ρούφος, 1954, 106)}. 
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Μάρκου στον απόηχο της δήλωσης του Ρένου ότι θα παρατούσε οριστικά τη 

λογοτεχνία, για να σπουδάσει πολιτική οικονομία. Έτσι, ύστερα από την τελευταία του 

δοκιμή στον χώρο των Γραμμάτων, ο Ρένος, με το επίσης προβληματικό παιδικό 

παρελθόν, την απουσία της μητέρας (όπως είχε συμβεί με τον Μιχαήλ και τον 

κομμουνιστή Γιαννόπουλο) και τις αλλεπάλληλες ερωτικές απογοητεύσεις (από τη 

Δάφνη και τη Μάγδα), θα ακολουθούσε ακριβώς την αντίστροφη πορεία από τον 

Δίωνα και τους υπολοίπους: θα απομακρυνόταν από τον κύκλο των μελλοντικών 

«σταυροφόρων» και θα προσέγγιζε τους «νοησιοκράτες» του τύπου του «παρθένου» 

Βαρελά, όπως και τους αρνητές της όποιας αναζήτησης ή επαναστατικότητας (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 137-138). Στόχος του Ρένου πλέον θα ήταν να μπορέσει να ασχοληθεί 

με απτά και μετρήσιμα μεγέθη, ώστε να φανεί χρήσιμος στο κατεστημένο και να 

συμμαχήσει με όσους στην αστική κοινωνία κατέχουν την πραγματική εξουσία και 

καθορίζουν όντως τις πολιτικές εξελίξεις ‒δηλαδή, τους «τραπεζίτες» και τους 

«στρατιωτικούς» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 128). 

Η «προδοσία» αυτή και η απάρνηση του «ονείρου» εκ μέρους του Ρένου ‒μια 

στάση που θα επέφερε, στη συνέχεια, και την ιδιαζόντως σκληρή καταδίκη του από τον 

γενικά φιλεύσπλαχνο Μιχαήλ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 138)‒ θα έδινε ακριβώς την 

αφορμή στον «γκουρού» του στενού πυρήνα των «εκλεκτών» να αποπειραθεί να ορίσει 

αντιστικτικά τον τρίτο, «πρακτικό δρόμο» της πολιτικής δράσης, ανάμεσα στην 

«κεφαλαιοκρατία» ‒με σύμβολο τον Άλμπεριχ του έπους των Νιμπελούγκεν, «που 

ορκίζεται στο χρυσάφι επειδή του ξέφυγαν τα κορίτσια του Ρήνου» (Ρούφος, 2015, 

129)‒ και στην κομμουνιστική ουτοπία που συγχέει το όνειρο με την πραγματικότητα 

‒με σύμβολο τον Δον Κιχώτη, ο οποίος «αγνοεί την ύπαρξη και τη σημασία του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος, αλλά θέλει συνάμα να κάνει πολιτική» (Ρούφος, 2015, 

129). Η κριτική των ανισοτήτων που αναπαράγονταν στον καπιταλισμό και στην 

αστικού τύπου δημοκρατία θα έβαινε παράλληλα με την καταδίκη του σοσιαλισμού 

όχι τόσο ως θεωρίας, όσο ως πράξης˙ αγκαλά εύστοχος και ακριβής στον εντοπισμό 

των περισσότερων αιτιών της κοινωνικής παθογένειας (των προκλητικών οικονομικών 

ανισοτήτων, της κυριαρχίας του χρήματος και της συναλλαγής στις ανθρώπινες 

σχέσεις, της εμπορευματοποίησης των πάντων) και παρά τις αγαθές του προθέσεις, ο 

κομμουνισμός χρησιμοποιούσε στην υπηρεσία του «ονείρου» αθέμιτα μέσα, τα οποία 

και τελικά αντιστρατεύονταν τον ίδιο τον ευγενή σκοπό, τον οποίο υποτίθεται ότι 

υπηρετούσε: 
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‒Η σημερινή αστική κοινωνία δεν απαγορεύει τυπικά το όνειρο, μα στην πράξη το 
δυσκολεύει σε πολλούς ‒όταν λέω πολλούς εννοώ, φυσικά, πολλούς από τους λίγους 
εκείνους που έχουν την ικανότητα να ονειρευτούν, όπως ας πούμε ο Ρένος. Αν τώρα ο 
Ρένος γίνει τραπεζίτης, αρνιέται τ’ όνειρο. Αν πάλι γίνει κομμουνιστής και θελήσει να 
γκρεμίσει την κοινωνία για να ονειρευτεί με την ησυχία του, αυτός κι οι επόμενες γενιές, 
κάνει ένα αιματηρό και τραγικό λάθος στην υπηρεσία του ονείρου ‒ίσως το σκοτώνει με 
τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει‒ πιο σίγουρα, ας είναι κι αθέλητα, απ’ ότι θα το πείραζε 
σαν αστός. Γι’ αυτό δεν είμαι πια κομμουνιστής. (Ρούφος, 2015, 130, πρβλ. και 153) 

Σύμφωνα με τον βιογράφο του Κ. Μαλτέζου, το φθινόπωρο του 1943 η αίγλη και 

το κύρος του τρισέγγονου του Μακρυγιάννη θα είχαν αυξηθεί στους κόλπους των 

ανήσυχων εκείνων νέων, φοιτητών του Πανεπιστημίου και μάλιστα της Νομικής, που 

είχαν ενταχθεί στη ΡΑΝ και θα δραστηριοποιούνταν σύντομα και στον ΕΣΑΣ, ύστερα 

από την κυκλοφορία σε στενό κύκλο του πολιτικού του «μανιφέστου» με τον τίτλο Η 

Ελλάδα που έρχεται˙ επρόκειτο για μια προγραμματική διακήρυξη που επιχειρούσε σε 

εικοσιτέσσερις πυκνοτυπωμένες σελίδες να συνοψίσει το όραμά του για τη 

μεταπολεμική Ελλάδα.250 Στο δοκίμιο αυτό του Κ. Μαλτέζου, η κριτική στο 

καπιταλιστικό σύστημα και στη θεοποίηση του κέρδους ‒στην «κεφαλαιοκρατική 

κοινωνία» και στην οικονομία που στο επίκεντρο της έχει την «κερδοσκοπική 

επιχείρηση»‒ θα ήταν το ίδιο οξεία με την καταδίκη της «απολυταρχίας του κράτους» 

και του κομμουνισμού ‒της υποδούλωσης του ατόμου στο «τέρας» της γραφειοκρατίας 

και της μετατροπής του σε «άμορφη μάζα», σε «αγέλη».  

Οι σοσιαλιστικές καταβολές του «μανιφέστου» θα ήταν ολοφάνερες: θα γινόταν, 

για παράδειγμα, λόγος για «συντροφικά» μέσα παραγωγής, όπου οι εργαζόμενοι θα 

μετείχαν όλοι στη λήψη των αποφάσεων που αφορούσαν την επιχείρηση και θα 

απολάμβαναν, ανάλογα με την ευθύνη και τη θέση τους στο εργοστάσιο, αντίστοιχες 

υλικές απολαβές˙ από την άλλη, το τραπεζικό σύστημα δεν θα είχε ως στόχο του το 

κέρδος, αλλά τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, ικανών να στηρίξουν και 

να προωθήσουν την αγροτική και τη βιομηχανική παραγωγή, προσφέροντας την 

αναγκαία ώθηση για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας και την (υλική, πνευματική και 

ηθική) πρόοδο της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας.251 

250 Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 205-208 και σ. 365, σημ. 482. 
251 Βέβαια, ήταν τέτοια η απήχηση μεταρρυθμιστικών, ριζοσπαστικών και «σοσιαλιστικών» ιδεών την 
περίοδο της Κατοχής, ώστε το ΚΚΕ να βρεθεί στην ανάγκη να ειρωνευτεί αυτή την πληθωριστική 
(κατα)χρήση «σοσιαλιστικών» προγραμμάτων και συνθηματολογιών εκ μέρους του αστικού κόσμου ‒
ακόμη και από ξεκάθαρα συντηρητικές ώς και αντιδραστικές οργανώσεις: «Κουτσοί-στραβοί, όλοι στον 
Αη-Παντελεήμονα, λέει μια λαϊκή παροιμία. Και στη δική μας περίπτωση το ρόλο του Αη-
Παντελεήμονα τον παίζει ο σοσιαλισμός»˙ και ο Χ. Φλάισερ (Στέμμα και Σβάστικα…, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 
20), παραθέτοντας το προηγούμενο σαρκαστικό σχόλιο του παράνομου τύπου του ΚΚΕ, συμπληρώνει: 
«Παρόμοιες ιδέες εμφανίζονται παντού μετά τη μακρά ‘‘περίοδο επώασης’’ της δικτατορίας του 
Μεταξά. Πολυάριθμοι ακαδημαϊκοί κύκλοι, κυρίως νομικοί αλλά και φιλόλογοι, αξιωματικοί και 
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Αν αναφερόμαστε εδώ στο κείμενο αυτό του Μαλτέζου, είναι γιατί αποτελεί σαφές 

τεκμήριο του ιδεολογικού προσανατολισμού τόσο του ίδιου όσο και του ΕΣΑΣ («της 

δυνάμει αριστερότερης οργάνωσης του μη εαμικού χώρου» με τις μαρξιστικές επιρροές 

από τα αντίστοιχα διαβάσματα και τη θητεία ηγετικών της στελεχών στην ΟΚΝΕ και 

στο ΕΑΜ),252 αλλά και γιατί αποδεικνύει ότι ο Ρούφος, πιστός στο δόγμα του για την 

ανοίκεια ανάμιξη τέχνης και πολιτικής μόνο έμμεσα θα αναφερόταν στο «μανιφέστο» 

του Μαλτέζου, χωρίς όμως να θέλει να διαστρεβλώσει και την πραγματική πολιτική 

τοποθέτηση του Μιχαήλ στο Χρονικό του. Εκτός όμως από αισθητικές σκοπιμότητες, 

η γενικά ασαφής και θολή διατύπωση του «ονείρου» του στο μυθιστόρημα 

εξυπηρετούσε την πρόθεση του συγγραφέα να κρατήσει αλώβητο τον «μύθο» του 

μέντορά του, έναν «μύθο» που ξεπερνούσε στα μάτια του την όποια κατηγοριοποίηση  

και που δεν ήθελε ο ίδιος να τον περικλείσει στα στενά καλούπια της όποιας ιδεολογίας 

ή να τον «προσγειώσει» στον χώρο μιας συμβατικής προσέγγισης με όρους πολιτικών 

επιστημών, οικονομικών θεωριών και κοινωνιολογικών αναλύσεων:  

Ο Δίων κατάλαβε ακόμα κάτι: τέτοιος που στάθηκεν ο Μιχαήλ, μόνο συμβολικά 
μπορούσε ν’ αποδοθεί. Μόνο έμμεσα και ποιητικά μπορούσε να ζωγραφίσει κανένας την 
αγαπημένη του μορφή, κι όσα συνυφάνθηκαν μαζί της εκείνα τα χρόνια, όσα δε χωράνε 
σε μια αφήγηση γεγονότων. Και τότε προσπάθησε ευσυνείδητα να γράψει αυτά που 
θυμόταν, μα είδε πως ποτέ δε θα το κατάφερνε αυτό που ’θελε. Κάθε απόπειρα, άμα την 
ξαναδιάβαζε, ήταν και μια υβριστική παραμόρφωση, ένα κατέβασμα του μύθου στο 
επίπεδο φθαρμένων από τη χρήση λέξεων, κι ο μύθος ορθωνόταν πάντα πιο απρόσιτος, 
αξιώνοντας ευλαβικό δέος. (Ρούφος, 2015, 114-115)253 

επιχειρηματίες εκπονούν ‘‘προοδευτικά’’ προγράμματα. Αυτός ο ‘‘σοσιαλιστικός οργασμός’’ των 
αστών προκαλεί την ειρωνεία και το σαρκασμό του κομμουνιστικού τύπου, αλλά γεννά και καχυποψία, 
μήπως αυτές οι ομάδες τούς προσπεράσουν ‘‘απ’ τα αριστερά’’, τουλάχιστον φραστικά, αφού, και το 
ΚΚΕ χρησιμοποιεί αρκετά προσεκτική, σχεδόν ‘‘συντηρητική’’ συνθηματολογία» (πρβλ. και σημ. 16, 
σ. 20-22 και σ. 35 για ξεκάθαρα συντηρητικές οργανώσεις, όπως ήταν η «Εθνική Δράσις», η οποία 
επαινούσε, εντούτοις, το «επαναστατικό» κοινωνικό πρόγραμμα της ΕΚΚΑ). Για τη γενίκευση της 
αναζήτησης ενός νέου, δικαιότερου από το καπιταλιστικό, πολιτικού και κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος και την επίκληση του «σοσιαλισμού» από διάφορους κύκλους πολιτικών, πανεπιστημιακών 
και διανοουμένων (εκτός του Π. Κανελλόπουλου και των παλαιότερων στελεχών του ΕΕΚ, σε τέτοιες 
ομάδες είχαν ενταχθεί και πρωταγωνιστούσαν ήδη από την αρχή της Κατοχής ο Γ. Θεοτοκάς, ο Γ. 
Παπανδρέου, ο Κ. Τσάτσος, ο Ι. Πεσμαζόγλου, ο Αλ. Σβώλος, ο Γ. Καρτάλης, ο Ξ. Ζολώτας κ.ά.), πρβλ. 
και Ε. Χατζηβασιλείου, Ο Ελληνικός Φιλελευθερισμός στο Σταυροδρόμι: Η «Σοσιαλίζουσα» Φάση, 1934-
1944, ό.π., σ. 30-53 και του ιδίου, Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το Ριζοσπαστικό Ρεύμα, 1932-1979, ό.π., 
σ. 108-116, 129-138 και 141-145. 
252 Ε. Χατζηβασιλείου, «“Ο κρατών της πρωτευούσης…”: ΡΑΝ, 1943-1944», ό.π., 111. 
253 Υπενθυμίζουμε εδώ όσα ο συγγραφέας είχε συμπεριλάβει στην ανεπίδοτη απάντησή του στον 
Χουρμούζιο περί «χαρισματικού ηγέτη», σύμφωνα και με τις θωρίες του M. Weber, υποστηρίζοντας την 
υπεροχή τέτοιων προσωπικοτήτων (σε σύγκριση με τα απρόσωπα πολιτικά κόμματα), δεδομένης της 
ακτινοβολίας τους και των ανεξίτηλων στιγμάτων που άφησαν στη ροή της Ιστορίας: «Μην ξεχνάμε πως 
τέτοιοι άνθρωποι δημιούργησαν ιστορία και μύθο επί αιώνες πριν εμφανιστούν, στη φωτισμένη μας 
εποχή, τα ‘‘κόμματα αρχών’’…», στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία 
Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 307. 
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Ο Μιχαήλ δεν ανήκε, για τον Δίωνα, πουθενά κατ’ αποκλειστικότητα: ούτε στην 

«Ελλάδα» ή στην πολιτική, ούτε στη φιλοσοφία ή στη λογοτεχνία, ούτε στα κορίτσια 

και στον έρωτα, ούτε ακόμη στον «αγώνα» και στις οργανώσεις όπου 

δραστηριοποιούνταν, στις ιδεολογίες, στα προγράμματα και στις κάθε είδους 

ενασχολήσεις του. Ενσάρκωνε μια ιδεώδη, «απολλώνια» ισορροπία σκέψης και 

πράξης, ρεαλισμού και ουτοπίας, ορθολογισμού και αισθαντικότητας, αισθησιασμού 

και μεταφυσικής εγρήγορσης, ατομικής βούλησης και πίστης στην προκαθορισμένη 

μοίρα (πρβλ. Ρούφος, 2015, 135-139, 167-173, 179-180, 201-202). Για τον λόγο αυτό 

και τα γνωστά νοητικά σχήματα θα αποδεικνύονταν ανεπαρκή για την περιγραφή και 

την ερμηνεία της συνολικής προσωπικότητάς του και εν τέλει το «μυστήριό» του 

έπρεπε να παραμείνει έως τέλους ανεξιχνίαστο και άρρητο: 

Οι άνθρωποι αυτοί [που γνώρισαν τον Μιχαήλ] ρωτούσαν ‒και ρωτάν ακόμα‒ τι 
πραγματοποίησε ο Μιχαήλ. Και στο επίπεδο της δικής τους αντίληψης, στο επίπεδο των 
καθημερινών ανθρώπων με την πολλή πρακτική ή θεωρητική εξυπνάδα και τη μικρή 
ψυχή, τίποτα δεν μπορούσε ν’ απαντήσει ο Δίων ‒ γιατί τίποτα χειροπιαστό δεν έμεινε: 
ούτε πολιτικό κόμμα, ούτε εφημερίδα, ούτε περιουσία, ούτε επιστημονικό ή λογοτεχνικό 
έργο. Από τους λίγους ανθρώπους που πίστεψαν, μερικοί έκαναν το λάθος, για ν’ 
απαντήσουν σ’ αυτά, να θελήσουν να προεκτείνουν τον Μιχαήλ μέσα στο χρόνο και ν’ 
αποδείξουν ότι, αν του είχε δοθεί καιρός, θα ’χε γίνει μεγάλος πολιτικός ή ποιητής ή 
φιλόσοφος. Το πράμα έφτασε στο γελοίο όταν ο Ρένος –ένας από τους πιο πιστούς– 
έγραψε, άθελά του επηρεασμένος από τις κατοπινές δικές του φιλοδοξίες και 
κατευθύνσεις, πως ο Μιχαήλ θα είχε γίνει ο μεγαλύτερος στατιστικός κοινωνιολόγος της 
Ελλάδας και πως υπήρξε πρόδρομος της επιστημονικής αυτής μεθόδου για τη μελέτη των 
ελληνικών οικονομικών προβλημάτων. (Ρούφος, 2015, 110-111)254 

Στη συγγραφική αυτή επιλογή πρέπει να αποδοθεί εν μέρει και η ιδεολογική 

σύγχυση που διάφοροι κριτικοί της συντηρητικής ή της φιλελεύθερης τάσης 

καταλόγισαν στη Ρίζα του Μύθου˙ σε αυτούς θα απαντούσε έμμεσα, σε λυρικούς 

τόνους και με φανερές τις θεολογικές/χριστολογικές συνάφειες, ο Δίων στην Πορεία 

στο Σκοτάδι κατά την ώρα της μυστικιστής αποκάλυψης της μορφής του «κρυμμένου 

θεού» («Deus absconditus») ‒μια εμπειρία που, ως εξωλογικό βίωμα, δεν χωρούσε σε 

254 Πρβλ. και το συναφές σχόλιο-μαρτυρία του ανώνυμου συντάκτη του εκτενούς δημοσιεύματος για τη 
Ρίζα του Μύθου στο περιοδικό Σύνορα των Δύο Κόσμων τον Δεκέμβρη του 1954 (ό.π., 64): «Και τώρα 
μένει το ερώτημα –ποια να ήταν η ξεχωριστή εκείνη ιδιότης, που επέβαλε την προσωπικότητα του 
Μαλτέζου και έπλασε αργότερα την αχλύ του θρύλου του; Πολλές φορές όσοι γνώρισαν από μακριά 
σαν αρχηγό το Μαλτέζο αναρωτήθηκαν και ζήτησαν να το μάθουν από τους πιο στενούς του φίλους και 
συνεργάτες. Οι απαντήσεις ήταν διάφορες, κάποτε και αντιφατικές, γιατί καθένας αλλιώς τον είχε 
συλλάβει και στεκόταν ζηλότυπα στη δική του ερμηνεία. Άλλωστε, έχουν γραφεί δυο ή τρεις 
τουλάχιστον ακόμη διηγήσεις γύρω από το τέλος του, σε μυθιστορηματική βάση […]. Ακόμη 
δυσκολότερο θα ήταν να προσδιοριστεί ποιες ήταν οι αξίες που ενέπνευσαν τη δράση του Μαλτέζου και 
για τις οποίες έδωκε τη ζωή του. Τα λιγοστά του χειρόγραφα, που κι αυτά φαίνονται ότι μάλλον 
φιλολογικά ήσαν και όχι φιλοσοφικοπολιτικά, σκορπίστηκαν και παράπεσαν μετά το θάνατό του». 
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λόγια, ορισμούς και οριοθετήσεις (ακόμη πιο πολύ σε τυπικές ιδεολογικές διακηρύξεις 

και πολιτικά προγράμματα): 

Ναι, ο Μιχαήλ είχε διδάξει κάτι πιο πολύτιμο από το συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα 
που του γύρευαν σαρκαστικά, ακόμα και μετά το θάνατό του, οι δυστυχισμένοι που δεν 
ήταν σε θέση να καταλάβουν ό,τι δε θα μπορούσε να διατυπωθεί σε προεκλογικό λόγο. 
(«Μα επιτέλους, σε τι πίστευε αυτός ο Μιχαήλ;» ρώτησε κάποτε αγριεμένος ένας 
χριστιανοδημοκράτης θεωρητικός˙ «στη διευθυνόμενη οικονομία ή στον αστικό 
φιλελευθερισμό; επαναστάτης ήταν ή συντηρητικός;») Είχε διδάξει τη συγχώρεση και την 
πλατιάν ανθρωπιά, τη λιγόλογη καλοσύνη, αυτή που ’δίνε στην ύπαρξή του τη φωτεινή 
ισορροπία και τη θλιμμένη γαλήνη, τη γνώση της ζωής εκείνης που λούζει σαν έρωτας 
ωκεανού το μέτωπο και τα μέλη, που βαθαίνει τους ήσυχους παλμούς της φωνής κι 
αλαφρώνει το περπάτημα ‒εκείνο το βλέμμα που απαιτούσε πολλά αλλά και συγχωρούσε 
όλα, που καλούσε σε πόλεμο, αλλά και δεν καταδίκαζε ποτέ ανθρώπους, παρά μόνο 
ιδέες... Κι αυτός, ο Δίων, τυφλός, δεν τα ’χε δει όλα κείνα όσο ζούσε ο Μιχαήλ ‒ή 
τουλάχιστο τα ’χε δει και δεν είχε πολυκαταλάβει το κρυμμένο τους νόημα. Τούτη η αγάπη 
που ’χε ανακαλύψει σαν τρέλα πριν απ’ αυτόν ο Μάρκος ‒η ίδια πρέπει να ’ταν στη βάση 
της, όσο και να φαινόταν πιο παράλογη στις εκδηλώσεις‒, τούτη η χωρίς όρια αγάπη των 
ανθρώπων να ’ταν το αληθινό πρόσωπο του κρυμμένου θεού; (Ρούφος, 2015, 487-488) 

Την ίδια στιγμή, η αξιοθαύμαστη αυτή ολότητα του Μιχαήλ όφειλε διαρκώς (και 

προκειμένου να αναδειχθεί η υπεροχή της) να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους 

ανθρώπους του περιβάλλοντός του (και τους λόγους τους)˙ αυτό ισχύει καταρχάς (και 

πρωτίστως) για όσους θα απαρνούνταν το παράδειγμα και τη «διδασκαλία» του: ο 

Ρένος θα έμενε αμετάπειστος αντισημίτης, με εθνικοσοσιαλιστικές και φασιστικές 

απόψεις, χωρίς ενδοιασμούς για τα μέσα και τους ανθρώπους που θα στελέχωναν την 

αντικομμουνιστική «σταυροφορία» ‒ακόμη και αν για την επιτυχία της κρινόταν 

σκόπιμη η ανοιχτή συνεργασία με τους Γερμανούς (πρβλ. Ρούφος, 2015, 73-74)˙255 ο 

Ντίνος πάλι, παρά την πρόσκαιρη έλξη που θα αισθανόταν για την πολιτική λόγω της 

φιλικής σχέσης του με τον Μιχαήλ, δεν θα άφηνε ποτέ τον χρυσελεφάντινο πύργο του 

για να κατέβει προς το «χυδαίο» πλήθος.256 Ταυτόχρονα, η (φυσική, πνευματική, 

255 Στην πρώτη έκδοση της Ρίζας του Μύθου υπήρχε, λίγες σελίδες αργότερα, και η αφήγηση από τον 
Ρένο στον έκπληκτο Μάρκο ενός περιστατικού, που αποκάλυπτε τους λόγους για τους οποίους ο πρώτος 
είχε γίνει αντισημίτης: όταν ήταν παιδί, έχασε σε ένα παιχνίδι βόλων από κάποιον εβραίο «με μεγάλη 
μύτη» και πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο Ρένος να πέσει θύμα ξυλοδαρμού και κοροϊδίας για 
την αδυναμία του (πρβλ. Ρούφος, 1954, 90)˙ μολονότι το όλο επεισόδιο εξέθετε περισσότερο τη 
συμπλεγματική και άκρως προβληματική προσωπικότητα του Ρένου και δεν αποτελούσε σε καμιά 
περίπτωση μια έμμεση απολογία υπέρ του αντισημιτισμού (όπως είχαν υπονοήσει κάποιοι αριστεροί 
κριτικοί), ο Ρούφος τελικά το εξοβέλισε στην έκδοση του 1972, προφανώς για να διαλύσει κάθε πιθανή 
παρεξήγηση γύρω από το θέμα αυτό. 
256 Πρβλ. τον διάλογο μεταξύ Ντίνου και Μάρκου σε κάποια από τις εκδρομικές τους εξορμήσεις στα 
περίχωρα της Εκάλης (Ρούφος, 2015, 173-176), από όπου επίσης υπήρξαν γενναίες περικοπές σε 
σύγκριση με την πρώτη έκδοση (Ρούφος, 1954, 169-172)˙ στα αποσπάσματα που απαλείφθηκαν ο 
Ντίνος υπερασπιζόταν με ακόμη περισσότερη θέρμη την απέχθειά του για «τα λεγόμενα θετικά ιδανικά 
που παρουσιάζουν στο πλήθος» (Ρούφος, 1954, 170) ο Μιχαήλ με τους «πιστούς» του και διακήρυσσε 
την προτίμησή του για μια στάση αισθητικής «πόζας» απέναντι στη ζωή˙ ο Μάρκος, αντίθετα, έβλεπε 
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ψυχική και ηθική) ανωτερότητα του Μιχαήλ έπρεπε να αντιπαραβάλλεται και με όσους 

‒στη φάση εκείνοι ακόμη άγουροι και «τυφλοί»‒ θα τον ακολουθούσαν ως «μαθητές» 

στη σύντομη περιπέτεια της ζωής του μέχρι το τραγικό της τέλος, αναλαμβάνοντας, 

μετά τον θάνατό του, να αποκρυπτογραφήσουν τη «διαθήκη» του, να δικαιώσουν τη 

θυσία του και να κάνουν πράξη (να «σώσουν») το «όνειρο» ‒κατεξοχήν, βέβαια, αυτό 

θα συνέβαινε με τον κεντρικό πρωταγωνιστή (αν και όχι μόνο): 

Κι όμως αυτό που τους τράβαγε και τους ηλέκτριζε δεν ήταν μονάχα η συνήθεια της 
πειθαρχίας κι η τιμή της σημαίας, ούτε κι ο Μιχαήλ μπορούσε να παρομοιαστεί με 
στρατιωτικό ηγέτη (Ρούφος, 2015, 131) {και ήρωα, έστω και με τον καλύτερο τύπο του: 
τον αξιωματικό εκείνο το γεμάτο αυτοκυριαρχία κι αίσθηση αξιοπρέπειας, που περνάει 
απαρατήρητος απ’ τον πολύ κόσμο για ν’ αστράψει με το θάνατό του, σύμβολο μιας 
υπέρβασης της ζωής των πολλών που προκαλεί θαυμασμό, οίκτο κι ένα μίγμα από 
εγωιστική ικανοποίηση κι ακαθόριστο αίσθημα ενοχής. Πέρα απ’ αυτά, ο Μιχαήλ 
(Ρούφος, 1954, 127)}: είχε χρωματισμένη, υποβλητική φωνή και μαγνητική 
προσωπικότητα ‒αυτά που του ’χαν προσδώσει το χαρακτηρισμό του δημαγωγού και του 
θεατρίνου απ’ τη μεριά των ανοήτων‒ και ιδίως τη βαθιάν εκείνη ερωτική υπόσταση που 
εκδηλωνόταν σ’ ευαισθησία κι ειλικρίνεια αγάπης κι έκφρασης. (Ρούφος, 2015, 131) 

Στην προοπτική αυτή, έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να τοποθετήσουμε και την 

ιδεολογική εξέλιξη του Δίωνα, τη σταδιακή μεταστροφή του από τη μισαλλοδοξία, τον 

φανατισμό και την τυφλή προσήλωση στη βία ως μέθοδο επιβολής έναντι των 

ιδεολογικών αντιπάλων, στην αποκήρυξη του εμφύλιου μίσους, στην αποχή από 

επιθετικές ενέργειες και στην αποδοχή του δικαίου που μπορεί να βρίσκεται και στην 

άλλη πλευρά του οδοφράγματος ‒μια διαδικασία που, χωρίς αμφιβολία, θα 

ολοκληρωθεί στους επόμενους δύο τόμους της τριλογίας. Πρώτος, πάντως, ο Μιχαήλ 

θα κλόνιζε τις βεβαιότητες του νεότερου φίλου του και θα του υποδείκνυε πως 

υπάρχουν και στην αντίπερα όχθη άνθρωποι «που πολεμάνε για την πίστη τους», «πολύ 

διαφορετικοί, ευαίσθητοι, αγαθοί, όλο φωτεινή αγάπη για την ανθρωπότητα» (Ρούφος, 

2015, 151 και 171). Και για να επιστρέψουμε στο θεωρητικό σχήμα της S. Rubin 

Suleiman για το ιδεολογικό μυθιστόρημα, ήδη από το δεύτερο κεφάλαιο της Ρίζας του 

Μύθου η «δομή της σύγκρουσης» θα άρχιζε δειλά (αλλά σταθερά) να παραχωρεί τη 

θέση της στη «δομή της μαθητείας», να μετουσιώνονται δηλαδή σε πράξη τα διδάγματα 

του Μιχαήλ και να βρίσκει μιμητές η όλη στάση του στην κατοχική εμφύλια σύρραξη 

‒που έμπαινε (και στην πρωτεύουσα) στην οξύτερη φάση της εκείνη ακριβώς την 

περίοδο του τέλους του 1943. 

στο πρόσωπο του «αισθητικού» φίλου του όλα τα αρνητικά ιδανικά μιας «χορτάτης και στείρας 
άρχουσας τάξης» και ενός «κουρασμένου ευπατρίδη χωρίς φωτιά μέσα του» (Ρούφος, 2015, 174). 
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Αν δούμε τα πράγματα από πιο κοντά, εύκολα αντιλαμβανόμαστε την ακόλουθη 

αντίφαση: μολονότι οι «ΑΡΗτες» διέθεταν οπλισμό τουλάχιστον από τον Οκτώβριο 

του 1943 (πρβλ. Ρούφος, 2015, 152) ‒υποτίθεται για να χτυπήσουν (ή έστω να 

προστατευτούν από) τους «κόκκινους»‒ στο μυθιστόρημα δεν υπάρχει η παραμικρή 

μνεία ανάλογης σύγκρουσης με τους εαμικούς, αντίθετα προς ό,τι συνέβαινε στο πρώτο 

κεφάλαιο των συνεχών συμπλοκών και ξυλοδαρμών του Δίωνα και των υπόλοιπων 

«Χριστιανοδημοκρατών» με τους κομμουνιστές είτε στην «υπόγα» είτε στα 

αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου (ή και έξω από αυτό). Ιδιαίτερη θα ήταν (και πάλι) η 

περίπτωση του Μιχαήλ, ο οποίος διαρκώς θα ξεχνούσε το περίστροφό του (ή θα το 

άφηνε επί τούτου χωρίς σφαίρες),257 θα αγνοούσε επιδεικτικά τις συστάσεις και τα 

σχέδια του Γεωργιάδη (ακόμη και του Δίωνα) για αυτοπροστασία, επιφυλακές, 

ομαδικές περιπολίες ή διανυκτερεύσεις και για πιθανή συνδρομή (αν χρειαζόταν) 

ακόμη και μαχητικών αντικομμουνιστικών «τμημάτων» της Ειδικής Ασφάλειας στην 

εξόντωση των αριστερών (πρβλ. Ρούφος, 2015, 199, 212, 229-230, 236-237).  

Γενικά, ως άλλος Χριστός ή ως «αμνός του Θεού»,258 ο Μιχαήλ θα έβαινε προς 

«εκούσιον πάθος», σκανδαλίζοντας με την όλη στάση του τους συναγωνιστές του ‒

περισσότερο, ασφαλώς, τον μαχητικό Δίωνα (πρβλ. Ρούφος, 2015, 198-200), ο οποίος 

θυμωμένος και έκπληκτος θα τον άκουγε να αποκρούει κάθε πιθανότητα χρήσης 

ένοπλων μέσων (ακόμη και ενός ειδικού τύπου «σιδερογροθιάς») για υπεράσπιση της 

ζωής του ή της σωματικής ακεραιότητας των συντρόφων του (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

151, 176, 201-202, 231-232). Προηγουμένως, εξάλλου, ο ηγέτης των «σταυροφόρων» 

257 Στην επίσκεψη του Δίωνα στο σπίτι του Μιχαήλ ύστερα από τη δολοφονία του, ο πρώτος θα ξεχώριζε 
ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα του νεκρού και το αχρησιμοποίητο πιστόλι του, που θα το κληρονομούσε 
αρχικά ο ίδιος: «Και το πιστόλι του Μιχαήλ, που ποτέ δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Ποτέ δε θα το 
μεταχειριζόταν ο Μιχαήλ, κι αν ακόμα πρόφταινε. Τα λόγια του, τα λόγια που νεύριαζαν άλλοτε τον 
Δίωνα, αντηχούσαν ακόμα: “Να μην αμυνθείς, να μην τρέξεις… Αξιοπρέπεια…” Ναι, ίσως να ’ταν 
καλύτερα έτσι. Το πιστόλι τώρα το κληρονομούσε ο Δίων. Το δικό του θα το ’παιρνε άλλος. Ίδια ήταν, 
δίδυμες Μπερέτες, από κείνες που ’χαν αγοράσει τότε με τον Ρένο από τους Ιταλούς. Στο πιστόλι του 
Μιχαήλ δεν υπήρχε σφαίρα στη θαλάμη. Ο Δίων το όπλισε αμέσως» (Ρούφος, 2015, 251). Εντούτοις, 
και ο Δίων θα παρέδιδε το δικό του όπλο, πριν ξεκινήσει την αποστολή του στο Βουνό τον Μάιο του 
1944 (ως εκπρόσωπος του ΕΣΑΣ): «Πριν φύγει το ’χε παραδώσει στο Λοχαγό για να οπλιστεί κάποιος 
απ’ αυτούς που ’μεναν να πολεμήσουν τους κομμουνιστές μέσα στην Αθήνα» (Ρούφος, 2015, 270). 
Πάντως, και το πιστόλι με το οποίο θα τον έστελναν πίσω από το Βουνό (για να εκτελέσει χρέη 
συνδέσμου με τους υπόλοιπους ΕΣΑΣίτες και υποψήφιους «Ιερολοχίτες») θα κατέληγε στα αζήτητα 
κατά το διάστημα της αναγκαστικής παραμονής του στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1944 ‒θα το 
«φύλαγε» αχρησιμοποίητο σε ένα συρτάρι της, η ερωμένη του, η Σύλβια (πρβλ. Ρούφος, 2015, 332). 
258 Φυσικά, πολύ περισσότερους, ανάλογους πρωταγωνιστές με χαρακτηριστικά «Χριστού» θα 
συναντήσουμε σε κείμενα (ποιητικά και πεζά) αριστερών συγγραφέων την ίδια λίγο-πολύ εποχή˙ το 
συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζει η Α. Καστρινάκη στο άρθρο της «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται στα 
χρόνια του Εμφυλίου», περ. Νέα Εστία, τχ. 1743 (Μάρτ. 2002), 348-366 (πρβλ. και στη μελέτη της, Η 
Λογοτεχνία την Ταραγμένη Δεκαετία 1940-1950, ό.π., σ. 255-260). 
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θα τους είχε καλέσει επανειλημμένως να υπερβούν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις τους 

για τους κομμουνιστές ‒τα βολικά σχήματα του Δίωνα για έναν υπάνθρωπο «σκληρό, 

απολίτιστο, βίαιο, φανατικό, γεμάτο φθόνο για κάθε ομορφιά κι υπεροχή» (Ρούφος, 

2015, 171)‒ και να αποκηρύξουν τα κατώτερα, «σαδιστικά» ένστιχτα της βίας και της 

επιθετικότητας που αμαύρωναν με «ασχημίες» τον αγώνα και το ήθος τους (πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 150-153, 171-172, 193-194 και Ρούφος, 1954, 166-167). Στη λογική 

αυτή, της αποφυγής πάσει θυσία της εμφύλιας βίας και του αδελφοκτόνου μίσους, θα 

εντασσόταν, όπως είδαμε, και η αναίμακτη «εκπόρθηση» του Πανεπιστημίου από τον 

ΕΣΑΣ τον Ιανουάριο του 1944. 

Για να μην, όμως, κατηγορηθούμε από τον καλόπιστο αναγνώστη ότι 

σχηματοποιούμε, απλοποιούμε ή και ωραιοποιούμε τα πράγματα, παραβλέποντας 

διάφορα χωρία (είτε της πρώτης έκδοσης είτε και της τελικής) που ενόχλησαν εύλογα 

διάφορους κριτικούς (και όχι μόνον της Αριστεράς), θα μείνουμε για λίγο ακόμα στην 

περιγραφή των ιδεολογικών αναζητήσεων του Δίωνα και του στενού πυρήνα των 

συναγωνιστών του Μιχαήλ. Η διαπραγμάτευση (και η διεκδίκηση) μιας «ταυτότητας» 

για τους «σταυροφόρους», μιας ένταξης στα γνωστά και αναγνωρίσιμα ιδεολογικά 

ρεύματα που από τον 18ο αιώνα και την εποχή του Διαφωτισμού κυριάρχησαν στην 

πολιτική και οικονομική σκέψη, στα Γράμματα και στις Τέχνες ‒οδηγώντας στις 

μεγάλες εθνικές και κοινωνικές επαναστάσεις (την Αμερικανική και τη Γαλλική), όπως 

και στα ριζοσπαστικά κινήματα του επόμενου αιώνα, εγκαινιάζοντας για τη Δύση την 

εποχή της νεοτερικότητας‒, θα ήταν ένα «επαναλαμβανόμενο μοτίβο» (leit-motiv) της 

Ρίζας του Μύθου˙ αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το δεύτερο κεφάλαιο, όπου θα γινόταν με 

τη συνδρομή του Μιχαήλ ρητορικός «αγώνας» για τη διασαφήνιση του «ονείρου». 

Στις διάφορες σχετικές συζητήσεις τους με τον Μιχαήλ, (περισσότερο) ο 

εγκεφαλικός Δίων και (λιγότερο) ο λυρικός Μάρκος ‒με την υποτιθέμενη αντιπάθειά 

του στους περίπλοκους συλλογισμούς, στις σύνθετες έννοιες και στις πολυσύλλαβες 

λέξεις με την κατάληξη «ισμός» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 128)‒ θα έκαναν 

επανειλημμένως τη δική τους απόπειρα (χωρίς επιτυχία και αυτή) να δώσουν 

περιεχόμενο και σχήμα στην ιδεολογική υπόσταση της παράταξής τους, να βρουν στο 

απώτερο και άμεσο παρελθόν τούς εμπνευστές και τους πνευματικούς καθοδηγητές 

στην εκστρατεία όπου ήδη είχαν αναμιχθεί, με (διαρκώς) απροσδιόριστο τον σκοπό της 

(πέρα, ασφαλώς, από τη συγκράτηση της κομμουνιστικής «πλημμυρίδας»). Εδώ, όμως, 

ένα ετερόκλιτο και «παρδαλό» μίγμα φιλοσόφων, προφητών και αγίων, ποιητών και 

συγγραφέων ‒από τον Πλάτωνα μέχρι τον Bergson, τον Schopenhauer και, φυσικά, τον 
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Nietzsche, ή από τον Χριστό, τους ασκητές της ερήμου και τον Άγιο Φραγκίσκο της 

Ασίζης μέχρι τον Βούδα, και από τον Όμηρο, τον Σοφοκλή και τον Κάτουλλο μέχρι 

τον Rilke (πρβλ. Ρούφος, 2015, 130-131)‒ θα έβρισκαν τη θέση τους, εξοργίζοντας 

κριτικούς (όπως τον Αιμ. Χουρμούζιο) που επιζητούσαν (ματαίως) μια κάποια συνοχή, 

ένα συνδετικό νήμα μεταξύ των ιδεολογικών ταγών της «σταυροφορίας».259 

Συχνή, επίσης, θα ήταν η επίκληση των πιο εγκρατών μαχητών της μεσαιωνικής 

πίστης, των ιπποτών του Ιερού Δισκοπότηρου («Γκράαλ»), ή των αφοσιωμένων στη 

γαλλική μοναρχία και στην «τιμή της σημαίας» σωματοφυλάκων της Γασκώνης˙ τέλος, 

πολύ πιο κοντά (προφανώς) στην εποχή, στις ιδεολογικές ανησυχίες και στην 

ψυχοσύνθεση των σύγχρονων αθηναίων «σταυροφόρων», θα εκθειαζόταν η 

«αδελφοσύνη των ιερολοχιτών και των ευέλπιδων του Αλκαζάρ», δηλαδή των πιο 

μαχητικών, πειθαρχημένων και σκληροτράχηλων στρατιωτικών τμημάτων του 

στρατηγού Franco στον Ισπανικό Εμφύλιο (το αντίστοιχο των «μελανοχιτώνων» του 

Mussolini), οι οποίοι θα «συμβόλιζαν γι’ αυτούς και τον αγώνα τους ό,τι κι η Διεθνής 

Ταξιαρχία του ισπανικού πολέμου για τους αριστερούς» (Ρούφος, 2015, 131).  

Οι παρομοιώσεις αυτές, όντως, θα έδιναν την εντύπωση ότι ο συγγραφέας 

πλησίαζε επικίνδυνα τις εικόνες και τις αναπαραστάσεις, καθώς και τους θεμελιώδεις 

«μύθους» και τα προτάγματα της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς για την αναγκαία 

αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού μέσα από τον εξαγνισμό της μάχης και της θυσίας, 

παρόλο που «η απεικόνιση της Ευρώπης ως παρηκμασμένης ήταν κοινός τόπος για 

τους διανοητές τόσο της αριστεράς όσο και της ριζοσπαστικής δεξιάς κατά τη διάρκεια 

του Μεσοπολέμου», όπως κοινή ήταν η πεποίθηση ότι ο επερχόμενος πόλεμος θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως κάθαρση του «αμαρτωλού» αστικού καθεστώτος.260 Η 

εμπειρία του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η επακόλουθη οικονομική κρίση με την ολοένα 

259 Πρβλ. και πάλι το εναγώνιο ερώτημα του Αιμ. Χουρμούζιου στη δεύτερη συνέχεια της κριτικής του 
για τη Ρίζα του Μύθου ‒και τις απαντήσεις του, διαποτισμένες με γενναίες δόσεις πικρής ειρωνείας για 
τις «κοινοτοπίες» και τις «αυθάδειες» του Μιχαήλ και της παρέας του: «Απέναντι αυτών των έτοιμων 
ιδεωδών που από την παράταξη την αντίπαλη προς τους νέους του ‘‘χρονικού’’ οι περισσότεροι ούτε 
καν τα εθεωρούσαν ως ιδεώδη, αλλά ως απλά συνθήματα αγώνος, οι άλλοι, ο Δίων, ο Μιχαήλ, ο Μάρκος, 
ο Στέφανος, ο Ρένος, όλοι αυτοί οι άγουροι esthètes, γνήσιοι ή μανιερίζοντες, που βλέπουν την κοινωνία 
και την οργάνωσή της με την αφέλεια της αδιάφορης ανιδιοτέλειας, τί έχουν ν’ αντιτάξουν; Άλλοτε 
κοινοτοπίες με κάποιες αυθάδειες (σελ. 160-161) άλλοτε επαναστατισμούς˙ l’ eau de rose: Όταν ο 
Μιχαήλ ερωτάται από κάποιον ξέγνοιαστον δανδή, που έχει βιλίτσα στην Εκάλη και την περνά ζωή και 
κότα την ώρα που στα πεζοδρόμια της Αθήνας μαζεύονται οι άνθρωποι με δημοτικό φαράσι, όταν αυτός 
ο ‘‘ηγέτης’’ καλείται ν’ απαντήσει ποια είναι η έννοια του αγώνος των νέων που αρχηγεύει, απαντά, 
περίπου, ότι τώρα ο αγώνας αυτός είναι μονάχα αντίδρασις, είναι άμυνα μπροστά στον κίνδυνο, είναι 
μια μάχη προκαταρκτική», στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου 
Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 300. 
260 Σ. Τσουτσουμπής, «Η έμφυλη διάσταση της πολεμικής εμπειρίας στο έργο του Ρόδη Ρούφου και του 
Έβελυν Γουώ», περ. Νέα Εστία, ό.π., 1054 (και σημ. 6 για σχετική βιβλιογραφία). 
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εντεινόμενη ανασφάλεια, η αμφισβήτηση των παραδοσιακών θεσμών, όπως και η 

αποσάθρωση των δομών σε μια προοδευτικά εξατομικευμένη κοινωνία, είχαν γεννήσει 

σε μια όχι ευκαταφρόνητη μερίδα συγγραφέων την τάση «επιστροφής στις ρίζες». Οι 

δεσμοί μιας οργανικής και ιεραρχικής κοινότητας με σαφώς καθορισμένες αξίες και 

ρόλους ‒σαν αυτή που υπερασπιζόταν λόγω και έργω ο αισθητής αριστοκράτης Ντίνος 

στη Ρίζα του Μύθου και θα νοσταλγούσε κάποτε ο ίδιος ο Δίων (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

210-211)‒ ασκούσε αναμφισβήτητη έλξη σε ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής 

αστικής διανόησης, η οποία και είχε εκλάβει τον Ισπανικό Εμφύλιο ως ευκαιρία 

ανάδειξης ενός νέου «σταυροφορικού» ήθους, μια δοκιμή ανάκτησης του τρωθέντος 

(λόγω συνθηκών, γενικότερων ιδεολογικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων) 

προτύπου του «ανδρισμού»: 

Ο μύθος της σταυροφορίας δεν πρωτοεμφανίζεται στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου από την 
εθνικιστική πλευρά, η οποία παρουσίασε την πολεμική της προσπάθεια ως μια νέα 
Reconquista. Αυτή η παρομοίωση επέτρεψε την «κινητοποίηση» ενός καθολικού 
ιδεώδους ανδρισμού, που χρησιμοποίησε προνεωτερικά υλικά και αναπαραστάσεις για 
την κατασκευή μιας νέας ταυτότητας ανδρισμού. Η ταυτότητα του πολεμιστή-
σταυροφόρου προέκρινε το θάνατο στο πεδίο της τιμής και τη συμμετοχή στην πολεμική 
προσπάθεια ως μια δοκιμασία η οποία θα οδηγούσε την Ισπανία από την παρακμή που 
εκπροσωπούσαν εκθηλυμένοι διανοούμενοι, σοσιαλιστές και φεμινίστριες, στην 
πνευματική αναγέννηση και δόξα. Παρόμοιες αναπαραστάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ενώ από ένα κομμάτι της αστικής διανόησης η 
έναρξη του Πολέμου χαιρετίστηκε ως μια ευκαιρία προσωπικής αναγέννησης.261  

Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί και να δικαιολογήσει κανείς τον αποτροπιασμό 

που θα προκαλούσαν παρόμοιοι συσχετισμοί με την ισπανική Ακροδεξιά στους 

κριτικούς της Αριστεράς, όπως στον Δ. Ραυτόπουλο ή στον Κ. Πορφύρη, αλλά και σε 

συναγωνιστές του Ρούφου από τους κόλπους του «σοσιαλιστικού» ΕΣΑΣ, όπως στον 

Γ. Κουμάντο.262 Περισσότερο, εντούτοις, θα ενοχλούσε τους τελευταίους ο διάλογος 

(με έκδηλες τις πλατωνικές απηχήσεις) περί της αναγκαιότητας της πολιτικής στο 

261 Σ. Τσουτσουμπής, «Η έμφυλη διάσταση…», ό.π., 1054˙ πρβλ. Θ. Δ. Σφήκας, Η Ελλάδα και ο 
Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, Αθήνα, Στάχυ, 2000, σ. 83 και Δ. Παπαδημητρίου, Από τον Λαό των 
Νομιμοφρόνων στο Έθνος των Εθνικοφρόνων. Η Συντηρητική Σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967, Αθήνα, 
Σαββάλας, 2006, σ. 208-209. 
262 Πρβλ. το πικρόχολο σχόλιο του Γ. Α. Κουμάντου («Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας κριτικής…», 
εφ. Η Καθημερινή, ό.π.) για την «πόζα» του Δίωνα και της παρέας του, ότι, δηλαδή, έδειχναν να 
ενδιαφέρονται δήθεν για τα μεγάλα ζητήματα και διλήμματα που απασχολούσαν την εποχή εκείνη τους 
πιο ανήσυχους προοδευτικούς νέους (όσους, βέβαια, δεν είχαν προσχωρήσει στο ΕΑΜ/ΚΚΕ), ενώ στη 
συνείδησή τους όλα ήταν λυμένα και ουσιαστικά ταυτισμένα με τις θέσεις (και τις μεθοδεύσεις) των 
ισπανών εθνικιστών: «Την εποχή εκείνη τα κουβεντιάζαμε όλα αυτά και με τον κ. Προβελέγγιο ή με την 
παρέα του. Ίσως ώρες-ώρες να μας πέρναγε από το νου ότι γι’ αυτούς το πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα, 
αλλά θέμα πνευματικής ασκήσεως. Τώρα μας το επιβεβαιώνει πως έτσι ήτανε και πως είχε κιόλας 
διαλέξει για ιδανικό του τους ευέλπιδες του Αλκαζάρ (δηλαδή του Φράνκο). Κρίμα…». 
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ειδυλλιακό περιβάλλον της Εκάλης (πρβλ. Ρούφος, 2015, 163-166 και 1954, 158-161)˙  

εκεί, ο αδιάφορος για την κοινωνία και για τα μεγάλα ιδανικά, σχεδόν ερμαφρόδιτος 

και «ουαλδικός» Ντίνος, ωραίος ως βρετανός φιλέλλην, με πυξίδα ηθικής και βίου τις 

απαντήσεις του νεαρού Χαρμίδη στον Σωκράτη («Κρείττον σιγάν» και «Κοσμίως 

πάντα πράττειν και ησυχή»), θα προκαλούσε το καινούργιο του είδωλο, τον Μιχαήλ, 

να σκιαγραφήσει εκ νέου το «όνειρο».  

Η αποτυχία του Μιχαήλ να ορίσει θετικά (δηλαδή, όχι μόνο ως αντίδραση στην 

απειλητική επέλαση των κομμουνιστών) τον «αγώνα» (τον δικό του και των 

ακολούθων του), ξεφεύγοντας από τα «χιλιοειπωμένα» και από τις γνωστές ήδη θέσεις 

για την εξεύρεση ενός «τρίτου δρόμου» ανάμεσα σε κεφαλαιοκρατία και κομμουνισμό, 

θα τον οδηγούσε στην παραδοχή ότι ήταν «ακόμα νωρίς» για τη σαφέστερη διατύπωση 

ενός πολιτικού προγράμματος και μόνο «εξωλογικά συνθήματα» θα μπορούσαν να 

αναπληρώσουν κάπως το κενό μιας πιο συγκεκριμένης ιδεολογικής τοποθέτησης, 

κατάλληλης να εμφυσήσει πίστη στο όραμα «για το χτίσιμο της καινούργιας πολιτείας» 

(Ρούφος, 2015, 164). Αποφθέγματα μάλιστα του τύπου: {«Το πεινασμένο 

προλεταριάτο είναι το ίδιο αποκρουστικό με τους χοντρούς τραπεζίτες. Η σημερινή 

κοινωνία μ’ ενοχλεί αισθητικά, αν θέλεις, όπως εσένα σ’ ενοχλεί ένα κακοεπιπλωμένο 

και ακατάστατο σπίτι» (Ρούφος, 1954, 159)} δεν θα αντιμετωπίζονταν με σαρκασμό 

μόνον από τους αριστερούς κριτικούς ή τον Αιμ. Χουρμούζιο,263 αλλά και από τον 

Μάρκο, ο οποίος επιτιμητικά θα παρατηρούσε στον φίλο του ότι όσο πολιτικολογούσε 

τόσο περισσότερο του θύμιζε τους θεωρητικούς της «Χριστιανοδημοκρατίας».  

Έτσι, ο Μιχαήλ (και όχι ο Μάρκος, όπως τελικά φαίνεται στην έκδοση του 1972), 

και αφού σχηματίζονταν από τον Δίωνα και τον Μάρκο οι γεμάτες «ποίηση και χρώμα» 

εικόνες των σωματοφυλάκων της Γασκώνης και των Ευέλπιδων του Αλκαζάρ ‒

263 Πρβλ. την αγανάκτηση και τον διάχυτο σαρκασμό του Αιμ. Χορμούζιου για το συγκεκριμένο 
απόφθεγμα του Μιχαήλ: «Θέε μου, είναι πολύ ωραία όλα αυτά γιατί είναι μια κοσμοθεωρία μειράκων. 
Εξαφάνισις οικονομικών λόγων που προκαλούν δυστυχία, κατάργησις του πεινασμένου προλεταριάτου 
και των χονδρών τραπεζιτών, διότι μας τραυματίζουν, και το πρώτο και οι δεύτεροι, αισθητικά, 
πανελευθερία και ευτυχία ειδυλλίου ‒πολύχρωμα μπαλόνια σε γαλάζιον αιθέρα χωρίς πιθανότητες 
προσγειώσεως‒ καταλαβαίνω πώς μπορούσαν να ενθουσιάζουν τους νέους της εποχής που αναζητούσαν 
από κάπου να πιασθούν, κάπου να πολιτογραφηθούν τα αθώα τους όνειρα. Σε στιγμές ψυχράς 
ορθοφροσύνης (που θα την ενέπνευσεν ασφαλώς η παρένθεσις της δεκαετίας μεταξύ της περιόδου 
εκείνης των χιμαιρών και της εποχής της συγγραφής του «χρονικού») ο Δίων χαρακτηρίζει αυτή τη 
φάλαγγα των νέων σταυροφόρων ‘‘ονειροφαντασμένη παράταξη της αισθητικής, του χρώματος και του 
μύθου της ελευθερίας’’», στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου 
Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π., 301. Τη συγκεκριμένη ρήση του Μιχαήλ, πάντως, θα την 
παρέθεταν με ειρωνική διάθεση και ο Ραυτόπουλος (στην κοινή κριτική του για τη Ρίζα του Μύθου και 
την Τειχομαχία, πρβλ. Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 293-294) και ο Κ. Πορφύρης (Κείμενα για τον 
Πολιτισμό, την Ιστορία και την Πολιτική, ό.π., σ. 269). 
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αισθητική απόδοση της ρωμαλέας νιότης που ο Ντίνος θα εύρισκε πολύ του γούστου 

του (πρβλ. Ρούφος, 1954, 159)‒ θα κατέληγε στην ακόλουθη (συμβατική και πάλι) 

διατύπωση του σκοπού για τον οποίο είχαν στρατευτεί οι φίλοι του: 

Πολεμάμε για να υπάρχουν πάντα άνθρωποι σαν κι εμάς, τόσο διαφορετικοί, τόσο 
ελεύθεροι, τόσο ενωμένοι. (Ρούφος, 2015, 164-165) 

Στο σημείο αυτό, ο τριτοπρόσωπος αφηγητής θα διέκοπτε τη σκηνή του διαλόγου 

(για τον οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι συνεχίστηκε), για να περάσει στον εσωτερικό 

κόσμο και στις σκέψεις του Δίωνα. Ο νεότερος σε ηλικία της παρέας, αν και θα 

συμφωνούσε με όλα όσα είχε προηγουμένως υποστηρίξει το ίνδαλμά του, θα 

αισθανόταν καταρχάς ότι από τη συζήτησή τους απουσίαζε πλήρως η αναφορά σε 

οποιοδήποτε «εθνικό» ιδανικό, δεν υπήρχε δηλαδή η παραμικρή νύξη στην «Ελλάδα» 

από τα μέλη μιας συντροφιάς, η οποία υποτίθεται ότι ανήκε στη Δεξιά και σε 

οργανώσεις (όπως η ΑΡΗ/ΡΑΝ) με διακηρυγμένους μεγαλοϊδεατικούς στόχους και 

αντίστοιχα συνθήματα: 

Σύγχρονα όμως σκέφτηκε πως κάτι έλειπε απ’ όλα αυτά: η Ελλάδα. (Ρούφος, 2015, 165) 
{Ίσως το εθνικό αρχέτυπο να ήταν ο ασυνείδητος προσδιοριστικός λόγος για τη στάση 
και την απόφασή τους, όπως το μεσσιανικό βρισκόταν πίσω απ’ την πάλη των 
κομμουνιστών. Ή μάλλον, ο Μιχαήλ έψαχνε για ένα συνδυασμό… Πάντως το έθνος δεν 
είχε αναφερθεί στη συζήτηση. (Ρούφος, 1954, 160)} Οι τέσσερές τους, κι ο αγώνας τους, 
όπως τον ένιωθαν, μπορούσαν να βρίσκονταν το ίδιο καλά οπουδήποτε αλλού, με 
πρόσμιξη ίσως κάποιου στοιχείου που θ’ αντικαθιστούσε τη νυχτερινή μυρωδιά των 
εκαλιώτικων πεύκων: στην Ισπανία ίσως καθολικός φανατισμός, στη Ρωσία βαρύτερο 
μεθύσι μ’ εξομολογήσεις, στη Γερμανία μεθοδικότερος λόγος… Στην ουσία όμως οι ίδιοι 
τέσσερες σταυροφόροι. Μια υπερεθνική αλληλεγγύη των νέων πολεμιστών της Δεξιάς… 
Δεξιάς; Μπορούσε ακόμα να ονομάζεται Δεξιά η δική τους ονειροφτιαγμένη παράταξη 
της αισθητικής, του χρώματος και του μύθου της ελευθερίας, μόνο και μόνο γιατί 
πολεμούσε τον αριστερόν οδοστρωτήρα; (Ρούφος, 2015, 165)  

Εφόσον, λοιπόν, ούτε οι αλυτρωτικές επιδιώξεις (ή οι εθνικιστικές φαντασιώσεις) 

της «Μεγάλης Ελλάδας» ούτε το κλασικό, συντηρητικό τρίπτυχο της «Πατρίδας, της 

Θρησκείας και της Οικογένειας» δεν είχαν καμιά απήχηση στους νέους αυτούς 

«σταυροφόρους», μήπως τελικά οι τελευταίοι ‒θα αναρωτιόταν ο κεντρικός ήρωας‒ 

έμοιαζαν περισσότερο στο «παρδαλό κι ενδιαφέρον ανακάτωμα» των διεθνών 

ταξιαρχιών του Ισπανικού Εμφυλίου, όπου είχαν συμπαραταχτεί ή εμφιλοχωρήσει 

αναρχικοί και κομμουνιστές, δημοκράτες και αντιμοναρχικοί, φανατικοί ριζοσπάστες 

και «ασυνάρτητοι συνδικαλιστές»; Μήπως οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του κύκλου 

του Μιχαήλ, η αγάπη τους για την πολιτική και για την τέχνη, τα γενικώς θολά οράματα 

και ο δονκιχωτισμός τους, το πάθος τους για ελευθερία και ανθρωπιά ήταν κοινά με 
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τους «λυρικούς δυναμιτιστές» της Ισπανίας, με μόνη διαφορά ότι η αθηναϊκή παρέα 

της Κατοχής πολεμούσε στη συγκυρία εκείνη «από την αντίθετη μεριά, ή περίπου» 

(Ρούφος, 2015, 166); 

 Ο Δίων θα ένιωθε τότε τον (συντηρητικό) εαυτό του να επαναστατεί: σα να τον 

είχαν τρομάξει οι προηγούμενες σκέψεις και ο ανόσιος παραλληλισμός με τις «Διεθνείς 

Ταξιαρχίες», θα εξέφραζε αίφνης την «αντιπάθειά» του συνολικά για τον κόσμο της 

νεοτερικότητας, αυτόν που είχε κλονίσει την παραδοσιακή τάξη πραγμάτων ‒το 

«Παλαιό Καθεστώς» (Ancien Régime)‒ και είχε μολύνει με επαναστατικές ιδέες ή τη 

λατρεία της μάζας κάθε πολιτική θεωρία και κάθε σύστημα, από τον εθνικισμό έως και 

τον κομμουνισμό. Έτσι, ο Δίων θα εμφανιζόταν ‒αγκαλά και «μολυσμένος» και αυτός 

από την ίδια «αρρώστια», «το σεβασμό για το πλήθος, για την ευτυχία των πολλών, για 

την ισότητα της γνώμης όλων» (Ρούφος, 2015, 166)‒ νοσταλγός της προνεοτερικής, 

αυστηρά ιεραρχικής κοινωνίας των προνομίων των Ευγενών και της κλειστής κάστας 

της Αριστοκρατίας του αίματος και των ολίγων εκλεκτών. Η «μαθητεία» του, όμως, 

στον Μιχαήλ είχε μόλις ξεκινήσει, όπως θα αντιλαμβανόταν άλλωστε και ο ίδιος στην 

κατάληξη των αντιφατικών του συλλογισμών˙ μόνον αυτός, εξάλλου, ως ευνοημένος 

από τους «θεούς» θα μπορούσε να του προσφέρει θετικές λύσεις, «πέρα απ’ τις 

αμφιβολίες» (Ρούφος, 2015, 166): 

Και ξαφνικά τον έπιασε αντιπάθεια γι’ αυτούς τους ανθρώπους που παίζανε με τις ιδέες 
και βοήθησαν τη μεγάλη θεομηνία της επανάστασης. (Ρούφος, 2015, 166) {Τους 
ανθρώπους που εξιδανίκεψαν ρομαντικά τον όχλο, την ανατίναξη, την καταστροφή, και 
γελοιοποίησαν την πεζότητα και τη μετριότητα των ήσυχων καθημερινών θεσμών. Γιατί 
να είναι άχαρος ο αγώνας κι ο θάνατος του στρατιωτικού, του χωροφύλακα, του παπά; 
Γιατί μόνο ο προλετάριος της πόλης κι ο «προοδευτικός διανοούμενος» να γίνονται 
αντικείμενο ηρωοποίησης και να μην τολμάει κανένας να τους θίξει; Άλλοτε, σε 
υγιέστερους πολιτισμούς, η κωμωδία σατίριζε τον άξεστο χωριάτη. Σήμερα η κοινωνία 
είχε φτάσει στο άλλο άκρο, κι ο «μικρός άνθρωπος» είχε γίνει το μεγάλο είδωλο. Γιατί; 
Γιατί ο πρώτος τυχαίος εργάτης άξιζε πιο πολύ από αυτό το αριστούργημα που λέγεται 
Ντίνος και φτιάχτηκε από πολλές γενιές για να φτάσει στην τελειότητα αυτή της κάθε 
κίνησης και κάθε έκφρασης; (Ρούφος, 1954, 161)} Όλοι τους ήταν μολυσμένοι απ’ αυτή 
την αρρώστια: το σεβασμό για το πλήθος, για την ευτυχία των πολλών, για την ισότητα 
της γνώμης όλων. Και ο Μιχαήλ, κι ο Μάρκος, κι ο ίδιος ο Δίων δεν μπορούσαν να 
βγάλουν απ’ το μηχανισμό της σκέψης τους αυτή την προκατάληψη, και στο πολιτικό τους 
όραμα πάντα τοποθετιόταν σα νόημα και δικαίωση η ικανοποίηση της μάζας, έστω και 
διαφορετικά ιδωμένη από τους αριστερούς, Κι ο εθνικισμός είχε αυτό το οχλοκρατικό 
χρώμα, {δεν ήταν τυχαία η παράλληλη εξέλιξή του με τη δημοκρατία και την ισοπέδωση 
τα τελευταία εκατό χρόνια. Οι παλιότερες κοινωνίες, που είχαν κάποια αίσθηση ιεραρχίας, 
αγνοούσαν και θα περιφρονούσαν αυτή τη συγκίνηση (Ρούφος, 1954, 161)} που σήμαινε 
ψυχική ταύτιση με τους χυδαιότερους της ίδιας φυλής κι εχθρότητα για τους εκλεχτούς 
της άλλης. Κι όμως ο Δίων κι οι φίλοι του, έξω απ’ τον Ντίνο, ήταν εθνικιστές… Μα τότε 
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τι νόημα είχε ο αντιφατικός αυτός αγώνας; Πώς λύνει αυτές τις αντιθέσεις ο Μιχαήλ με 
τη σιγουριά του; Το βλέμμα του οδηγεί πέρα απ’ τις αμφιβολίες. (Ρούφος, 2015, 166)264 

Το απόσπασμα με τις αιρετικές και άκρως αντιδραστικές απόψεις του Δίωνα άξιζε 

να παρατεθεί ολόκληρο τόσο γιατί ένα μεγάλο μέρος του απαλείφθηκε από την 

οριστική έκδοση της τριλογίας ‒ύστερα και από την αγανάκτηση μερίδας των κριτικών, 

κυρίως αριστερών πεποιθήσεων (αν και όχι μόνο)‒ όσο και επειδή επιβεβαιώνει με τον 

πιο εύγλωττο τρόπο το ερμηνευτικό σχήμα της «δομής της μαθητείας» που ενυπάρχει, 

κατά την άποψή μας, στο μυθιστόρημα. Στις τελευταίες σελίδες της Πορείας στο 

Σκοτάδι (πρβλ. Ρούφος, 2015, 483-489 και 1955, 241-245), υπό το βάρος του 

«σταυρού», του συσσωρευμένου πόνου και της δυστυχίας από τις δραματικές εμπειρίες 

της Αθήνας και του Βουνού, ο αυτοβιογραφικός ήρωας θα καταλάβαινε για πρώτη 

φορά το μήνυμα του οποίου πρώτος κήρυκας είχε σταθεί, «αν και λιγότερο φανερά» 

(Ρούφος, 2015, 486), ο Μιχαήλ ‒είχαν, βέβαια, στο μεταξύ υπάρξει και άλλοι 

«ευαγγελιστές», ανάμεσά τους και ο Αρμένης κομμουνιστής που θα πέθαινε από τα 

βασανιστήρια των Ταγμάτων Ασφαλείας (Ρούφος, 2015, 332-341).  

Ενδεικτικά, και μόνο χάρη «συμμετρίας», ας παραθέσουμε και το ακόλουθο 

απόσπασμα από τη στιγμή της Απελευθέρωσης στο λιμάνι της Πρέβεζας ‒ένα από τα 

πολλά που θα μπορούσαν να αποτυπώσουν τη μεταμόρφωση του παλιού, 

αριστοκρατικού και «σνομπ» Δίωνα της Ρίζας του Μύθου με τις τόσες αποστάσεις από 

τη μάζα και τον χυδαίο όχλο, στον ταπεινό συμμέτοχο της πάνδημης χαράς του 

ελληνικού λαού: 

Τούτη την ώρα ξεχάστηκε κάθε διαφορά. Το πλήθος που φώναζε κι έκλαιγε ήταν ένα κι 
αδελφωμένο, μια πηχτή μάζα χαράς και λύτρωσης, κι ο Δίων ήταν κομμάτι της. Εδώ δε 
χωρούσαν θεωρητικές διακρίσεις κι επιφυλάξεις, εγκεφαλισμοί κι ατομικές προλήψεις. 
Όλοι μαζί είχαν βγει από τη σκοτεινή σήραγγα της μεγάλης δοκιμασίας, όλοι μαζί έπρεπε 
να γιορτάσουν, να κλάψουν τους νεκρούς τους και να ξαναχτίσουν. 
Το αίσθημα τούτο ήταν ολότελα καινούργιο, άγνωστο στον παλιό Δίωνα, {στην 
εκζητημένη εκλέπτυνση που τον αποξένωνε άλλοτε από τους πολλούς ‒ήταν (Ρούφος, 
1955, 242)} ένα αίσθημα πολύ μεγάλο για να το χωρέσει η ψυχή ενός μοναχικού 

264 Στην ανεπίδοτη απαντητική επιστολή του στον Χουρμούζιο, ο Ρούφος θα υπερασπιζόταν τους 
αιρετικούς αυτούς συλλογισμούς του Δίωνα, στο όνομα της ελευθερίας της σκέψης και του 
αντιδογματισμού: «Όσο για τις ‘‘αυθάδικες’’ σκέψεις των σελίδων 160-161, συνίστανται στο ότι 
τολμάει ένας απ’ τους νέους, για μια στιγμή, ν’ αμφισβητήσει τις κοσμοθεωρητικές βάσεις της σημερινής 
δημοκρατίας και του εθνικισμού και να διερωτηθεί μήπως είχε κάποιαν αξία ο αριστοκρατισμός άλλων 
εποχών. Γιατί να μην το κάνει; Τόσο ιερά ταμπού είναι οι θεσμοί κι οι πεποιθήσεις μας; Προς Θεού. Ή 
μήπως οι σκέψεις αυτές, καλές ή κακές, ακατάστατες, παροδικές, δεν έχουν καμιά σχέση με τα μεγάλα 
προβλήματα της μοίρας των Ελλήνων ‒άσχετο αν δεν σας βρίσκουν σύμφωνο; Γιατί τόσος δογματισμός 
στην κριτική;», στο Δ. Καρανίκα – Χ.Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και 
Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», ό.π. 309. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, πάντως, θα ενοχλούσε και τον 
Ραυτόπουλο (πρβλ. Οι Ιδέες και τα Έργα, ό.π., σ. 294) και τον Κ. Πορφύρη (Κείμενα για τον Πολιτισμό, 
την Ιστορία και την Πολιτική, ό.π., σ. 269). 
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ανθρώπου. Εδώ βρισκόταν γι’ αυτόν επιτέλους η γέφυρα που οδηγούσε στο σύνολο, στη 
ζεστασιά της επαφής με το λαό που τον είχε γεννήσει, εδώ μεγάλωνε το σκιερό δέντρο με 
τις μυστικές ρίζες. […]. Το πέρασμα του ποταμού ήταν πια εύκολο, η άλλη όχθη έτοιμη. 
(Ρούφος, 2015, 485) 

 
Για να συνοψίσουμε: ο Δίων, σαρξ εκ της σαρκός μιας ολιγάριθμης και κυρίαρχης 

τάξης «ευγενών» και μεγαλοαστών του δέκατου ένατου αιώνα και των πρώτων 

δεκαετιών του εικοστού, θα έβλεπε με δέος τις προοιωνιζόμενες αλλαγές στο 

οικονομικό και κοινωνικό status quo της χώρας, σε περίπτωση που επικρατούσε το 

ΕΑΜ/ΚΚΕ. Για τον λόγο αυτό, παρόλο που, ακόμη και στη συγκυρία της Κατοχής, θα 

αναγνώριζε στον άμεσο οικογενειακό του κύκλο και, συνολικά, στις ηγετικές βαθμίδες 

της ελληνικής κοινωνίας (βενιζελικής ή αντιβενιζελικής πολιτικής τοποθέτησης, 

«δημοκρατικών» ή «φιλομοναρχικών» πεποιθήσεων) διάφορες αρετές (σταθερά 

απορριπτική στάση έναντι των Γερμανών και των συνεργατών τους,  πατριωτισμό και 

αφοσίωση «στο νόμο και στην τιμή», όπως και στα ιδανικά της «φυλής» και της 

«Μεγάλης Ελλάδας», αξιοπρέπεια και αυτοσυγκράτηση, παρά τις στερήσεις του λιμού 

κ.ά.) θα τους κατηγορούσε σχεδόν για ευήθεια και απερισκεψία, για μειωμένα 

αντανακλαστικά και έλλειψη μαχητικότητας μπροστά στις προκλήσεις που 

ξεπρόβαλλαν στον ιστορικό ορίζοντα με την ολοένα εντεινόμενη γιγάντωση του 

αριστερού κινήματος. Η επικράτηση του ΕΑΜ/ΚΚΕ θα συνεπάγονταν, κατά την 

εκτίμησή του, όχι μόνο τον κλονισμό ή την αμφισβήτηση παραδοσιακών αρχών, 

θεσμών και αξιών, αλλά το οριστικό γκρέμισμα του «παλαιού κόσμου». 

Κατά συνέπεια, έντονη θα ήταν η απαξίωση του Δίωνα απέναντι στους 

προγονόπληκτους και στενόμυαλους ηλικιωμένους εκπροσώπους της τάξης του, οι 

οποίοι κάθονταν αναπαυτικά σε σαλόνια, συζητώντας ανέμελα περί «ανέμων και 

υδάτων», μένοντας προσκολλημένοι στα ξεπερασμένα προπολεμικά πολιτικά και 

ιδεολογικά «σχήματα» (και σχίσματα) της ελληνικής ζωής, «ανίκανοι να συλλάβουν 

το τρομαχτικό μέγεθος των πραγμάτων που ετοιμάζονταν» (Ρούφος, 2015, 183). 

Αντίβαρο στην ακηδία, στην απρονοησία και στην επανάπαυσή τους, ο Δίων θα 

οραματιζόταν με αισιοδοξία την ανασύσταση μιας «καινούργιας ηγετικής τάξης από 

ανθρώπους νέους, δυναμικούς, πειθαρχημένους, που θα συγκέντρωναν παιδεία και 

θάρρος, τολμηρό ριζοσπαστισμό κι αίσθηση για το καλύτερο μέρος της παράδοσης ‒

πριν απ’ όλα όμως αξιοπρέπεια και συνείδηση χρέους» ‒χαρακτηριστικά που θα τους 

προσέδινε η πίστη τους όχι σε κάποια ιδεολογία, αλλά σε έναν «υπερλογικό μύθο» 

(Ρούφος, 2015, 211, πρβλ. και 131). 
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Ο Δίων είχε προβεί στις παραπάνω σκέψεις με αφορμή το «tempo giusto» του Bach 

και τη «μεγαλόπρεπη, υπερεθνική ενότητα» της Ευρώπης από τον Μεσαίωνα μέχρι και 

τον 18ο αιώνα, μια ενότητα «που σκότωσε ο αστικός ψευτοορθολογισμός από τη 

Γαλλική Επανάσταση και πέρα, ο ορθολογισμός και τα επακόλουθά του, που, […] 

διαλύσανε σ’ εκατόν πενήντα χρόνια την Ευρώπη, το καλό γούστο, την ανθρωπιά και 

στο τέλος την ίδια την πίστη στο λόγο και στον άνθρωπο γενικότερα, που από 

προμηθεϊκό κέντρο του κόσμου βρισκόταν τώρα αβοήθητος μπροστά στο μεταφυσικό 

και ιστορικό χάος…» (Ρούφος, 2015, 210-211). Να, λοιπόν, που το φάσμα της 

προνεοτερικής, αυστηρά ιεραρχικής και «αμόλυντης» (από τον Διαφωτισμό και τις 

απολήξεις του) κοινωνίας της Ευρώπης θα εμφανιζόταν και πάλι στο μυθιστόρημα, 

παρά την ομολογία του νοσταλγικού αυτοβιογραφικού ήρωα ότι δεν είχε άλλη επιλογή 

από το να συμβιβαστεί με τη δική του εποχή και τις «αντινομίες» της, οι οποίες και δεν 

μπορούσαν να αποτελέσουν επιχείρημα «για ανεδαφικούς γυρισμούς σε χαμένους 

παραδείσους» (Ρούφος, 2015, 211).265 Προφανώς τέτοιες παλινδρομήσεις και 

συνειδητές αποδράσεις σε αριστοκρατικές και ιδεατές (για τους ελάχιστους 

προνομιούχους) κοινωνίες, θα έκαναν τον Γ. Θεοτοκά να ψέξει έμμεσα τον συγγραφέα 

για τις ιδεολογικές του αντιφάσεις: 

Στο σημείο αυτό, οι νέοι του χρονικού πέφτουν σε φανερή αμηχανία. Οι ιδεολογικές τους 
τάσεις κλιμακώνουνται από τον ορθόδοξο φιλελευθερισμό ώς τον ρομαντικό αναρχισμό, 
κι από εκεί στις πρώτες εκδηλώσεις του νεανικού φασισμού του 1920 (που τόσο ακριβά 
την πλήρωσε αργότερα η Ευρώπη). Άλλοτε πάλι, κυριαρχεί στη δράση τους μια αισθητική 
αντίληψη της ζωής, μια λατρεία της ομορφιάς πέρα από κάθε έννοια της πραγματικότητας 
και της ωφελιμότητας. Αυτό μπορεί να καταλήξει στην άρνηση της μάζας και των 
προβλημάτων της –δηλαδή στην άρνηση της εποχής μας– και στην ουτοπιστική νοσταλγία 
των αριστοκρατικών κοινωνιών του παρελθόντος και των ιπποτικών ιδανικών. Μπορεί, 
επίσης, να γεννήσει μια ψυχολογία των desperados. […] Ο αγώνας για τον αγώνα˙ και 
μόνη δικαίωση, τελικά, η ομορφιά ενός ευγενικού θανάτου. 266 

265 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι την υπεράσπιση της προνεοτερικής Ευρώπης και του «Παλαιού 
Καθεστώτος» θα την συναντήσουμε ξανά στη Χάλκινη Εποχή: στη σκηνή της ύψιστης δοκιμασίας (σε 
ιδεολογικό επίπεδο) του επαναστάτη/«εθνικιστή» Αλέξη [Μπαλαφάρα], ο «Μέγας Ιεροεξεταστής», ο 
αποικιακός γραμματέας Τέρενς Φιτζγκίμπον, θα εξέθετε στον (φαινομενικά κλονιζόμενο) κεντρικό 
ήρωα όλα τα δεινά που επισώρευσαν στον ευρωπαϊκό κόσμο ο Διαφωτισμός, η άνοδος του εθνικισμού 
και η επικράτηση της δημοκρατίας ύστερα από τη Γαλλική Επανάσταση˙ αντίστροφα, ο Φιτζγκίμπον θα 
έπλεκε το εγκώμιο των πολυεθνικών αυτοκρατοριών (από τη Ρωμαϊκή εποχή έως και την 
Αποικιοκρατία) και των επιτευγμάτων τους σε κάθε τομέα του πνευματικού πολιτισμού και της Τέχνης 
(πρβλ. Ρούφος, 2011, 221-231). Πρβλ. εδώ και το επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
266 Γ. Θεοτοκάς, «Ρόδη Προβελέγγιου, Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Ι: Η Ρίζα του Μύθου», στο 
Αναζητώντας τη Διαύγεια…, ό.π., σ. 484-485. Πιθανώς, για τον λόγο αυτό, της συνειδητοποίησης ότι η 
επιστροφή σε «χαμένους παραδείσους» ήταν ανέφικτη, ο Ρούφος θα αφαιρούσε από την τελική έκδοση 
κάποιες επιπλέον πινελιές του εγκωμίου της προνεοτερικής Ευρώπης, όπως την είχε σκιαγραφήσει 
προηγουμένως, δίνοντας την αίσθηση ότι ουσιαστικά προτιμούσε τις νόρμες και την «κανονικότητα» 
του (συντηρητικού) κλασικισμού από την εικονοκλαστικότητα του (άναρχου) ρομαντισμού: «Τempo 
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Όπως και να έχουν τα πράγματα, η κριτική στη νεοτερική, «αστική» κοινωνία θα 

επανερχόταν και αυτή συχνά στη Ρίζα του Μύθου, και μάλιστα οξεία: «η αστικότητα» 

θα χαρακτηριζόταν ως «ένα βάναυσο λίπος γύρω στους μυς, στην καρδιά και στην 

αίσθηση», ένα περιττό και ανθυγιεινό βάρος που θα μπορούσε να αποβληθεί «με τη 

γυμναστική» (Ρούφος, 2015, 178) ‒δηλαδή, την αγωνιστικότητα, την πειθαρχία, τη 

δράση, όλα όσα αντιπαθούσαν οι φλύαροι «Χριστιανοδημοκράτες». Φορέας της 

κριτικής αυτής, ωστόσο, δεν θα ήταν μόνον ο κεντρικός πρωταγωνιστής, αλλά και ο 

(πρώην κομμουνιστής, άρα με επίσης επαναστατικές τάσεις) Μιχαήλ (πρβλ. Ρούφος, 

2015, 178 και 206).267 Εντούτοις, στην περίπτωση του έφηβου Δίωνα, με την έφεση 

προς την άσκηση και τον αθλητισμό ως αναπλήρωση και αντίδοτο της σεξουαλικής 

στέρησης και της ερωτικής απώλειας, η εξύμνηση του στρατού ως αισθητικής 

πραγμάτωσης του τέλεια οργανωμένου, αρμονικού και αξιόμαχου συνόλου δεν θα 

απείχε σχεδόν καθόλου από τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις (και πάλι) της ευρωπαϊκής 

Ακροδεξιάς ‒κάτι που θα έκανε τον Ρούφο, στη συγκυρία της Χούντας των 

Συνταγματαρχών, να αντιληφθεί πόσο πολύ παρεξηγήσιμος θα μπορούσε να είναι ένας 

τέτοιος συσχετισμός. Για τον λόγο αυτό και το ακόλουθο απόσπασμα ‒όπως και 

μεγάλο μέρος εκείνου που περιέγραφε τη διάλυση του ιταλικού στρατού το φθινόπωρο 

του 1943 (πρβλ. Ρούφος 1954, 136-138)‒ θα απαλειφόταν επίσης από την έκδοση του 

1972: 

Ο Δίων συνέχισε το πρόγραμμα πιο αθόρυβα (Ρούφος, 2015, 179) {κι η σκέψη του 
ξανακυνήγησε τις προηγούμενες συσχετίσεις. Το γυμνασμένο σώμα γινόταν σύμβολο σε 
επίπεδα που δεν είχαν σχέση με τον αθλητισμό. Απ’ τη μια μεριά η καθαρή μυική αρμονία 
αποτελούσε αντίθεση, σαν καταφατικό στοιχείο ζωντάνιας, στους αναιμικούς αριστερούς 
διανοούμενους. Απ’ την άλλη μεριά, μεταφορικά, ήταν επαναστατική, απέναντι στη 
λιπαρότητα του αστισμού. Αντίστοιχο μέσο με τη γυμναστική, στην αστική κοινωνία, θα 

giusto… περίεργος όρος. Τι αυτοπεποίθηση πρέπει να ’χε αυτή η εποχή που τολμούσε να ονομάσει ένα 
χρόνο σωστό, αδιαφορώντας για κάθε σχετικότητα… (Ρούφος, 2015, 210) {Η ίδια σιγουριά για το καλό 
και το κακό, η ίδια πίστη σ’ αμετάβλητες αξίες σε κάθε τομέα της ζωής. Ο καλλιτέχνης, δεμένος στις 
αξίες αυτές, πνευματικά σεμνός, ήταν λιγότερο ελεύθερος και μεγάλος απ’ τους κατοπινούς επαναστάτες 
διαδόχους του; Μήπως, αντίθετα, είχε δίκιο ο Nietzsche που ’λεγε πως οι εξωτερικοί περιορισμοί, οι 
αυστηροί πολιτικοί, θρησκευτικοί κι αισθητικοί κανόνες, με μια λέξη η πειθαρχία, δυνάμωναν το 
περιεχόμενο με την πίεσή τους και τα όρια που θέτανε; (Ρούφος, 1954, 206)}». 
267 Αφορμή για τις «αντιαστικές» σκέψεις του Δίωνα θα είχε σταθεί η ρήση του Μιχαήλ «πως όσο 
περισσότερο σπαταλάει κανένας τον εαυτό του τόσο περισσότερο κερδίζει» (Ρούφος, 2015, 178), φράση 
τόσο ξένη προς τον αστικό κομφορμισμό, ενδεικτική του «ψυχικού πλούτου» του «Αγαπημένου των 
θεών». Αλλά και αργότερα, ο Μιχαήλ θα έψεγε τον εφησυχασμό των αστών, οι οποίοι δεν ήθελαν να 
θυσιάσουν με κανέναν τρόπο (και για κανένα ιδανικό) τη βολή τους: «Ο αστός, έλεγε [ο Μιχαήλ] ένα 
βράδυ στους φίλους του, δεν είναι από τη φύση του μαχητικός. {Πολεμάει για να διατηρήσει όσα έχει, 
και μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη. Τον εμφύλιο πόλεμο δεν τον θέλει, γιατί τίποτα δεν έχει να κερδίσει 
απ’ αυτόν και γιατί του ανακατεύει τις συνήθειες και τις ανέσεις. (Ρούφος, 1954, 202)} Γι’ αυτό εύκολα 
πείθεται, μόλις γίνει λιγότερο φανερός ο κίνδυνος, πως όλα πάνε καλά. Παύει να προσέχει, και βιάζεται 
να γυρίσει στις παντόφλες του» (Ρούφος, 2015, 206). 
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’πρεπε να ’ναι η πειθαρχημένη οργάνωση, ο στρατός. Αποφασιστικότητα, ετοιμότητα για 
μάχη και χτυπήματα ‒αυτά έλειπαν από τη δεξιά. Δεν υπήρχε νεύρο και συντονισμός των 
μελών… Από τη σκέψη του Δίωνα περνούσαν εικόνες ζωηρές και μαζί λογικά 
συγκεχυμένες, σύμβολα των όσων ονειρευόταν συχνά: ένα δυνατό δημιουργικό χέρι με 
σφιχτούς μυώνες, μια στρατιωτική μονάδα με τέλεια οικονομία ενέργειας και υπακοή στα 
παραγγέλματα, μια λάμψη τεντωμένης θέλησης, ατσαλένιες γενιές μαχητών (όχι, αυτό 
θύμιζε Κοκό της παλιάς εποχής). Κάθε κίνηση ήταν μια ειρωνεία για τους αγύμναστους 
ανάμεσα στους αντίπαλους, μια ετοιμασία για τους γερούς εχθρούς, ένας μπάτσος στους 
φοβισμένους πλαδαρούς δεξιούς και μια υπόσχεση βοήθειας στους λίγους συντρόφους. 
Πού και πού, μια κίνηση πιο βίαιη έπνιγε μιαν ανάμνηση που προσπαθούσε κάθε τόσο να 
βγει στην επιφάνεια: δυο σκούρα μάτια κι ένα αβέβαιο χαμόγελο κοριτσιού χαραγμένα 
πάνω στη θάλασσα. Σιγά-σιγά ο Δίων είχε την οδυνηρή ικανοποίηση να δει το όραμα να 
σβήνει λυπημένο κάτω από τα τόσα χτυπήματα. (Ρούφος, 1954, 175-176)}  

 
Ύστερα από τις αναφορές αυτές στο «φλερτ» του Δίωνα με εξιδανικευμένα σύμβολα 

στρατιωτικής υπεροχής και πυγμής που έρρεπαν επικίνδυνα προς τον φασισμό, αξίζει 

να περάσουμε, τώρα, και στο άλλο ακανθώδες ζήτημα που είχε προκαλέσει την 

αγανάκτηση των κριτικών της Αριστεράς: πρόκειται για τις σχέσεις των μη εαμικών (ή 

αντιεαμικών) οργανώσεων με τον μηχανισμό αντικομμουνιστικής δίωξης της 

δωσίλογης κυβέρνησης Ράλλη ‒όπως, βέβαια, και στον βαθμό που αυτές 

θεματοποιούνταν στη Ρίζα του Μύθου.268 Εδώ, κομβικής σημασίας είναι, κατά την 

εκτίμησή μας, η «περίπτωση Γεωργιάδη».269 Αντίθετα, με τον Μιχαήλ (και τους 

υπόλοιπους ΕΣΑΣίτες), η αριστερή «προπαιδεία» του Γεωργιάδη δεν θα του άφηνε 

κανένα ίχνος ούτε μεθοδικότητας ούτε οργανωτικότητας ούτε, κυρίως, κάποια υποψία 

ιδεαλισμού ή, έστω, υπαγωγής της ατομικότητάς του σε κάποιον ευγενή σκοπό ‒πολύ 

περισσότερο την επιθυμία προσήλωσης σε κάποιο συλλογικό όραμα. Το προβληματικό 

προφίλ του ανθρώπου αυτού του υποκόσμου (χαρτοπαίκτη και κατ’ εξακολούθηση 

υπόδικου για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου), ο οποίος «ήξερε να υπερβάλλει 

268 Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται συνολικότερα (όχι όμως με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του Ρ. 
Ρούφου) στο κείμενο της Μ. Μποντίλα, «Ιστορικός και λογοτεχνικός λόγος. Η αναπαράσταση του 
δωσιλογισμού στη μεταπολεμική λογοτεχνική παραγωγή», στο Μιχαηλίδης Ι., Νικολακόπουλος Η. και 
Φλάισερ Χ. (επιμ.), «Εχθρός» Εντός των Τειχών: Όψεις του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής, 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2006, σ. 249-267. 
269 Αξίζει στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε και τις ενστάσεις του ανώνυμου Δ. στο περιοδικό Σύνορα 
των Δύο Κόσμων (ό.π., 63) για τον ρόλο που είχε επιφυλάξει και το πορτραίτο που είχε φιλοτεχνήσει ο 
συγγραφέας στους «αδιανόητους» [μη διανοούμενους] και συμπλεγματικούς τύπους της «εθνικής 
παράταξης», όπως ήταν κατεξοχήν ο Γεωργιάδης ή ο Ρένος: «Το κακό όμως είναι ότι ο συγγραφεύς 
περιορίστηκε μόνο σ’ αυτούς [τους διανοούμενους πρωταγωνιστές της παρέας του Μιχαήλ και του 
Δίωνα]. Οι άλλοι οι ‘‘αδιανόητοι’’ του αγώνα, εξεπροσωπήθηκαν απ’ τον καυχησιάρη λοχαγό 
Γεωργιάδη. Και πάλι, απ’ την παρέα μέσα ο μόνος μη γαλαζοαίματος είναι ο αδύνατος Ρένος ‒κατά τα 
στοιχεία που μας δίνει για όλους ο συγγραφεύς‒ με τα δυσβάστακτα συμπλέγματα μειονεξίας, αυτός 
που παίρνει εύσημο ανδρείας επειδή ακριβώς φοβόταν ή ‘‘έπρεπε να φοβάται’’, και όμως μετέχει σε 
κάποιαν όχι ιδιαιτέρως επικίνδυνη μικροαποστολή των λοιπών». 
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σε μαρσεγέζικες διηγήσεις» (Ρούφος, 2015, 125)270 και είχε στρατευτεί στην 

αντικομμουνιστική «σταυροφορία» για τελείως τυχαίους (αν όχι ιδιοτελείς και 

καιροσκοπικούς καθαρά) λόγους, θα συνέβαλε στη σταδιακή «μύηση» του Δίωνα και 

στην «άλλη όψη» του κόσμου, τον οποίο είχε επιλέξει να υπερασπιστεί και ο ίδιος ή να 

συμμαχήσει μαζί του (έστω ακουσίως και εξ ανάγκης προσώρας). 

Οι συναναστροφές με τον Γεωργιάδη (αν και όχι μόνο) θα του έδιναν την ευκαιρία 

να γνωρίσει ανθρώπους που είχαν αποφασίσει να υπηρετήσουν τη Δεξιά, χωρίς να 

νοιάζονται για «εθνικισμό» και χωρίς να τους συγκινούσε ποσώς «η τύχη των βόρειων 

επαρχιών της χώρας»˙ δεν θα τους διέκρινε, επίσης, ούτε η «πίστη σε πνευματικές 

αξίες» ούτε ο πόθος υπεράσπισης της «ανθρώπινης ελευθερίας» (Ρούφος, 2015, 125). 

Για τον Δίωνα θα γινόταν σύντομα φανερό ότι τέτοιοι τύποι δεν θα ενδιαφέρονταν, 

επιπλέον, για τις λεπτές διακρίσεις μεταξύ μέσων και σκοπού και πως, αν αποκτούσαν 

δύναμη, δεν θα διέφεραν καθόλου από τους κομμουνιστές στις μεθόδους που θα 

μετέρχονταν για την επίτευξη των στόχων τους, χωρίς μάλιστα να έχουν τη δικαιολογία 

των αριστερών ότι θυσίαζαν το παρόν για ένα καλύτερο μέλλον.  

Το μοναδικό τους κίνητρο για ένταξη «στο ανοργάνωτο ακόμα αστικό 

στρατόπεδο» θα ήταν οι φιλοδοξίες τους, όπως και η επίγνωση ότι το ήθος και οι τρόποι 

τους θα «είχαν περισσότερη πέραση» εκεί και θα ήταν περισσότερο χρήσιμα ως 

προσόντα για τη διεξαγωγή ενός βρώμικου αγώνα στους ατσαλάκωτους και 

καλοαναθρεμμένους αστούς, παρά «στους πειθαρχημένους κι αυστηρούς 

κομμουνιστές», οι οποίοι και ήταν αμφίβολο αν θα τους ενέτασσαν ποτέ «στις γραμμές 

τους» (Ρούφος, 2015, 125). Ωστόσο, στη φάση εκείνη της «πόλωσης», ο Δίων θα 

καθησύχαζε τη συνείδησή του ως εξής ‒μολονότι και πάλι θα διαφαίνονταν στις 

παρακάτω αράδες οι νότες μιας εκ των υστέρων κερδισμένης (πλην δυσάρεστης και 

πικρής) γνώσης, απότοκης της όλης εμπειρίας της «σταυροφορίας»: 

Η μορφή που είχαν δώσει στον αγώνα οι κομμουνιστές ανάγκαζε τους αντιπάλους τους 
να χρησιμοποιήσουν ανάλογα μέσα και να προσεταιριστούν κατάλληλους γι’ αυτά 

270 Ξεχωρίζει η αφήγησή του Γεωργιάδη για τη «μπλόφα» του με την Αστυνομία του Μεταξά σε μια 
παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη στην Ομόνοια το 1938 (Ρούφος, 2015, 123-124): πόκερ, απειλές, 
παλικαρισμοί και ψεύτικα πιστόλια σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με την έκδοση του 1954, θα 
ενοχλούσε κάπως τον Δίωνα ‒ιδιαίτερα ο τόνος «αυτού του ‘‘βαρύ μάγκα’’ που αποτελούσε το 
χυδαιότερο, κατά τη γνώμη του, απ’ τα νεοελληνικά ιδανικά»˙ ο Στέφανος, την ίδια στιγμή, θα άκουγε 
«παγερός», ενώ ο Μιχαήλ θα χαμογελούσε «αινιγματικά» (πρβλ. Ρούφος, 1954, 120). Παρά ταύτα, λίγο 
παρακάτω, ο Δίων θα εκδήλωνε την προτίμησή του για ιστορίες τέτοιου τύπου αντί για τις θεωρίες των 
«Χριστιανοδημοκρατών» και, παίρνοντας παράδειγμα από τον ανεκτικό και γενικά οικτίρμονα Μιχαήλ, 
θα αποφάσιζε «να δέχεται τον Γεωργιάδη όπως ήταν, όσο κι αν τ’ αστεία του δεν ήταν του καλύτερου 
γούστου. Αποτελούσε πάντως μια ξεκούραση, με τους κομπασμούς του και τις ιστορίες του, μετά τους 
αισθητισμούς του Ασημάτου» (Ρούφος, 2015, 124). 
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ανθρώπους. Ο Γεωργιάδης ήταν σύμβολο της παράξενης κι αναγκαίας συμμαχίας του 
Δίωνα και των όμοιών του με υποκείμενα που αποτελούσαν χλευασμό των ιερών στον 
αγώνα. Σύμβολο πολλών συμβιβασμών που δίδαξαν, αργά και σκληρά, πόσο ουτοπική 
ήταν η αναζήτηση του Γκράαλ στην πολιτική. (Ρούφος, 2015, 125-126) {(Όπως είπε 
αργότερα ο Μάρκος, ο Γεωργιάδης στάθηκε ο σύνδεσμος ανάμεσα στη φαουστική ψυχή 
και στο υλικό της υπόβαθρο –υπόβαθρο του χρήματος και των όπλων που χρειαζόταν η 
ψυχή αυτή στον αγώνα για τη σωτηρία της…)} (Ρούφος, 1954, 122) 

Αυτό που έχουμε την πρόθεση να καταδείξουμε εδώ είναι ότι θα ήταν λάθος να 

δούμε την περίπτωση Γεωργιάδη ή άλλων σκληροτράχηλων και «ψημένων» 

αξιωματικών ή Ευέλπιδων, εμφορούμενων από φανατισμό, μίσος και πίστη στην 

αναγκαιότητα εξόντωσης των ιδεολογικών τους αντιπάλων με κάθε τρόπο, μόνον υπό 

το πρίσμα κάποιων γραφικών παλικαράδων, οι οποίοι αρέσκονταν απλώς να 

«πειράζουν» με «χοντρά» αστεία τους λεπτεπίλεπτους νέους με τις φιλοσοφικές ή 

καλλιτεχνικές ανησυχίες και τα καλοραμμένα κουστούμια, που ακόμη δεν είχαν 

ξεχάσει «το γαλατάκι της μαμάς» τους και έπαιζαν με «κούκλες» αντί για πραγματικά 

όπλα (Ρούφος, 2015, 122).271 Δεν επρόκειτο, επίσης, ούτε για μια ανώδυνη διάθεση 

σάτιρας ή γελοιοποίησής τους εκ μέρους του συγγραφέα, η οποία θα έφτανε μέχρι και 

τον σαρκασμό για τις λογοτεχνικές τους προτιμήσεις ‒ο λαϊκός, πρώην κομμουνιστής, 

Γεωργιάδης θα εξακολουθούσε και μετά την ανάνηψή του στους «εθνικόφρονες» να 

παραδέχεται ως «ποιητή που ζούσε μέσα στα πράματα» μόνον τον Κώστα Βάρδα 

(δηλαδή, τον Κώστα Βάρναλη), ενώ, κατά την εκτίμησή του, όλοι οι υπόλοιποι «με τα 

λουλούδια και τις δύσεις» ήταν «θηλυπρεπείς και γελοίοι» (Ρούφος, 2015, 125).272 

271 Πρβλ. τις μπηχτές του Γεωργιάδη για τον αμαθή και ευαίσθητο Δίωνα, που έπρεπε να εκπαιδευτεί 
και στη ρίψη χειροβομβίδας: στην ερώτηση του Στέφανου για το θέμα της επόμενης συνάντησης του 
Λόχου της ΑΡΗ, ο Γεωργιάδης θα τον πληροφορούσε τα σχετικά με την πολεμική τους εξάσκηση, 
προσθέτοντας «με τον ίδιο τόνο ειρωνείας» ότι σκόπευαν να δέσουν τις χειροβομβίδες «με ροζ 
κορδελάκια για να αρέσουνε στους νέους με καλλιτεχνικές ανησυχίες» (Ρούφος, 1954, 120), όπως ο 
συγγραφέας. Πρβλ. και τη σχετική μαρτυρία του Π. Μακρή-Στάικου (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 204): 
«Οι Γρηγορίου μιλάνε στα παιδιά με γλώσσα τραχιά, συχνά πρόστυχη, για να τα κάνουν στρατιώτες: 
‘‘Τη δική σου σφαίρα, ρε, δε θα την ακούσεις!’’». 
272 Μάλιστα στην έκδοση του 1954, ο Ρούφος θα είχε παρωδήσει και το ποίημα του Κ. Βάρναλη «Οι 
μοιραίοι», με τους εξής (μάλλον άτεχνους) στίχους, τους οποίους, υποτίθεται, ότι απήγγειλε από στήθους 
ο Γεωργιάδης: «Δε φταίει ο θεός που δεν υπάρχει,/ φταίει η κακιά μας ώρα,/ για τη μοίρα μας, των 
καταφρονεμένων…» (Ρούφος, 1954, 121). Δύσκολα αποκρύπτεται, βέβαια, εδώ η (ειρωνική) διάθεση 
του Ρούφου απέναντι τόσο στη «στρατευμένη τέχνη» όσο και στο πρότυπο διανοουμένου που 
ενσάρκωνε ο εμβληματικός αυτός ποιητής της Αριστεράς, το ήθος και τη στάση του οποίου υπονόμευε 
με τα λεγόμενά του ο Γεωργιάδης (μολονότι και πάλι η ειρωνεία θα ήταν «διπλή», θα στρεφόταν δηλαδή 
και εναντίον του καυχησιάρη «τραμπούκου»): «Ένας ποιητής υπάρχει, κι αυτός είναι ο Κώστας Βάρδας. 
Κρίμα που ’ν’ ακόμα κομμουνιστής. Κάποτε είχαμε δουλέψει μαζί, ώσπου μας έπιασε το ’37 η Ασφάλεια 
στο μυστικό τυπογραφείο. Εγώ βάρεσα δυο χαφιέδες και πήδηξα απ’ το παράθυρο, ο Βάρδας 
παραδόθηκε σα χαλβάς που ήτανε. Έτσι είν’ όλοι οι διανοούμενοι. (Ρούφος, 2014, 125) {Μετά έκανε 
και δήλωση μετανοίας και τα ’ριξε όλα σε μένα. Χαλάλι του! Εγώ ήμουνα κιόλας στη Θεσσαλονίκη με 
ψεύτικη ταυτότητα} (Ρούφος, 1954, 121)». 
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Θα λέγαμε, ακόμη, ότι στο στόχαστρο του Ρούφου δεν θα έμπαινε πρωτίστως η 

αναξιοπιστία των «επαγγελματιών του αντικομμουνισμού» (για να θυμηθούμε και τον 

Πεπονή) ως συμμάχων στον αγώνα που ήθελαν να αναλάβουν ο Δίων και οι υπόλοιποι 

για τη σωτηρία του «τόπου» τους, της «Ευρώπης» ή, τελοσπάντων, της «αξιοπρέπειάς» 

τους (πρβλ. Ρούφος, 2015, 117). Και αυτό, παρά το γεγονός ότι μετά και τη δολοφονία 

του Μιχαήλ, θα αποδεικνύονταν περίτρανα οι «καπηλείες» του Γεωργιάδη: ούτε είχε 

τέτοιες σχέσεις με τους κομμουνιστές, όπως διαβεβαίωνε τον Δίωνα στην πρώτη τους 

συνάντηση στο σπίτι της Λίζας, ώστε αυτοί να του ήταν υποχρεωμένοι και να του είχαν 

ορκιστεί «αιώνια ευγνωμοσύνη»˙ ούτε ήλεγχε τον αρχηγό της ΟΠΛΑ (τον Γιάννη ή, 

αλλιώς, «καπετάν Αγαμέμνονα»), ο οποίος του είχε υποσχεθεί δήθεν ότι δεν θα έκανε 

κακό σε κανέναν δικό του (θα σκότωνε, όμως, τελικά τον εκλεκτότερο της παρέας των 

«ΑΡΗτών», τον ίδιο τον ηγέτη τους)˙ ούτε η ΑΡΗ/ΡΑΝ ήταν (τουλάχιστον την περίοδο 

εκείνη) ένας στρατιωτικός «βραχίονας» τόσο πολυπληθής και με τέτοιο βάθος σε 

διασυνδέσεις με την εξόριστη κυβέρνηση (όπως τους είχε εκμυστηρευτεί), αλλά μια 

μικρή και αδύναμη οργάνωση, που την «αποτελούσαν όλοι όλοι ένας δυο 

χρηματοδότες, καμιά εικοσαριά αξιωματικοί κι ο λόχος των εκατό νέων» (Ρούφος, 

2015, 259).273 

Ο Ρούφος στο δεύτερο κεφάλαιο της Ρίζας του Μύθου (χρονολογικά 

οριοθετημένο, όπως ειπώθηκε ξανά, στο δεύτερο εξάμηνο του 1943, υπό τον τίτλο «Ο 

αγώνας για το όνειρο») θα αντιπαρέβαλλε συνειδητά και συστηματικά: από τη μια, την 

εναγώνια αναζήτηση, τη βασανιστική και με διαδοχικές αποτυχίες ή παλινδρομήσεις 

προσπάθεια διασαφήνισης και διατύπωσης του ιδεολογικού και κοσμοθεωρητικού 

προσανατολισμού της νεανικής παρέας των «ΑΡΗτών» (και μελλοντικών πρωτοπόρων 

του ΕΣΑΣ) ‒με κεντρικό φορέα, βέβαια, της προσπάθειας αυτής τον Μιχαήλ‒, και από 

την άλλη, όσους ανήκαν στην «πλευρά Γεωργιάδη» της παράταξής τους ‒«στην 

ατμόσφαιρα στρατιωτικών θαλάμων μ’ όλη τη σχετική βωμολοχία και χυδαιότητα» 

(Ρούφος, 1954, 154). Οι δεύτεροι θα είχαν ήδη προδώσει τα ιδανικά για τα οποία 

273 Ο Γεωργιάδης θα αναφερόταν, μετά τη δολοφονία του Μιχαήλ, μόνον άλλη μια φορά στο 
μυθιστόρημα ‒και μάλιστα στις τελευταίες του σελίδες, στις σημειώσεις του «Ημερολογίου του Δίωνα» 
από την άνοιξη του 1945‒, για να αναδειχθεί ακριβώς η διαφορά αντίληψης, στάσης και απώτερων 
βλέψεων που διέκριναν το «μαχητικό» αυτό στέλεχος της αντιεαμικής παράταξης από το αντίστοιχο 
ήθος και τη δράση όσων νέων του ΕΣΑΣ και του «Ιερού Λόχου» είχαν επιβιώσει της δοκιμασίας στο 
αντάρτικο της Ηπείρου: «Συνάντηση με τον Γεωργιάδη της παλαιάς ΑΡΗ. Ελπίζει να διοριστεί 
Νομάρχης. Βρίζει την Κυβέρνηση ότι “δεν αναγνωρίζει αρκετά τις υπηρεσίες των αγωνιστών”. Μίλησε 
με πολλή περιφρόνηση για τη δική μας θητεία στο Μαχόμενο Στρατό: “Για όποιον είχε κότσια, στην 
Αθήνα ήταν ο αληθινός αγώνας, όχι οι ορειβασίες κι η καλοπέραση με τους Εγγλέζους”. Δεν απάντησα, 
δεν άξιζε τον κόπο» (Ρούφος, 2015, 739). 
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διατείνονταν ότι αγωνίζονταν οι πρώτοι, καθώς θα συνεργάζονταν (ακόμη και ανοιχτά, 

συχνότερα υπόγεια και κρυφίως) με ταγματασφαλίτες ή με «ανεξάρτητες ομάδες» της 

«Ειδικής Ασφάλειας», προκειμένου να πετύχουν την εξουδετέρωση της 

κομμουνιστικής απειλής: 

Αυτές οι ομάδες δεν αποτελούνταν από επαγγελματίες αστυνομικούς, αλλά από παρδαλά, 
ύποπτα στοιχεία, συνήθως από πρώην ή εν ενεργεία κακοποιούς κι αλήτες, από κείνους 
που τροφοδοτούν με χαφιέδες και βασανιστές όλες τις Ειδικές Ασφάλειες του κόσμου. 
Έβρισκε κανένας όμως καμιά φορά ανάμεσά τους και νέους που θεωρούσαν πως κάθε 
μέσο ήταν καλό για την καταπολέμηση του κομμουνισμού και που δέχονταν ν’ ανήκουν 
εθελοντικά σ’ αυτές τις ομάδες μόνο και μόνο για να ’χουν άδεια οπλοφορίας και την 
επίσημη δυνατότητα ν’ ανταλλάζουν πυροβολισμούς με τον αντίπαλο. (Ρούφος, 2015, 
191)274 

Όταν αργότερα, στις αρχές του 1944 και λίγο πριν τη δολοφονία του, ο Μιχαήλ θα 

προσπαθούσε να εξηγήσει τη συμβολική, πολιτική και ηθική αξία της κυριαρχίας στις 

Ανώτατες Σχολές των μη εαμικών οργανώσεων, ο δύσπιστος και καχύποπτος σε 

τέτοιου είδους «σπορ» Γεωργιάδης, για τον οποίο τα καμώματα των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου, των συνασπισμένων κάτω από το ομοσπονδιακό σχήμα του ΕΣΑΣ, 

ήταν το πολύ «ανοησίες», μια άσκοπη σπατάλη δυνάμεων, χρόνου και στελεχών για 

μια πάλη ήσσονος σημασίας, θα τον συμβούλευε να μη διστάσει να ζητήσει τη βοήθειά 

του όποτε τη χρειαζόταν, εφόσον αυτός είχε πάντοτε στη διάθεσή του για τις κρίσιμες 

ώρες που «τα πράματα σφίγγουνε», δικούς του ανθρώπους, «απ’ αυτούς που φτύνουν 

χώμα και κάνουν τρύπα στην άσφαλτο» (Ρούφος, 2015, 229). Φυσικά, ο Μιχαήλ θα 

274 Ενδεχομένως, η πιο πετυχημένη συναφής περιγραφή της (προβληματικής) «σχέσης» (περισσότερο, 
πάντως, έμμεσης και με ποικίλες διαβαθμίσεις και αποχρώσεις) των φοιτητών των μη εαμικών 
οργανώσεων της Αθήνας με τον κρατικό μηχανισμό των δωσιλόγων και τις Υπηρεσίες Ασφαλείας του 
κατοχικού καθεστώτος ανήκει στον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 229-230): «Οι 
αστικές οργανώσεις είναι τώρα ενωμένες στη δράση τους αλλά και διαβρωμένες από τις Αρχές 
Ασφαλείας, με ποικίλες όμως διαβαθμίσεις. Υπάρχουν πράκτορες της Ειδικής Ασφάλειας στους 
κόλπους τους, υπάρχουν φοιτητές εφοδιασμένοι με άδειες οπλοφορίας ή με ταυτότητες της Ειδικής και 
υπάρχει η μεγάλη πλειοψηφία των μελών τους που αντιμετωπίζει απλά την ανοχή, τόσο των γερμανικών 
όσο και των Ελληνικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, των πρώτων με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητά 
τους δεν βοηθάει τον συμμαχικό αγώνα. Όπως συμβαίνει στην αντίθετη πλευρά, έτσι και εδώ εξαρτάται 
από τον ψυχισμό του καθενός το πώς θα κινηθεί και μέχρι πού θα φθάσει. Ο συνωμοτισμός, εξάλλου, 
που αναγκαστικά πλέον επικρατεί και στις αστικές οργανώσεις, εμποδίζει τον καθένα να γνωρίζει τι 
είναι και τι κάνει ο διπλανός του, όλα μένουν σε επίπεδο φημών και υποψιών, κάτι όμως που μπροστά 
στον κοινό αντικομμουνιστικό αγώνα δεν οδηγεί, αναγκαστικά, στην απομόνωση των –με ευρεία ή 
στενή έννοια– ‘‘συνεργατών’’. Η πόλωση αμβλύνει τα πάντα» (πρβλ. σ. 213-214 και 372, σημ. 542). 
Ανάλογη και η διατύπωση-διαπίστωση του Χ. Φλάισερ («Κατοχή και Αντίσταση», Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΣΤ΄, ό.π., σ. 31-32), αν και αφορά κυρίως τοπικές, αντάρτικες και (με την 
πάροδο του χρόνου αμιγώς) αντιεαμικές οργανώσεις της «περιφέρειας», που δρούσαν εκτός Αθηνών 
(όπως ο «Ελληνικός Στρατός», οι «Υπερασπιστές Βορείου Ελλάδος» και η «Πανελλήνια 
Απελευθερωτική Οργάνωση»). Ο Ε. Χατζηβασιλείου (ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 196) μιλά και αυτός για 
διάβρωση «σε διάφορους βαθμούς» των μη εαμικών οργανώσεων από τις Αρχές Ασφαλείας, 
διαχωρίζοντας, ωστόσο, πλήρως την περίπτωση της ΠΕΑΝ, για την οποία υποστηρίζει ότι ο αγώνας της 
έμεινε «διμέτωπος» ώς το τέλος (δηλαδή, ώς την Απελευθέρωση).  
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απέκρουε κάθε τέτοια συνδρομή, με το αιτιολογικό ότι θα τρόμαζε τη μεγάλη 

πλειονότητα του φοιτητικού κόσμου που, όντας αναποφάσιστη, δεν ενέκρινε τέτοιες 

μεθόδους (είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά).  

Την ίδια στιγμή, ο Δίων θα είχε μόλις αντιληφθεί, με αρκετή πάντως καθυστέρηση 

σε σύγκριση με τον ιδεολογικό του μέντορα και ηγέτη της παρέας, πόσο ακατάλληλοι 

για τη διεξαγωγή του αγώνα τους ήταν και οι Ευέλπιδες του Πολυτεχνείου, τη 

συμμαχία των οποίων οι ΕΣΑΣίτες είχαν κρίνει ως αναγκαία αποτρεπτική δύναμη σε 

περίπτωση επίθεσης των εαμικών (πρβλ. Ρούφος, 2015, 227-228)˙ θα ομολογούσε ότι 

ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί κανείς μαζί τους και να τους πείσει ότι ούτε οι 

μαζικοί εγκλεισμοί των «κόκκινων» συναδέλφων τους στα υπόγεια των Σχολών ούτε 

οι ανελέητοι ξυλοδαρμοί τους πρόσφεραν καλές υπηρεσίες στον αγώνα τους («πολύ 

σοβαρό για τέτοια παιχνίδια») ‒ενώ, κινδύνευαν, όπως θα παρατηρούσε και ο Μιχαήλ, 

να «χαντακώσουν όλη την υπόθεση» (Ρούφος, 2015, 228). Με έκπληξη, μάλιστα, ο 

Δίων θα συνειδητοποιούσε ότι οι φανατικοί ακροδεξιοί του στρατού, εξαιτίας των 

συστάσεών του περί αυτοσυγκράτησης, θα τον αντιμετώπιζαν σχεδόν ως 

(κρυπτο)αριστερό!275 

Από την άποψη αυτή, η απόσταση θα ήταν πολύ μικρή μεταξύ του Γεωργιάδη, των 

Ευέλπιδων του Πολυτεχνείου ‒«που δε νοιάζονταν για κανένα πνεύμα, παρά μασούσαν 

τα μουστάκια τους και περίμεναν οδηγίες από τους αξιωματικούς τους για να τους 

εξοντώσουν τους ‘‘μπολσεβίκους’’» (Ρούφος, 2015, 189)‒ και των στελεχών των 

περιώνυμων συμμοριών δίωξης των κομμουνιστών ‒ενός καταπληκτικού «σκοπευτή 

με χρυσά δόντια που είχε κάνει γκάγκστερ στην Αμερική», αλλά και του ίδιου του 

επικεφαλής της ομάδας, «που έμοιαζε με αναιμικό συμβολαιογράφο και κουβαλούσε 

πάντα δυο τεράστια πιστόλια που δεν έμεναν ποτέ καιρό αχρησιμοποίητα» (Ρούφος, 

2015, 192).  

Παρά τους χιουμοριστικούς (ή και ειρωνικούς) τόνους που υιοθετούσε ο 

συγγραφέας στην εν λόγω περιγραφή, η αλήθεια είναι ότι καμιά «ελαφρότητα» (και 

275 Οι Ευέλπιδες είχαν δείξει ανάλογες διαθέσεις και προηγουμένως (πρβλ. Ρούφος, 2015, 209), ενώ από 
τις πρώτες τους εφορμήσεις στον χώρο του Πανεπιστημίου το καλοκαίρι του 1943 θα είχαν ήδη 
ξυλοφορτώσει, πέρα από τους κομμουνιστές, ακόμη και τον «ιδεολόγο» Μπαλαφάρα, επειδή «είχε 
φάτσα κομμουνιστή και μιλούσε μαλλιαρά» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 189-190, για την περιγραφή του 
επεισοδίου με κωμικό, βέβαια, τρόπο). Ίσως για αυτό, ο Μάρκος, ο ποιητής και «σαλός» της παρέας, θα 
προειδοποιούσε τους φίλους του να μη συνεχίσουν στην κατεύθυνση αυτή, καθώς θα τον έκαναν με τα 
καμώματά τους κομμουνιστή: «Οι συμπάθειές μου είναι πάντα μ’ εκείνους που τρώνε το ξύλο. Αν 
εξακολουθήσετε να νικάτε, θα γίνω κομμουνιστής» (Ρούφος, 2015, 228)˙ στην πρώτη έκδοση, ο Μάρκος  
θα εισέπραττε, μάλιστα, και την επίπληξη του Μιχαήλ για τη δήλωσή του αυτή (πρβλ. Ρούφος, 1954, 
222). 
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κανένα ελαφρυντικό) δεν άρμοζαν στα στελέχη και στα όργανα της «Ειδικής 

Ασφάλειας», όσους θα αιματοκύλιζαν αργότερα, μέσα στο 1944, μερικές από τις 

«κόκκινες» συνοικίες της πρωτεύουσας, με τα «μπλόκα» και τις μαζικές εκτελέσεις 

εαμικών αντιστασιακών και απλών πολιτών ‒σε απόλυτη και αγαστή σύμπνοια με τις 

γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις, τα «Τάγματα Ασφαλείας», το μηχανοκίνητο της 

Αστυνομίας (τους διαβόητους «Μπουραντάδες») κ.λπ.276 Η απάντηση του 

συμβολαιογράφου-πιστολέρο στις «εξηγήσεις» του Δίωνα για την άρνηση της 

οργάνωσής του, της ΑΡΗ/ΡΑΝ, να συμπορευτεί σε οποιοδήποτε επίπεδο μαζί τους, θα 

ήταν εκ νέου ενδεικτική αυτού του πλέγματος της ανίερης, «παράξενης κι αναγκαίας 

συμμαχίας» των «σταυροφόρων» με στοιχεία «που αποτελούσαν χλευασμό των ιερών» 

του δικού τους αγώνα: 

‒Εμείς θυσιαζόμαστε, είπε [ο αρχηγός της ομάδας της «Ειδικής Ασφάλειας»], και 
μεθαύριο θα μας πούνε συνεργάτες των Γερμανών, ενώ τους μισούμε όσο και τους 
κομμουνιστές. Κάποιος όμως πρέπει να βγάλει τα κάστανα απ’ τη φωτιά, κι εμείς 
θα ’μαστε τα κορόιδα. Μη νομίζεις ότι εσείς και τα λίγα πιστολάκια σας θα 
σουλατσέρνατε ακόμα αν οι άνθρωποί μου δε σας προστάτευαν χωρίς να φαίνονται. 
Χαιρέτα μου τον Γεωργιάδη, και πες του πως αν ποτέ με χρειαστεί είμ’ εδώ. (Ρούφος, 
2015, 192).277 

Βέβαια, ο Δίων θα αντιλαμβανόταν αμέσως, από την πρώτη του συνάντηση με τον 

αρχηγό και μερικά από τα μέλη της «ανεξάρτητης ομάδας» της «Ειδικής Ασφάλειας» 

‒με τα οποία τον είχε φέρει σε επαφή ένας από τους συμφοιτητές του των «εθνικών» 

οργανώσεων, με επίσημη άδεια οπλοφορίας των κατοχικών αρχών «σε μια προσπάθεια 

συνεννόησης» (Ρούφος, 2015, 191)‒,278 πως οι άνθρωποι εκείνοι ήταν τελείως 

276 Πρβλ. ολόκληρο το τρίτο μέρος (υπό τον σημαίνοντα τίτλο «Ολοκληρωτικός πόλεμος») της μελέτης 
του Ι. Χανδρινού, Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 151-264 (και ιδ. σ. 163-165, 167-171, 189-242 
και 252-256) και Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 243-260, καθώς και ολόκληρο 
το έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου («Οι ένοπλες συγκρούσεις στις ανατολικές συνοικίες», σ. 261-320). 
277 Από την άποψη αυτή, η σχετική μαρτυρία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου στην Τειχομαχία (ό.π., 165) για 
τα στελέχη της Ειδικής Ασφάλειας θα ήταν ακόμη περισσότερο εύγλωττη: «Ειδειχθέστατοι (sic) 
εγκληματίες, εαμίτες με αρνητικά σημεία, όλος ο βόρβορος του υποκόσμου είχε συγκεντρωθεί κείνον 
τον καιρό στην Ειδική. Επί κεφαλής ήταν ένας σεξουαλικά διεστραμμένος, καταχραστής, αξιωματικός 
της Χωροφυλακής, και τα τσιράκια του δεν πήγαιναν πίσω. Αν ήταν να καταντήσουμε να πολεμήσουμε 
με τούτους εδώ το Εάμ, τότε προς τι το πολεμάμε; Τι είναι που το ’χουν αυτοί και δεν το ’χουν οι 
χειρότεροι κομμουνιστές; Και να ’χαν τουλάχιστον κάποια ιδεολογία; Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και 
πληρώνονται από τους Γερμανούς, βλαστημούν ολημερίς και συχνάζουν στα πορνεία. Σ’ αυτούς 
ανάμεσα υπήρχαν διεστραμμένοι σαδιστές, αμερικάνοι γκάγκστερς, τοξικομανείς εκβιαστές: κι όμως, 
ναι, και μ’ αυτούς, και μ’ αυτούς ακόμα, αρκεί το Εάμ να εμποδιζόταν να καταλάβει την εξουσία!».  
278 Πρβλ. εδώ την πολύτιμη σχετική μαρτυρία του Α. Αργυρίου (στο «Χρονικό από το τέλος του 1940 
έως την 12η Οκτωβρίου του 1944», Ιστορία…, τόμ. Γ΄, ό.π., σ. 11-12) για κάποιους νέους των «εθνικών» 
οργανώσεων, οι οποίοι από το φθινόπωρο του 1943 είχαν προσχωρήσει στο αντιεαμικό στρατόπεδο, 
υιοθετώντας με (λιγότερη ή περισσότερη) ζέση ανάλογες, ηθικά διαβλητές πρακτικές: «Υπήρχαν όμως 
νεολαίοι […], άλλοι με σύγχρονες προοδευτικές αντιλήψεις που προσχωρούσαν σε αριστερίζουσες 
οργανώσεις και άλλοι καθαρά συντηρητικής νοοτροπίας, σαφώς αντίθετοι στις 
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ακατάλληλοι για να δουλέψει κανείς μαζί τους ‒«μ’ όλο που ο εχθρός ήταν κοινός» 

(Ρούφος, 2015, 192)˙ θα έσπευδε εξαρχής να διαχωρίσει τη συμπεριφορά και το ήθος 

τους από τη θέση και τη στάση των «εθνικών»/μη εαμικών οργανώσεων, «που 

πειθαρχούσαν στις εντολές του Καΐρου» (Ρούφος, 2015, 192) και απέκλειαν κάθε 

πιθανότητα συνεργασίας με τις κατοχικές κυβερνήσεις, τα όργανά τους και γενικά τους 

δωσιλόγους.279 Όλα τα παραπάνω ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, 

μολονότι, περιέργως, ο Ρούφος δεν θα παραδεχόταν για την ομάδα εκείνη με την οποία 

είχε έρθει σε μια πρώτη επαφή την περίοδο εκείνη (χωρίς, φυσικά, συνέχεια), 

οποιαδήποτε «σχέση με τους Γερμανούς» (Ρούφος, 2015, 192) ‒κάτι εξαιρετικά 

αμφίβολο. 

Σε κάθε περίπτωση, το ευρύτερο ηθικό δίλημμα που είχε ανακύψει μέσα στο 

εμφυλιοπολεμικό φθινόπωρο του 1943 ‒«το παραγεμισμένο από γεγονότα και 

προμηνύματα» (Ρούφος, 2015, 158)‒ θα το παράκαμπτε τότε ευσχήμως ο κεντρικός 

πρωταγωνιστής (με τη συνδρομή και του Μιχαήλ), για να το αντιμετωπίσει αργότερα 

στους επόμενους τόμους της τριλογίας, οξύτερο και με διαφορετικές, καθοριστικές 

συνέπειες για την ιδεολογική/κοσμοθεωρητική του εξέλιξη και τη γενικότερη 

πνευματική και ψυχική του διαμόρφωση και ωρίμανση: 

Ο Μιχαήλ, στον οποίο ο Δίων διηγήθηκε τη στιχομυθία [του με τον αρχηγό της 
«ανεξάρτητης ομάδας» της Ειδικής Ασφάλειας], ζωγράφισε μπροστά στην παρέα, με 
πολλή πειστικότητα, μιαν εικόνα φυλάκων αγγέλων με φτερά, χρυσά δόντια, λοξή 
ρεπούμπλικα και μεγάλα πιστόλια ‒εικόνα που άφησε εποχή και εμπόδισε τον Δίωνα και 
τους άλλους να συζητήσουν το λεπτό ηθικό και πολιτικό θέμα των σχέσεων του δικού 
τους αγώνα με τον κυβερνητικό, με την Κατοχή και με την Ειδική Ασφάλεια. Το θέμα 
αυτό τέθηκε αργότερα για τον Δίωνα, θεωρητικά πάντα, με πιο ενδιαφέροντα τρόπο –

κομμουνίζουσες/σοσιαλίζουσες ιδέες και στις εαμικές συνοδοιπορίες, διατεθειμένοι να δράσουν με 
‘‘εθνικές και αστικές προδιαγραφές’’ εναντίον των λογής ανατρεπτικών ιδεών. Ξεκινώντας από αυτή 
την αντίθεση προς την κομμουνιστική δογματική (οι οπαδοί της οποίας μετά την παράδοση των Ιταλών 
έγιναν κάτοχοι ελαφρού οπλισμού), ικανός αριθμός αντι-εαμικών θεώρησαν χρέος τους να δράσουν με 
τον τρόπο τους. Η προσχώρηση των ‘νέων καλών οικογενειών’ και ‘υγιών φρονημάτων’ στις ώς τότε 
σκιώδεις στρατιωτικές οργανώσεις τούς έδινε πλέον υπόσταση και αποκτούσαν υπολογίσιμη δύναμη. 
Ωστόσο, ολίγοι αλλά δυναμικοί νέοι, προερχόμενοι από τον δημοκρατικό συντηρητικό πολιτικό χώρο, 
προτίμησαν να ενταχθούν στις αντάρτικες δυνάμεις που λειτουργούσαν στο βουνό». Στη δεύτερη 
κατηγορία ανήκε, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, και ο συγγραφέας, μαζί με άλλους νέους ανάλογων 
φρονημάτων και ευαισθησιών˙ πρβλ. και Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ…, ό.π., σ. 210-211 (και σημ. 83). 
279 Πρβλ. και πάλι, το ακόλουθο απόσπασμα από τo «Χρονικό» της Ιστορίας… (τόμ. Γ΄, ό.π., σ. 11), 
όπου και πάλι ο Α. Αργυρίου παραδέχεται ότι την υιοθέτηση του όρου «χριστιανοδημοκρατική» για την 
αστική νεολαία της εποχής την οφείλει στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας: «Η ταύτιση των Ταγμάτων 
Ασφαλείας με τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις αποτελούσε γεγονός για την κοινή συνείδηση, σαφής 
δε ένδειξη του διαβλητού της δημιουργίας και της στελέχωσής τους από περιθωριακά στρώματα υπήρξε 
η άρνηση των μελών των ‘‘χριστιανοδημοκρατικών’’ οργανώσεων να ενταχθούν σε αυτά ως 
αξιωματούχοι τους». Η τοποθέτηση του Αργυρίου έρχεται σε πλήρη συμφωνία με άλλες μαρτυρίες 
μελών των μη εαμικών οργανώσεων, αλλά και μελέτες που εξετάζουν την εμπειρία τους από τη 
συμμετοχή τους στην Αντίσταση, πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ, ό.π., σ. 187, 195-196 και Ο. Βαρών-
Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 145-147, 166-167, 178-179. 
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τουλάχιστο αισθητικά‒ από την ημέρα που στα Τάγματα Ασφαλείας της κατοχικής 
Κυβέρνησης εμφανίστηκαν μερικοί παλιοί κι ευπρεπέστατοι μόνιμοι αξιωματικοί, με 
μονόκλ κι άσπρο γάντι ‒και λύθηκε μ’ ορισμένα γεγονότα του 1944 (Ρούφος, 2015, 192-
193). 

Η επαφή του με ανάλογα, «γραφικά βέβαια στο είδος τους» (Ρούφος, 2015, 191), 

υποκείμενα του αντικομμουνιστικού στρατοπέδου, ενταγμένα είτε στον «Μαχόμενο 

Στρατό» (δηλαδή, στον ΕΔΕΣ/ΕΟΕΑ) είτε στα «Τάγματα Ασφαλείας» είτε, ακόμη, 

στον ΕΑΣΑΔ («Εθνικό Αγροτικό Σύνδεσμο Αντικομμουνιστικής Δράσης», πρβλ. 

Ρούφος, 2015, 351-354) θα επεφύλασσαν στον Δίωνα πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις 

στην Πορεία στο Σκοτάδι και στην Άλλη Όχθη. Ενδεικτικά και πάλι, ας αναφερθούμε 

μόνο σε ένα από τα «γεγονότα του 1944», στο οποίο η αλλαγή του τόνου ‒σε σχέση με 

τη μάλλον ανέμελη/παιγνιώδη διάθεση με την οποία αντιμετωπιζόταν στη Ρίζα του 

Μύθου το λεπτό αυτό ζήτημα της συνεργασίας με τους ακραίους της Δεξιάς‒ θα ήταν 

παραπάνω από εμφανής. Ο Δίων θα επισκεπτόταν, μέσα στο καλοκαίρι του 1944, το 

«Αλκαζάρ» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 333-335), το περίφημο σπίτι-φρούριο στο Παγκράτι 

του «εύελπι Παπαγιάννη» (προφανώς, του Νίκου Παπαγεωργίου της «Χ» ή, αλλιώς, 

του Μηνά Παπαθανάση της Πολιορκίας του Α. Κοτζιά), προκειμένου να του χορηγηθεί 

η ψευδής βεβαίωση ότι ανήκε στην ομάδα του. Το άτυπο αυτό έγγραφο θα τον 

απάλλασσε από την υποχρέωση να καταταγεί στα «Τάγματα Ασφαλείας», για τα οποία 

είχε λάβει ατομική πρόσκληση υποχρεωτικής στρατολόγησης, παρά το γεγονός ότι ο 

ίδιος (και για να αποφύγει τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη) είχε ήδη προετοιμάσει (για 

δεύτερη φορά) τη διαφυγή του στο Βουνό ‒«Ο Δίων βλαστήμησε γιατί αυτός θα ’φευγε 

βέβαια έτσι κι αλλιώς σε λίγες μέρες για το βουνό, μα φοβόταν μήπως η ανυποταξία 

του είχε καμιά δυσάρεστη συνέπεια για την οικογένειά του» (Ρούφος, 2015, 333).280 Η 

περιγραφή του πολιορκούμενου «κάστρου» στο Παγκράτι, καθώς και του ίδιου του 

280 Πρβλ. και τη σχετικό απόσπασμα από την Προσωπική Μαρτυρία (ό.π., σ. 93-95) του Α. Ι. Πεπονή: 
«Ήταν ακόμα εδώ ο Ρόδης Ρούφος, χωρίς να μετέχει και στη δράση της πόλης, αφού θα έφευγε ξανά 
για τα βουνά, όταν η κυβέρνηση των Αθηνών άρχισε να στρατολογεί με ατομικές προσκλήσεις για τα 
Τάγματα Ασφαλείας. […]. Ατομική πρόσκληση για τα Τάγματα Ασφαλείας πήρε και ένα απλό μέλος 
του ΕΣΑΣ. Φοβηθήκαμε μήπως το κακό προχωρήσει κι ακόμα σκεφθήκαμε τις φοβερές γενικότερες 
συνέπειες. […]. Συμβουλευθήκαμε τον Αλέξη Κύρου. Αποδοκίμαζε ανεπιφύλακτα τα Τάγματα και 
συμφωνούσε πως κανένα μέλος του ΕΣΑΣ δε θα ’πρεπε να συμμορφωθεί με ενδεχόμενη πρόσκλησή 
του. […]. Συμβούλευσε όμως να ενημερωθεί ο πατέρας του Ρόδη, ο πρώην υπουργός Λουκάς 
Κανακάρης-Ρούφος, σα γνώριμος παλιά του Ιωάννη Ράλλη, ώστε εάν επακολουθούσαν άλλες 
προσκλήσεις να φρόντιζε ν’ ανακληθούν. Στην ιδέα εκείνη το Συμβούλιο του ΕΣΑΣ δεν έδωσε καμία 
συνέχεια κι ούτε σκεφθήκαμε να ενοχλήσομε τον πατέρα Ρούφο. Η σκέψη λειτούργησε διαφορετικά. Το 
πρόβλημα δεν είχε την περιορισμένη σημασία του ποιοι προσωπικά και με ποιο μέσο θα διαφεύγανε την 
πρόσκληση. Ο κίνδυνος αφορούσε όλο τον έξω απ’ το ΕΑΜ κόσμο και οι πολιτικές προεκτάσεις του 
ήταν καταφανείς. Αν το μέτρο γενικευότανε θα κινδύνευε ο κάθε νέος, που είχε εκδηλώσει την αντίθεσή 
του προς την ΕΠΟΝ, να ντυθεί ‘‘τσολιάς’’ και να βρεθεί έχοντας στο χέρι ένα όπλο ασήκωτο». 
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«ηγέτη» της «σταυροφορίας» των φανατικών αντικομμουνιστών της Δεξιάς, δεν θα 

είχε πλέον όμως τίποτα από την αίγλη που ο Δίων του 1943 είχε φανταστεί (μαζί με 

τους συντρόφους του) για τους ζωηρούς, θαρραλέους και γεμάτους αποφασιστικότητα 

καινούργιους «Ευέλπιδες του Αλκαζάρ»: 

Ο Δίων θυμόταν τον Παπαγιάννη σαν ένα κοντό, τετράγωνο νέο με πρόωρα αραιωμένα 
καστανά μαλλιά, ζωηρό βλέμμα κι ηγετικούς τρόπους, γεμάτο ζωντάνια κι 
αυτοπεποίθηση. Δυσκολεύτηκε να τον αναγνωρίσει όταν μπήκε ωχρός, αδύνατος, 
νευρικός, αγέλαστος. Όταν ο Παπαγιάννης άκουσε πως ο συνομιλητής του έφευγε για τ’ 
αντάρτικο του ’γραψε τη βεβαίωση που χρειαζόταν, απάντησε άκεφα στις ερωτήσεις του 
κι έδειξε πως δεν είχε διάθεση για κουβέντα. Μονάχα την ώρα που οι επισκέπτες 
σηκώνονταν κοίταξε τον Δίωνα μ’ ανέκφραστο βλέμμα κι είπε: 
‒Ώστε πας απάνω, ε; Τυχερός είσαι. 
‒Γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ; ρώτησε ο Δίων αυθόρμητα και με συμπάθεια. 
Στο πρόσωπο του εύελπι ξαναφάνηκε ένα νευρικό τικ που ’σου κανε κακό να το βλέπεις, 
μια σύσπαση ολόκληρης της δεξιάς πλευράς που το παραμόρφωνε. 
Ο Δίων έφυγε με την εντύπωση ότι είχε δει από κοντά έναν άνθρωπο που έφερνε το θάνατο 
ζωγραφισμένο κιόλας στο πρόσωπό του ‒και το ήξερε: η φυσιογνωμία του ήταν μια 
κινούμενη νεκρική μάσκα, πέρα απ’ το φόβο και το έλεος. (Ρούφος, 2015, 335) 

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναγωνιστών του Ρούφου (στην ΙΤ, στη ΡΑΝ και στον 

ΕΣΑΣ), αυτή η «ανίερη» (όσο και αν ήταν έμμεση, ακούσια και προσωρινή) σύμπραξη 

«γαλάζιων» φοιτητών με τους «επαγγελματίες του αντικομμουνισμού» θα είχε ως 

αποτέλεσμα κάποια από τα μέλη του «Σπουδαστικού» να έχουν αρχίσει να νιώθουν 

«άβολα» στις συγκεντρώσεις του Λόχου τους, όπου και θα τους ενοχλούσε ολοένα και 

περισσότερο «η έντονη πλύση του εγκεφάλου για τον κομμουνιστικό κίνδυνο».281 

Λέγεται, μάλιστα, ότι εξαιτίας της συντηρητικής στροφής της ΡΑΝ ‒η οποία λίγο 

αργότερα, την άνοιξη του 1944, θα εγκολπωνόταν ανοιχτά και τη φιλοβασιλική 

πτέρυγα, συμπλέοντας αδιακρίτως με όλες τις (ακρο)δεξιές και αδιάλλακτα 

αντικομμουνιστικές οργανώσεις (του τύπου της «Χ»)‒, ο Κ. Μαλτέζος, 

απογοητευμένος από την απροκάλυπτη πλέον στήριξη της ηγεσίας και των 

αξιωματικών/στελεχών της οργάνωσης προς το χρεωκοπημένο σύστημα ιδεών και 

αξιών του Μεσοπολέμου (και το αντίστοιχο πολιτικό προσωπικό που το εξέφραζε), θα 

βρισκόταν ένα βήμα πριν την οριστική του αποχώρηση (και) από τον στρατιωτικό αυτό 

συνασπισμό, προτείνοντας στους πιο έμπιστους από τους φίλους του (ανάμεσά τους 

και στον Ρούφο) τη διαφυγή τους στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να συνεχίσουν εκεί 

281 Α. Ζαούσης, Αναμνήσεις…, ό.π., σ. 83. Πρβλ. και Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Τειχομαχία, ό.π., σ. 160-161.  
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τον αγώνα τους. Θα τον προλάβαιναν, ωστόσο, οι εκτελεστές της ΟΠΛΑ και τα σχέδια 

αυτά δεν θα πραγματοποιούνταν ποτέ.282 

Στις τελευταίες σελίδες της Πορείας στο Σκοτάδι, ο Δίων θα προέβαινε σε μια 

αναδρομή, λίγο πριν την ψυχική ανάταση που θα τον συνέπαιρνε με την 

Απελευθέρωση, σε όλα τα στάδια της «σταυροφορίας» του ίδιου και των φίλων του, 

κάνοντας έναν απολογισμό και των αναγκαίων και άβολων συμβιβασμών που ο 

«αγώνας» τούς είχε επιβάλει˙ στο πλαίσιο αυτό, θα ανακαλούσε στη μνήμη του και την 

πρόθεση-πρόταση του φίλου του να εγκαταλείψουν τις οργανώσεις που δεν στόχευαν 

στην Αντίσταση ενάντια στον κατακτητή, αλλά μόνο στην εξουδετέρωση του μισητού, 

ιδεολογικού αντιπάλου: 

Ο Δίων δε θα μπορούσε να πει πως μετάνιωνε για όσα είχε κάνει ο ίδιος. Είχε βρεθεί μέσα 
στη μάχη, είχε πάρει θέση… Έπειτα πολλοί ορθοί συλλογισμοί δικαιολογούσαν την 
αντιμετώπιση των κομμουνιστών σαν εθνική ανάγκη {‒ ήταν αλήθεια πως οι Γερμανοί 
θα ’φευγαν κάποτε έτσι κι αλλιώς, ενώ ο κόκκινος ωκεανός θα γινόταν πιο επικίνδυνος με 
τον καιρό και μπορούσε να φέρει μιαν οριστικήν υποδούλωση της φυλής που δε θα ’ταν 
καλύτερη από την τωρινή. Και πέρα απ’ το εθνικό σύμβολο και πάθος ήταν τ’ άλλα,  τα 
σταυροφορικά σύμβολα που ’χε ενσαρκώσει ο Μιχαήλ και που δεν πρόφτασε να εξηγήσει 
αρκετά, τα σύμβολα ενός μεγαλύτερου, ανειρήνευτου αγώνα για το «όνειρο» και τον 
«Άνθρωπο» ‒για το αύριο… (1955, 238)}. Μολοτούτο η απουσία αληθινής 
αντιστασιακής δράσης, όπως την είχαν θελήσει στην αρχή, βάραινε. Ο Μιχαήλ το ’χε 
νιώσει τούτο πολύ τον τελευταίο καιρό της ζωής του, πιο πολύ απ’ τον Δίωνα, γιατί δεν 
είχε φανατιστεί ποτέ από τον άλλο αγώνα, και γι’ αυτό είχε καταφέρει ύστερα από πολλές 
προσπάθειες, λίγες μέρες πριν σκοτωθεί, να ’ρθει σ’ επαφή με μια μυστική συμμαχική 
υπηρεσία που στεκόταν έξω απ’ τις πολιτικές παρατάξεις και οργάνωνε σαμποτάζ μέσα 
στις πόλεις. Σε λίγο ο Μιχαήλ θα είχε δουλέψει μαζί της –ο Δίων ήταν από τους ελάχιστους 
ανθρώπους που ήξεραν το μυστικό που δεν αξιώθηκε να πραγματοποιηθεί. (Ρούφος, 2015, 
481)283 

282 Στη Ρίζα του Μύθου θα ήταν ο Ρένος (ο περισσότερο δηλαδή «αρνητικός» ήρωας του 
μυθιστορήματος, ο οποίος σταδιακά θα απομακρυνόταν από τον Μιχαήλ, χωρίς να είναι σε θέση να 
αντιληφθεί το «μυστήριο» της όλης ύπαρξης, της παρουσίας και της «αποστολής» του) αυτός που θα 
πρότεινε στον Ντίνο να πείσει τον Μιχαήλ να εγκαταλείψει τον «μάταιο» αγώνα του στην Αθήνα και να 
διαφύγει μέσω Τουρκίας στη Μ. Ανατολή, για να σώσει τη ζωή του˙ ο Ντίνος μπορεί, βέβαια, να 
συμφωνούσε για το άσκοπο του «αγώνα» του Μιχαήλ και των υπόλοιπων «σταυροφόρων», αλλά θα 
απέρριπτε την πρόταση του Ρένου, με το αιτιολογικό ότι όχι μόνο δεν υπήρχε πιθανότητα να πειστεί ο 
Μιχαήλ, αλλά έτσι «θα πρόδινε τον εαυτό του»˙ και με αρκετή δόση ιδεαλισμού, θα αντέτεινε στον 
πρακτικό (πρώην) φίλο του Μιχαήλ: «Ας αφήσουμε ένα τέτοιον άνθρωπο ανέγγιχτο από μικρούς 
υπολογισμούς» (Ρούφος, 2015, 227). Πάντως, για σχέδια οριστικής αποχώρησης του Κ. Μαλτέζου από 
τη ΡΑΝ στη φάση εκείνη της εμφυλιοπολεμικής σύγκρουσης κάνει λόγο και ο βιογράφος του, 
προσθέτοντας ότι ο τρισέγγονος του Μακρυγιάννη «προσβλέποντας στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά 
την Απελευθέρωση αλλά και στο πολιτικό του μέλλον, είχε, όπως λέγεται, αποκαταστήσει επαφή με την 
ομάδα του Ελληνικού Αίματος» (Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 231˙ πρβλ και σ. 373, 
σημ. 546, για συναφείς άλλες μαρτυρίες περί των μυστικών και ανεξακρίβωτων επαφών και 
δραστηριοτήτων του Μαλτέζου το διάστημα εκείνο, λίγο πριν τη δολοφονία του).  
283 Πρβλ. τη μαρτυρία του Δ. Νιάνια από συνέντευξή του στον Π. Μακρή-Στάικο (Κίτσος Μαλτέζος…, 
ό.π., σ. 239 και 375, σημ. 572): «Την τελευταία εβδομάδα του Γενάρη, ο Δημήτρης Νιάνιας δέχεται ένα 
τηλεφώνημα: Συγκέντρωση στο σπίτι του Πάρι Κόκκα, γωνία Λυκαβηττού και Σόλωνος. Την 
καθορισμένη ώρα, μαζί με τον Ρόδη Ρούφο βρίσκονται μπροστά στην πόρτα του διαμερίσματός του, 
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IV.7. Ένας επίλογος: το τέλος της (αδικαίωτης) πρώτης 

«σταυροφορίας», η (φρούδα) υπόσχεση μιας νέας αρχής και κάποια 
προμηνύματα της συνέχειας  
 
Η Ρίζα του Μύθου έκλεινε με την «πολιτικά και ηθικά ανόσια», κατά τον Α. Αργυρίου, 

δολοφονία από την ΟΠΛΑ του Κ. Μαλτέζου-Μακρυγιάννη την 1η Φεβρουαρίου 

1944.284 Όλοι οι έγκυροι μελετητές της περιόδου είναι σήμερα σύμφωνοι ότι αυτή η 

«μαύρη σελίδα» της φοιτητικής αντίστασης θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στον 

χώρο των «αστικών» αντιστασιακών οργανώσεων, όσο και στο αντίπαλο στρατόπεδο 

των εαμικών. Επίσης, κανείς δεν δείχνει σήμερα να δικαιολογεί την εκτέλεσή του ή να 

αποδέχεται την (τότε) επίσημη «ερμηνεία» του αριστερού κινήματος, ότι δήθεν ο 

Μαλτέζος είχε προδώσει συναγωνιστές του (ή «μυστικά») της ΟΚΝΕ στις κατοχικές 

Αρχές Ασφαλείας ή και στους ίδιους τους Γερμανούς. Οι εξελίξεις, πάντως, που 

πυροδότησε η «θυσία» του «Αγαπημένου των θεών» θα ήταν καταιγιστικές, 

πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες.285 

Ωστόσο, δεν θα μας απασχολήσουν περαιτέρω εδώ, εφόσον επιλογή του 

συγγραφέα μας ήταν να παρουσιάσει όσα επακολούθησαν της κηδείας του Κ. 

Μαλτέζου στο πρώτο κεφάλαιο της Πορείας στο Σκοτάδι (πρβλ. κυρίως, Ρούφος, 2015, 

249-253),286 ενώ ο δεύτερος τόμος της τριλογίας θα ξεκινούσε (καθόλου τυχαία) με την 

όταν έκπληκτοι βλέπουν να τους ανοίγει ο Κίτσος. Λίγο μετά, μαθαίνουν τον σκοπό της σύναξης: 
‘‘Μαζευτήκαμε εδώ για να σας προτείνω να φύγουμε για τη Μέση Ανατολή, να συνεχίσουμε εκεί τον 
αγώνα!’’ Όμως όλοι είναι απρόθυμοι: ‘‘Άσε να το σκεφτούμε, τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται έτσι’’. 
Κανείς δεν νιώθει πως είναι η τελευταία του προσπάθεια να μείνει στη ζωή με αξιοπρέπεια. Στον δρόμο  
της επιστροφής, ο Ρούφος μιλάει με άσχημα λόγια για τον φίλο του. Θα ’θελε να είχε μάθει εκείνος 
πρώτος τις σκέψεις του, όχι ο Κόκκας». 
284 Πρβλ. τη μαρτυρία του Α. Αργυρίου από τη (μεταθανάτια) έκδοση της προσωπικής του κατάθεσης 
για τις εμπειρίες του από την Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο: «Αρχές του 1944 ο Μαλτέζος 
δολοφονήθηκε κοντά στον Εθνικό Κήπο με [την] κατηγορία της προδοσίας. Είναι για μένα μυστήριο ο 
λόγος που τελικά αποφασίστηκε να εκτελεστεί ο Μαλτέζος, χωρίς να έχει πράγματι προδώσει, για το 
οποίο είμαι βέβαιος. Όσους ήξερε [άλλωστε], είχαμε απομακρυνθεί και ήμασταν παράνομοι, επομένως 
δεν κινδυνεύαμε. Τι είχε συμβεί, λοιπόν; Ξέρω ότι οι φοιτητικές οργανώσεις της Αριστεράς είχαν 
αρνηθεί να μετάσχουν στην υπόθεση της ΟΠΛΑ. Τείνω να υποθέσω ότι το Κόμμα δεν ήθελε να μείνει 
έξω από το μακελειό η νεολαία της σπουδάζουσας, η οποία τη μόνη βία που ασκούσε ήταν οι ξυλοδαρμοί 
της λέσχης στην ‘‘υπόγα’’ της Ιπποκράτους. Και ξέρω επίσης ότι η δολοφονία αυτή ξεσήκωσε τη 
διαμαρτυρία πολλών από την οργάνωση˙ μερικοί μάλιστα και αποσύρθηκαν» (Μνήμης και Λήθης 
σημαντικά και ασήμαντα, επιμ. Α. Καστρινάκη, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 106). 
285 Πρβλ. Χ. Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, ό.π., σ. 291-292, Π. Μακρής-Στάικος, 
Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., 250-251, Ε. Χατζηβασιλείου, ΠΕΑΝ, ό.π., σ. 218, 223-226, 288-289, Ο. 
Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 127, 217. 
286 Με την επιλογή αυτή του συγγραφέα, να μη συμπεριλάβει στον πρώτο τόμο του Χρονικού ό,τι 
ακολούθησε τη δολοφονία του Κ. Μαλτέζου, δεν είχε συμφωνήσει ήδη από το 1954 ο ανώνυμος Δ. του 
περιοδικού Σύνορα των Δύο Κόσμων (ό.π., 63)˙ για τον λόγο αυτό και θα έσπευδε να αναπληρώσει ο 
ίδιος αυτό το κενό: «Για να συμπληρώσουμε τα γεγονότα γύρω από το θάνατο του Κίτσου Μαλτέζου, 
[…], πρέπει να πούμε ότι εκτελεστής ήταν ένας κομμουνιστής, που διατάχθηκε, λέγεται, να σκοτώσει 
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απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΣΑΣ να συγκροτήσει έναν επίλεκτο «Ιερό 

Λόχο» Σπουδαστών (Ρούφος, 2015, 243-249 και 258-263). Η πρωτοβουλία αυτή θα 

ανήκε σε διάφορα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία και στελέχωναν την ηγετική του 

ομάδα. Στα κλιμάκια αυτά είχε ωριμάσει πλέον η ιδέα για μια πιο δυναμική συμμετοχή 

στο αντιστασιακό κίνημα˙ η δράση, δηλαδή, του ΕΣΑΣ θα έπρεπε, κατά την άποψή 

τους, να μην παρασυρθεί περαιτέρω στη δίνη του εμφύλιου σπαραγμού, αλλά αντίθετα 

να επαναπροσανατολιστεί προς τον κύριο στόχο της, που δεν ήταν άλλος από την πάλη 

ενάντια στους κατακτητές ‒δηλαδή, τους Γερμανούς και, για την περίπτωση της 

Μακεδονίας και της Θράκης, τους Βούλγαρους. Οι λύσεις θα έπρεπε να αναζητηθούν 

προς την κατεύθυνση της διεξαγωγής ένοπλου αγώνα στο Βουνό (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

248-249, 300). 

Η αρχική σκέψη των περισσοτέρων θα στρεφόταν στη Μακεδονία ως 

προσφορότερο πεδίο δραστηριοποίησης του λόχου, κάτω και από την επίδραση των 

ιδεών, των οραμάτων και των αγώνων του Ι. Δραγούμη και υπό το βάρος της επίσημης 

πολιτικής των εκεί κατοχικών δυνάμεων για την πλήρη ενσωμάτωση της περιοχής στο 

κράτος της «Μεγάλης Βουλγαρίας», με ταυτόχρονη βίαιη εκδίωξη των ελληνικών 

πληθυσμών. Όταν, όμως, θα διαπιστωνόταν ότι η αποστολή εκεί ένοπλου τμήματος δεν 

ήταν δυνατή ούτε και θα είχε πιθανότητες επιτυχίας (λόγω της εκεί κυριαρχίας του 

ΕΛΑΣ), ως μόνη διέξοδος, και παρά τις επιφυλάξεις πολλών τόσο για την ηγεσία όσο 

και για την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση και την εν γένει τακτική του ΕΔΕΣ όλη 

την προηγούμενη περίοδο, θα προκρινόταν η συμμετοχή του «Ιερού Λόχου» στις 

«Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών» (ΕΟΕΑ) του Ν. Ζέρβα στην Ήπειρο (Ρούφος, 

2015, 246-247).287 

για να δοκιμαστεί η πίστις του, προτού του ανατεθούν ανώτερα καθήκοντα. Η κηδεία του Μαλτέζου 
πήρε μορφή πανδήμου προσκυνήματος, ενόπλου όμως, όπου οι λυγμοί ενώνονταν με όρκους 
εκδικήσεως. Ρήτορες απ’ την γενιά που έφευγε μίλησαν για τα εχέγγυα, που προμηνούσαν μια λαμπρή 
σταδιοδρομία στον Κίτσο Μαλτέζο Μακρυγιάννη. Φοιτηταί με ασυγκράτητο πάθος φώναξαν για το 
δρόμο και το παράδειγμα για την συνέχεια στον αγώνα… Μετά την απόλυση της κηδείας, σε πυκνές 
ομάδες κατέβηκαν οι συναθροισμένοι νέοι του ΕΣΑΣ προς την πόλη, ανασυγκροτήθηκαν στην Νομική 
Σχολή και με ένα «ντου» έδιωξαν τους κομμουνιστάς απ’ το Φοιτητικό Γυμναστήριο, ξεσπώντας την 
άγρια θλίψη τους. Ο θάνατος του φυσικού αρχηγού του ΕΣΑΣ, αν δεν ανέκοψε την δράση του 
τουλάχιστον απετέλεσε ένα πλήγμα βαρύ στην πρόοδό του. Ένα πλήθος προσωπικών διενέξεων και 
εγωκεντρικών αντιδράσεων θα είχε παραμεριστεί απ’ την ισχυρή παρουσία του Μαλτέζου. Πάντως η 
απελευθέρωσις βρήκε τον Εθνικό Σύνδεσμο με μια πλατιά βάση, ακόμη και μαθηταί γυμνασίων και νέοι 
εργάτες είχαν πυκνώσει τις τάξεις του, και με δύο στρατιωτικές μονάδες, δύο Ιερούς Λόχους, τον έναν 
εντεταγμένον στις δυνάμεις του στρατηγού Ζέρβα, τον άλλο υπό τας διαταγάς του Στρατηγού 
Σπηλιωτοπούλου». Πρβλ. και τη μαρτυρία του Κ. Αυγουστάτου στο Κ. Ν. Χατζηπατέρας – Μ. 
Φαφαλιού-Δραγώνα, Μαρτυρίες 41-44…, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 269. 
287 Πρβλ. και Α. Ι. Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 88 και Σ. Τσαμπηράς, Ας Μη Βρέξει ποτέ…, 
ό.π., σ. 35. 
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Ο Ρούφος θα ήταν ένας από τους απεσταλμένους του ΕΣΑΣ (μαζί με τους Γ. 

Μαζαράκη, Γ. Πολυκανδριώτη, Δ. Σταυρίδη και Σ. Τσαμπηρά), επιφορτισμένος να 

παραδώσει τη σχετική επιστολή του Συνδέσμου στον «Παππού» και να 

διαπραγματευτεί μαζί του τους όρους συμμετοχής του «Ιερού Λόχου» στις ΕΟΕΑ ‒για 

παράδειγμα, την αποχή από κάθε δραστηριότητα που δεν θα υπηρετούσε αυστηρά 

αντιστασιακούς σκοπούς εναντίον των κατακτητών (και μόνο), τη διασφάλιση της 

σχετικής αυτονομίας του λόχου από τις υπόλοιπες ένοπλες ομάδες, το δικαίωμα 

επιλογής των στελεχών (αξιωματικών και Ευέλπιδων) που θα αναλάμβαναν την 

εκπαίδευση και τη διοίκηση των «Ιερολοχιτών» κ.ά. (πρβλ. Ρούφος, 2015, 273-278 και 

284). Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Τσαμπηρά, η αποστολή των τεσσάρων του ΕΣΑΣ 

θα αποχωρούσε από την Αθήνα για την Ήπειρο την Κυριακή 14 Μαΐου 1944˙ θα 

έφτανε στην περιοχή που ελεγχόταν από τις αντάρτικες δυνάμεις του Ζέρβα, στην 

«Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα», τρεις μέρες αργότερα. Η συνάντηση των «πρεσβευτών» 

του ΕΣΑΣ με τον «Παππού», προκειμένου να συζητηθούν τα σχετικά με την ίδρυση 

του «Ιερού Λόχου», θα λάβαινε χώρα το Σάββατο, 20 Μαΐου 1944.288 

Ο Ρούφος θα ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα, κομίζοντας στη 

Διοικούσα Επιτροπή του ΕΣΑΣ τις απαντήσεις του Ζέρβα, την Τετάρτη 24 Μαΐου 

1944.289 Έστω και αν τελικά δεν θα είχε καταφέρει να πείσει τον «Παππού» να 

αποδεχτεί το σύνολο των προτάσεων του Συνδέσμου, οι ΕΣΑΣίτες, μαζί με φοιτητές 

και άλλους μαχητές από τη Θεσσαλία, θα υπάγονταν τελικά ως έκτος λόχος στο τρίτο 

τάγμα του επίλεκτου (και μάχιμου) 3/40 Συντάγματος Ευζώνων του ΕΔΕΣ, υπό τη 

διοίκηση του αντισυνταγματάρχη Γ. Αγόρου˙ και παρά το γεγονός ότι η κατάσταση 

που θα συναντούσε ο συγγραφέας στο Βουνό ή η αντιμετώπιση του Ζέρβα προς τους 

εκπροσώπους του ΕΣΑΣ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 247, 284, 392-393) δεν θα 

ανταποκρίνονταν σχεδόν καθόλου στις προσδοκίες του, ωστόσο, ο ίδιος, πιστός στις 

υποσχέσεις προς τους συναγωνιστές του, θα τους συναντούσε ξανά στην πρωτεύουσα 

αρχές του Ιουνίου 1944, για να τους ενημερώσει και σε κάθε περίπτωση να μην τους 

αποθαρρύνει από αυτό που για τους περισσότερους φάνταζε ως εκπλήρωση ενός 

ιδανικού (πρβλ. Ρούφος, 2015, 299-300).290 

288 Πρβλ. Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 37-39, 41-43 και 45-46.  
289 Πρβλ. Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 49 
290 Πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 89. Αναφορικά με τα κίνητρα που έσπρωχναν τους νέους «αστούς» 
φοιτητές στο αντάρτικο, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε και την ακόλουθη επισήμανση της Ο. 
Βαρών-Βασάρ (Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς…, ό.π., σ. 231) –η οποία με τη σειρά της αξιοποιεί την 
ορολογία του E. Hobsbawm περί «πρωτόγονης επανάστασης»: «Η αστικού τύπου ρομαντική διάθεση 
για ένοπλη εξέγερση εναντίον μιας άδικης εξουσίας, στην παράδοση αφενός των κλεφτών και 
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Φαίνεται, επίσης, ότι ο συγγραφέας θα εκτελούσε, με την προσωρινή επιστροφή 

του στην Αθήνα (και πριν φύγει εκ νέου για το Βουνό), χρέη συνδέσμου για όσους 

ήθελαν να καταταγούν στον «Ιερό Λόχο», ενώ θα συντόνιζε τις επαφές και με άλλους 

που ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν στους εθελοντές φοιτητές τα σχετικά έγγραφα για 

το ταξίδι τους (πρβλ. Ρούφος, 2015, 260).291 Άλλωστε, από το πρώτο δεκαήμερο του 

Ιουνίου θα εγκατέλειπαν την πρωτεύουσα και άλλα μέλη του ΕΣΑΣ (όπως ο Τ. 

Καπράλος), που είχαν από καιρό αποφασίσει την έξοδό τους στο αντάρτικο.292 

Επιπλέον, ο Ρούφος θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις απόπειρες που θα εγκαινίαζε ο 

ΕΣΑΣ για συνεννόηση με προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου ‒κυρίως από τον 

χώρο του «παλιού βενιζελισμού» (Θ. Σοφούλης, Γ. Καφαντάρης, Α. Μπακάλμπασης), 

αλλά και με πρόσωπα (όπως τον φιλοβασιλικό Α. Κύρου) που ήταν σε θέση να 

επικοινωνούν με την εξόριστη κυβέρνηση στη Μ. Ανατολή, ενημερώνοντάς την για τις 

εξελίξεις στην κατεχόμενη Ελλάδα και αναμένοντας τις δικές της τοποθετήσεις ή 

αντιδράσεις.293 Στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης, θα αντιμετωπιζόταν ένα άλλο 

επείγον πρόβλημα που είχε ανακύψει την ίδια περίοδο (πριν την επάνοδο του Ρούφου 

στην Ήπειρο) και αφορούσε τη στρατολόγηση φοιτητών των μη εαμικών οργανώσεων 

στα «Τάγματα Ασφαλείας» με ατομικές προσκλήσεις της δωσίλογης κυβέρνησης 

Ράλλη (πρβλ. Ρούφος, 332-349). Η επαφή που είχε προηγουμένως εγκαινιάσει ο 

συγγραφέας με τον Α. Κύρου, αλλά και οι πολιτικές διασυνδέσεις του πατέρα του, Λ. 

Κανακάρη-Ρούφου, κρίθηκαν ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή ενός 

τέτοιου ενδεχομένου.294 

Στην ειδικότερη περίπτωση του Ρούφου, βέβαια, η απόφαση για την εκ νέου 

επιστροφή του στο Βουνό και για το σμίξιμό του με τους συντρόφους του που ήδη 

βρίσκονταν εκεί, στελεχώνοντας τον (κατά τον Πεπονή) «ιδεώδη λόχο» (ανάμεσά τους, 

η πρώτη τετράδα που αναφέρθηκε παραπάνω, ο Γ. Μπουκουβάλας, ο Λ. Μεσολωράς 

και, βέβαια, οι τρεις ήρωες της παρέας, ο Τ. Καπράλος, ο Ηλ. Κουρεμένος και ο Ν. 

αρματολών του ’21 και αφετέρου της ‘‘πρωτόγονης επανάστασης’’, όπως αυτή είχε περάσει σε αστούς 
εφήβους της δεκαετίας του ’30 μέσα από τα αμερικάνικα γουέστερν, ήταν ένας δρόμος που έφερνε στο 
βουνό πολλούς από τους νέους αστικών στρωμάτων, κυρίως της Αθήνας. Μέσα απ’ αυτή τους την πράξη 
γίνονταν ήρωες στα μάτια της καλής τους». 
291 Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τον ρόλο του Ρούφου ως συνδέσμου με τους εθελοντές και υποψήφιους 
«Ιερολοχίτες» είναι η μαρτυρία του Α. Ζαούση, Αναμνήσεις ενός Αντιήρωα (1933-1944), ό.π., σ. 113-
116˙ πρβλ. και σ. 123, 145-147 για το πόσο οι πληροφορίες ή οι συμβουλές που είχε δώσει ο Ρούφος 
στον «αντιήρωα» Ζαούση θα του φαίνονταν χρήσιμες κατά τη διάρκεια της διαδρομής του προς την 
Ήπειρο, αλλά και ύστερα από την αιχμαλωσία του από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ. 
292 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 90-93 και Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 59-60. 
293 Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 86-87 (πρβλ. για τις συνεννοήσεις με τον Αλ. Κύρου, και σ. 94, 102, 105).  
294 Πρβλ. Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 93-95 και παραπάνω, σημ. 280.
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Τσουχνικάς, οι οποίοι θα έχαναν τη ζωή τους σε μάχες με τους Γερμανούς –οι δύο 

πρώτοι στον Αρχάγγελο Πρέβεζας τον Ιούλιο και ο τρίτος στην πολύνεκρη μάχη της 

Μενίνας τον Αύγουστο του 1944)295 θα ήταν ήδη ειλημμένη από καιρό: από την 

επαύριο της δολοφονίας του Κ. Μαλτέζου, είχε κυκλοφορήσει ευρύτατα η φήμη περί 

ύπαρξης ενός καταλόγου προγραφών της ΟΠΛΑ (κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι 

τον είχαν δει με τα μάτια τους), όπου πρώτο στη λίστα φιγουράριζε το όνομα του 

συγγραφέα. Οι διαδόσεις αυτές είχαν έντονα θορυβήσει, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον 

πατέρα του, ο οποίος και είχε ζητήσει από την κυβέρνηση του Καΐρου την εξεύρεση 

τρόπου διαφυγής του γιου του στη Μ. Ανατολή (πρβλ. Ρούφος, 2015, 249-250).296 

Ο Ρούφος θα αναχωρούσε τελικά και πάλι για την επικράτεια της «Ελεύθερης 

Ορεινής Ελλάδας» περί τα μέσα Ιουλίου 1944 (πρβλ. Ρούφος, 2015, 350-357), αλλά 

δεν θα έσμιγε με τους συντρόφους του στον «Ιερό Λόχο», παρά λίγο πριν από τη μάχη 

της Δωδώνης στις 14 Σεπτεμβρίου 1944,297 καθώς στο ενδιάμεσο διάστημα θα 

υπηρετούσε με απόσπαση ως διερμηνέας στη Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή 

(ΒΣΑ) που είχε την έδρα της στα Δερβίζιανα (πρβλ. Ρούφος, 2015, 360-407). Εκεί θα 

έπρεπε να υπερνικήσει τον πειρασμό μιας άνετης και τρυφηλής ζωής (σε σύγκριση, 

τουλάχιστον, με εκείνη των συναγωνιστών του στον λόχο), ενώ θα γνώριζε από κοντά 

την αποικιοκρατική αίσθηση υπεροχής των «Συμμάχων» απέναντι στους «ιθαγενείς». 

Πάντως, ούτε οι πολύ στενοί του φίλοι και συμπρωταγωνιστές του στο Χρονικό, όπως 

ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος και ο Σ. Ιακωβίδης, δεν θα ήταν παρόντες στις πιο σημαντικές 

μάχες που θα έδινε ο «Ιερός Λόχος» (στον Αρχάγγελο και στη Μενίνα), εφόσον δεν θα 

295 Πρβλ. εδώ παραπάνω σημ. 238 και Α. Ι. Πεπονής, ό.π., σ. 113: «Το Λόχο φαίνεται πως τον στείλανε 
στις επιχειρήσεις αρκετά βιαστικά και μετά από εκπαίδευση πολύ σύντομη. Την πρώτη πολεμική επαφή 
με το γερμανικό στρατό την πήρε τον Ιούλιο». Πρβλ. ακόμη, τη σχετική μαρτυρία του διοικητή του 
Ιερού Λόχου, Θεόδωρου Χαρβαλάκη (Χαρβαλίδη στο Χρονικό) στον πρόλογο του βιβλίου του Σ. 
Τσαμπηρά, ό.π., σ. 9: «Ο Ιερός Λόχος ανήκεν οργανικώς εις τον 3ον Τάγμα του 3/40 Συντάγματος 
εθνικών ανταρτικών ομάδων του Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα. Συνεκροτήθη από νέους εθελοντάς, 
αποφοίτους Γυμνασίου και φοιτητάς Ανωτάτων Σχολών, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια των και 
ανέβηκαν εις τα βουνά της Ηπείρου με μοναδικόν σκοπόν να πολεμήσουν τους κατακτητάς και να 
συμβάλουν εις την απελευθέρωσιν της πατρίδος των. Κανείς εξ αυτών, αλλά και εκ των αξιωματικών 
των, δεν είχε την σκέψιν ότι θα πολεμήσει με Έλληνας. Και όντως από της συγκροτήσεώς του μέχρι της 
διαλύσεώς του ο Λόχος ουδέποτε έλαβε μέρος εις επιχειρήσεις εναντίον Ελλήνων. Οι αποτελούντες 
αυτόν νεαροί αντάρται επολέμησαν μόνον κατά των Γερμανών. […]. Είναι αξιοθαύμαστον ότι, αντάρται 
μόλις ολίγων ημερών, έλαβαν μέρος εις νυχτερινήν επιχείρησιν εναντίον των Γερμανών εις το χωρίον 
Αρχάγγελος της Πρεβέζης προκαλέσαντες μεγάλας καταστροφάς και απωλείας εις τον εχθρόν χωρίς καν 
να έχουν εκπαιδευθεί εις τον δυσκολώτατον νυκτερινόν αγώνα». Σχετική με τον Ιερό Λόχο και τη 
μαρτυρία του Σ. Τσαμπηρά είναι και η (αδημοσίευτη) ανακοίνωση του Β. Τζούκα, «Ας μη βρέξει ποτέ… 
Τα απομνημονεύματα των μελών του Ιερού Λόχου των ΕΟΕΑ», στο συνέδριο: Μνήμες των εμφυλίων 
πολέμων-τόποι και εργαλεία, Κορησσός Καστοριάς, Ιούλιος 2006. 
296 Πρβλ. Π. Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος…, ό.π., σ. 384 και σημ. 653 και Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 
32. 
297 Πρβλ. Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 211-212. 
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κατάφερναν να ενταχθούν στις δυνάμεις του πριν από τα τέλη Αυγούστου (ή τις αρχές 

Σεπτεμβρίου) 1944. 

Στο μεταξύ, οι «ρομαντικοί» ιδεολόγοι του ΕΣΑΣ θα ένιωθαν όλοι σιγά-σιγά την 

πικρή γεύση της «προδοσίας» και της απομυθοποίησης. Θα έρχονταν αντιμέτωποι 

ολοένα και πιο πολύ αφενός με την καχυποψία, με την οποία εξαρχής θα περιέβαλλε η 

ηγεσία του ΕΔΕΣ την προσπάθειά τους να μείνουν έξω από την επίσημη 

πολιτικοϊδεολογική γραμμή της οργάνωσης, διατηρώντας την αυτονομία τους και την 

αντίθεσή τους στον φανατικό και στείρο αντικομμουνισμό που επικρατούσε στους 

κόλπους των ΕΟΕΑ˙298 αφετέρου, θα συνειδητοποιούσαν κάτι που προέκυπτε ως 

συνέπεια ακριβώς της παραπάνω στάσης του Ζέρβα και των επιτελών του απέναντί 

τους: την απόπειρα νόθευσης του «Ιερού Λόχου» με αλλότρια στοιχεία και 

απορρόφησής του σε ευρύτερα σχήματα, μέσω της ένταξης σε αυτόν ετερόκλιτων 

ομάδων και ακραίων (ή ακόμη και εγκληματικών) στοιχείων με ύποπτο παρελθόν και 

με βασικότερο προσόν τους την επίδειξη ακμαίου αντιεαμικού ζήλου στις συγκρούσεις 

με την Αριστερά όλη την προηγούμενη περίοδο (δηλαδή, από τον Οκτώβριο του 1943 

μέχρι και την προσωρινή ανακωχή που επιτεύχθηκε μεταξύ ΕΔΕΣ και ΕΑΜ/ΕΛΑΣ με 

τη συμφωνία Μυρόφυλλου-Πλάκας στα τέλη του Φλεβάρη του 1944).  

Οι προσπάθειες αυτές πλήρους ενσωμάτωσης του «Ιερού Λόχου» στον ΕΔΕΣ θα 

γίνονταν, έτσι, εμφανείς από τις πρώτες κιόλας μέρες της συγκρότησής του τον Ιούνιο 

του 1944 και θα ήταν μάλλον συντονισμένες (πρβλ. Ρούφος, 2015, 355-356, 387-393, 

535-537). Το αποτέλεσμα ήταν να μη λείψουν εντάσεις και προστριβές με τα πολιτικά 

και στρατιωτικά στελέχη της οργάνωσης ή και με άλλους ΕΔΕΣίτες αντάρτες, οι οποίοι 

θα εξελάμβαναν την κριτική που ασκούσαν οι «Ιερολοχίτες» (ανάμεσά τους, φυσικά 

και ο συγγραφέας) ως ευθείες προσβολές στο ίδιο το πρόσωπο του «αρχηγού» και ως 

ενδείξεις ασέβειας. Τα επεισόδια αυτά θα έπειθαν γρήγορα τους «επίλεκτους» φοιτητές 

της Αθήνας ότι το ευρύτερο πνευματικό κλίμα στο Βουνό απείχε κατά πολύ από την 

εξιδανικευμένη εικόνα της «περήφανης» και «άδολης» ορεινής Ελλάδας, όπως και από 

τις αναζητήσεις ή τις «αγωνίες» όλης της προηγούμενης περιόδου στην πρωτεύουσα, 

όπου ο χρόνος των επίδοξων «σταυροφόρων» αναλωνόταν σε πολύωρες συνεδριάσεις 

και σε μακρές θεωρητικές συζητήσεις στις Σχολές, στα σπίτια ή σε αυτοσχέδιες λέσχες 

του τύπου της «Αργώς».  

298 Πρβλ. και Β. Τζούκας, Οι Οπλαρχηγοί του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-44, ό.π., σ. 49 και σ. 66 (σημ. 
115). 
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Για τον λόγο αυτό, ούτε ο Ρούφος ούτε οι πλησιέστεροι φίλοι του δεν θα 

κατόρθωναν ποτέ να απαλλαγούν από τον διανοητικό τους «φόρτο» και από μια τάση 

«ελιτισμού», ούτε να συγχρωτιστούν απόλυτα με τους λοιπούς συναγωνιστές του 

λόχου τους, οι οποίοι κατάγονταν στην πλειονότητά τους από τη Θεσσαλία˙ κι αυτό, 

παρά τα κοινά βιώματά τους από τα πεδία των μαχών, τις ατέλειωτες πορείες τους στα 

βουνά και τις παντοειδείς στερήσεις. Οι αιτίες αυτής της δυσαρμονίας με το άμεσο 

περιβάλλον τους θα ήταν, λοιπόν, πολιτικές και, συνάμα, πολιτισμικές και δεν μπορεί 

να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι οι διαστάσεις αυτές θα αποτυπώνονταν με ευκρίνεια 

σε πολλά επεισόδια του Χρονικού μιας Σταυροφορίας –ιδίως στην Πορεία στο Σκοτάδι 

(πρβλ. ενδεικτικά, Ρούφος, 2015, 423-428).299 

Η χειρότερη, εντούτοις, εμπειρία των «Ιερολοχιτών» θα ήταν απότοκη της 

διάψευσης της προσδοκίας που είχαν ανεβαίνοντας στο Βουνό, ότι δηλαδή εκεί θα 

μπορούσαν να κρατήσουν τον αγώνα τους «άσπιλο»˙ πολύ σύντομα ο εφιάλτης του 

Εμφυλίου Πολέμου, τον οποίο είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν στην Αθήνα, 

προκρίνοντας την έξοδό τους στο Βουνό ‒όπου και θα επανεύρισκαν, υποτίθεται, τον 

ανόθευτο αντιστασιακό αγώνα εναντίον των κατακτητών και μόνο‒, θα αναβίωνε 

(ενδεχομένως, δριμύτερος) και οι όποιες ελπίδες αποφυγής της αδελφικής 

αιματοχυσίας θα αποδεικνύονταν φρούδες. Μπορεί, βέβαια, ο Ιερός Λόχος, ύστερα και 

από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων στις 15 Οκτωβρίου 1944, να μην αναμίχθηκε 

σε συγκρούσεις με τον ΕΛΑΣ, ωστόσο οι εκατέρωθεν διαθέσεις μεταξύ των 

ανταγωνιζόμενων οργανώσεων έδειχναν πόσο μακριά βρίσκονταν τα δύο αντίπαλα 

στρατόπεδα από το πνεύμα μιας πραγματικής συμφιλίωσης (πρβλ. ενδεικτικά, Ρούφος, 

2015, 615-645).300 

Η διαπεραίωση του «Ιερού Λόχου» στην Κέρκυρα στα μέσα Νοεμβρίου 1944 θα 

λειτουργούσε, έτσι, σωτήρια για τους πεπαιδευμένους νέους της πρωτεύουσας, καθώς 

από τη μια θα τους διεφύλασσε και θα τους απομάκρυνε από τη γενικευμένη επίθεση 

που θα εξαπέλυε ο ΕΛΑΣ εναντίον των δυνάμεων των ΕΟΕΑ στις 21 Δεκεμβρίου 

(στοχεύοντας στη διάλυσή τους), ενώ από την άλλη θα τους έφερνε και πάλι σε επαφή 

με ένα περιβάλλον, που τους ήταν σαφώς πιο οικείο από τα βουνά και τους 

σκληροτράχηλους χωρικούς της Ηπείρου. Ιδιαίτερα οι μεγαλοαστοί «Κολωνακιώτες» 

του «Ιερού Λόχου» (πέρα από τον συγγραφέα, τέτοια θα ήταν η περίπτωση του Θ. Δ. 

299 Πρβλ. και Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 54-55, 67-69, 204, 218-219, 291-292 κ.α. 
Πρβλ. και Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 248-249, 262-264, 277, 293-308 κ.α.
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Φραγκόπουλου ή του Σ. Ιακωβίδη) θα αξιοποιούσαν (μακρινές ή στενότερες) 

συγγένειές τους με «κόντηδες ή μαρκησίους» ευγενείς της πάλαι ποτέ επτανησιακής 

αριστοκρατίας και θα ξέκοβαν σταδιακά από το κλίμα των στερήσεων, της πειθαρχίας 

και της σκληρής καθημερινότητας της αντάρτικης ζωής (πρβλ. ενδεικτικά, Ρούφος, 

2015, 646-687)301 ‒έστω και για ένα διάστημα και μέχρι τουλάχιστον τα τέλη 

Δεκεμβρίου 1944, όταν οι συνολικά 8.500 ΕΔΕΣίτες αντάρτες, ηττημένοι κατά κράτος 

από τον ΕΛΑΣ, θα μεταφέρονταν και αυτοί με βρετανικά και ελληνικά πλοία στο νησί 

των Φαιάκων. 

Στη φάση εκείνη θα έσβηναν και οι όποιες αυταπάτες είχαν απομείνει στους 

«Ιερολοχίτες» για αποσόβηση του Εμφυλίου και για ειρηνική μετάβαση σε έναν ομαλό, 

δημοκρατικό πολιτικό βίο με το τέλος της Κατοχής, σύμφωνα και με τα κοινωνικά και 

μεταρρυθμιστικά οράματα που είχαν εμπνεύσει την ίδρυση και τη δράση του ΕΣΑΣ 

πριν από έναν και πλέον χρόνο (πρβλ. ενδεικτικά, Ρούφος, 2015, 703-713, 717-726). 

Επιπλέον, τις τελευταίες έξι βδομάδες της παραμονής τους στην Κέρκυρα, δηλαδή από 

τις αρχές του 1945 και μέχρι την επαύριο της Συμφωνίας της Βάρκιζας (12 

Φεβρουαρίου 1945), οι Αθηναίοι φοιτητές θα διακατέχονταν για πρώτη φορά από την 

έναρξη της Κατοχής από το ταπεινωτικό αίσθημα της αδυναμίας οποιασδήποτε 

παρέμβασης στις εξελίξεις. Η βεβαιότητα ότι η εκστρατεία τους είχε φτάσει σε 

αδιέξοδο και δεν είχε πια κανένα νόημα ή σκοπό θα τους συνέθλιβε. Μοναδική τους 

έγνοια θα ήταν πλέον η κατά το δυνατό γρηγορότερη αποστράτευση και μετάβασή τους 

στην Αθήνα, για να συνεχίσουν εκεί τις σπουδές τους και να ξαναβρούν μια 

κανονικότητα που είχαν για καιρό στερηθεί (πρβλ. ενδεικτικά, Ρούφος, 2015, 693-

703).302 

Το ταξίδι της επιστροφής του S/S «Κορινθία» στην αγαπημένη πολιτεία θα 

ξεκινούσε στις 14 Φεβρουαρίου 1945, με την προσμονή μιας νέας αρχής και μιας νέας 

ζωής για τους «σταυροφόρους»/«αργοναύτες», μακριά από εκβιαστικά διλήμματα, 

επώδυνες αποφάσεις, εκούσιες ή ακούσιες «(αντι)στρατεύσεις» ‒πιο κοντά στις 

ανάγκες και στις επιθυμίες μιας εφηβείας και μιας νιότης, που για τους περισσότερους 

είχαν ωστόσο περάσει ανεπιστρεπτί… (πρβλ. ενδεικτικά, Ρούφος, 2015, 736, 740-742 

και 753-755).303 

301 Πρβλ. και Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 280-281, 290-291, 296-297 (και προηγουμένως, σ. 197-198 και 
203-204). 
302 Πρβλ. και Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 309, 318-320 και 324-325. 
303 Δεν είναι τυχαίο ότι και το τελευταίο κεφάλαιο της μαρτυρίας του Τσαμπηρά έχει τον τίτλο «Η 
επιστροφή της Αργώς» (ό.π., σ. 326-330), ενώ οι «σύντροφοι» του ταξιδιού ‒ακόμη και αυτοί που 
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Αλλά επειδή κάθε τέλος κρύβει και μια νέα αρχή, ας προσθέσουμε μια σημαντική 

λεπτομέρεια από τις προετοιμασίες για την αναχώρηση των πρώτων «Ιερολοχιτών» για 

το Βουνό την άνοιξη του 1944. Η πρώτη τετράδα (Ρ. Ρούφος, Γ. Μαζαράκης, Δ. 

Σταυρίδης και Σ. Τσαμπηράς) θα συγκεντρωνόταν ένα ηλιόλουστο απομεσήμερο του 

Απριλίου του 1944 σε ένα παλιό «κουρασμένο» διώροφο της οδού Αχαρνών στην 

περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί κατοικούσε στον δεύτερο όροφο ένας «νέος 

παπάς», με «κατάμαυρα μαλλιά και γένια, κουκουλωμάτης» και με «ήρεμο, βαρύ 

βλέμμα». Ο ιερέας αυτός είχε αναλάβει την ορκωμοσία των υποψήφιων ανταρτών με 

τον γνωστό όρκο των Αθηναίων εφήβων πριν τη μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.), και 

δεν ήταν άλλος από τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄, με τον οποίο θα 

συναντιόταν και θα συνεργαζόταν ο συγγραφέας, ως διπλωμάτης πλέον, δέκα χρόνια 

αργότερα κατά τη διετή θητεία του στο Προξενείο της Λευκωσίας (1954-1956) ‒αλλά 

και αργότερα, μέχρι την επίτευξη της «διευθέτησης» του Κυπριακού με τις συνθήκες 

Ζυρίχης-Λονδίνου (1959) και την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960). 

Προς το παρόν, ας αρκεστούμε στην περιγραφή της τελετής από τον Τσαμπηρά, ο 

οποίος είχε μόλις πριν λίγα λεπτά γνωρίσει εκείνο το «αγόρι με τα χέρια στις τσέπες 

του σακακιού», που προσφέρθηκε, το πιθανότερο ως αρχηγός της πρώτης αυτής 

αποστολής του ΕΣΑΣ στο βουνό, να συστήσει (τραυλίζοντας ως συνήθως) τα μέλη της 

αντιπροσωπείας στον Μακάριο ‒κατά παράβαση, ίσως, των στοιχειωδών συνωμοτικών 

κανόνων ή και από σεβασμό στο ασκητικό πρόσωπο του κληρικού: 

Κοντά στο παράθυρο το τραπέζι σκεπασμένο με τη σημαία, στη μέση το ευαγγέλιο. 
Το άγνωστο αγόρι τραύλισε δυο λόγια κομπιάζοντας. Ο παπάς τον αντίσκοψε: 
«Δεν μου χρειάζονται ονόματα. Καλύτερα να μη σας ξέρω με τ’ όνομά σας. Μου φτάνουνε 
τα πρόσωπα». 
[…] 
Ο παπά-Μόσκος φόρεσε τ’ άμφια. Στο δωμάτιο κυριαρχούσε μια λιτότητα. Άνοιξε το 
ευαγγέλιο και διάβασε με καθαρή φωνή ένα χωρίο. Έπειτα κλείνοντάς το συνέχισε από 
μόνος του: 

«Ευλόγησον τα ιερά όπλα της πατρίδος…». 

Αυτό μονάχα θυμάμαι. 
Πήρε μετά ένα φύλλο χαρτί και σήκωσε τα μάτια να μας κοιτάξει: «Να επαναλαμβάνετε 
κάθε φράση», είπε: 

χάθηκαν στις μάχες και ταξίδευαν «στη χώρα των μύθων και των αναμνήσεων»‒ ονομάζονταν 
«αργοναύτες». 
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«Δε θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα κι ούτε θα εγκαταλείψω το σύντροφό μου όπου κι αν βρεθώ˙ 
θα πολεμήσω για τα όσια και τα ιερά και δε θα παραδώσω την πατρίδα πιο μικρή…» 

Κι έπειτα φιλήσαμε το χέρι του και το γαλάζιο της σημαίας και φύγαμε.304 

 

304 Σ. Τσαμπηράς, ό.π., σ. 15-16˙ και σε παρένθεση, εν είδει υποσημείωσης, ο συγγραφέας θα πρόσθετε 
και τα ακόλουθα: «Ύστερα από δεκατέσσερα-δεκαπέντε χρόνια είχα βρεθεί μαζί με άλλους Έλληνες στο 
αεροδρόμιο του Ορλύ στο Παρίσι για να συναντήσω τον Εθνάρχη Μακάριο που πήγαινε στο Λονδίνο. 
Εκεί στην αίθουσα τράνζιτο έσκυψα να του φιλήσω το χέρι. Θυμήθηκε τη σκηνή: ‘‘Εσύ ήσουνα 
ιερολοχίτης και είχες δώσει τον όρκο τότε πριν πάτε στο αντάρτικο’’» (ό.π., σ. 16). Για την περιγραφή 
της όλης σκηνής στην Πορεία στο Σκοτάδι (με αδιευκρίνιστη, ωστόσο, την ταυτότητα του «Δεσπότη»), 
πρβλ. Ρούφος, 2015, 260-262 και εδώ, το επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ,  
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ «ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ»: 

Ο ΡΟΔΗΣ ΡΟΥΦΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (1954-1956)  
ΚΑΙ Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 
Στις επόμενες σελίδες θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, 

από την εμπλοκή του Ρούφου ως διπλωμάτη στο Κυπριακό, τη σχέση του με τον 

βρετανό συγγραφέα και πολιτικό του «αντίπαλο» στην Κύπρο, L. Durrell (αλλά και με 

άλλους «φιλέλληνες»), μέχρι τη γέννηση της ανάγκης ενός βιβλίου-αντιλόγου στα 

Πικρολέμονα (1957) ‒απότοκο άλλων κειμένων, ποιητικών και πεζών, που 

προηγήθηκαν της Χάλκινης Εποχής (1960) και προετοίμασαν την απάντηση του έλληνα 

διπλωμάτη και συγγραφέα. Ταυτόχρονα, και μέσα από όλα αυτά, θα επιχειρήσουμε να 

διακρίνουμε τις σταθερές του προβληματισμού και των ενδιαφερόντων του Ρούφου ως 

πεζογράφου και διανοουμένου, αλλά και την εξέλιξη της σκέψης και των επιλογών του 

σε ιδεολογικό και αισθητικό επίπεδο. 

Θα ξεκινήσουμε, όμως, πρώτα με τα δεδομένα της έρευνας που μας παρέχονται 

από το ίδιο το αρχείο του συγγραφέα (κυρίως μέσω της αλληλογραφίας του με φίλους 

του ή/και διπλωμάτες)˙ ανάλογη συνδρομή θα μας προσφέρουν μαρτυρίες ανθρώπων 

που βρέθηκαν την ίδια περίοδο με τον Ρούφο στην Κύπρο και έζησαν μαζί του κάποιες 

από τις πιο κρίσιμες στιγμές για την εξέλιξη του Κυπριακού –γεγονότα που, δίχως 

άλλο, επηρέασαν καταλυτικά τον πρώην «σταυροφόρο» και του δημιούργησαν την 

ανάγκη, για δεύτερη φορά μετά τα χρόνια της Κατοχής και του αντάρτικου, να 

«στρατευθεί» δυναμικά, και με την «πένα» και με την «πάλα». 1 

 
 

V.1. Ο Ρόδης Ρούφος Πρόξενος στη Λευκωσία, η εμπλοκή του στην 
ΕΟΚΑ και η «στράτευσή» του στο Κυπριακό 
   

Ο τριαντάχρονος διπλωμάτης και επίδοξος συγγραφέας Ρ. Ρούφος μετατίθεται το 1954, 

ύστερα από διετή θητεία στη θέση του Γραμματέα της ελληνικής Πρεσβείας της 

1 Κάποιες βασικές πλευρές της διπλωματικής εμπλοκής του Ρούφου στο Κυπριακό και της ανάμιξής του 
στον Απελευθερωτικό Αγώνα είχαν πρωτοπαρουσιαστεί με συντομία στο κείμενό μας «Το σκάνδαλο 
ενός (μυθιστορηματικού) χρονικού και το χρονικό ενός (μυθιστορηματικού) σκανδάλου: Κριτική και 
κριτικοί για τη Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου», στο αφιερωματικό τεύχος (Δεκ. 2012) για τον 
συγγραφέα του περ. Νέα Εστία (ό.π., ιδ. 142-151). 
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Βιέννης, στο ελληνικό Προξενείο της Λευκωσίας, όπου και έφτασε στις αρχές του 

καλοκαιριού, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα Προξένου.2 Η άφιξή του στο νησί 

συνέπεσε με την κορύφωση των διεργασιών που θα εξωθούσαν το αμέσως επόμενο 

διάστημα την κυβέρνηση του Ελληνικού Συναγερμού υπό τον στρατάρχη Αλέξανδρο 

Παπάγο, ύστερα από συνεχείς αλλά μάταιες προσπάθειες διμερούς συνεννόησης επί 

του Κυπριακού με (την κατά τα άλλα φίλη και σύμμαχο) Μ. Βρετανία, στη 

διεθνοποίηση του ζητήματος και την πρώτη προσφυγή της Ελλάδας στον ΟΗΕ τον 

Αύγουστο του ίδιου χρόνου.3 Είναι η αρχή της εκ του σύνεγγυς εμπλοκής του Ρούφου 

στο ζήτημα που θα κυριαρχούσε στο εξής και έως το τέλος τουλάχιστον της δεκαετίας 

του 1950 στην ελληνική πολιτική ζωή, δοκιμάζοντας δεινώς τις αντοχές της εγχώριας 

μετεμφυλιακής, «καχεκτικής» δημοκρατίας, αλλά και τη θέση της Ελλάδας στο 

εύθραυστο σύστημα ισορροπιών του μεταπολεμικού κόσμου και της ψυχροπολεμικής 

εποχής.4 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από συναφείς μαρτυρίες, ο Ρούφος, ως άλλος 

Ίων Δραγούμης,5 υποστήριξε με κάθε τρόπο και στο μέτρο των δυνατοτήτων του, 

αψηφώντας συχνά ακόμη και την επίσημη γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, τη 

διεκδίκηση των Ελληνοκυπρίων για άμεση (ή, έστω, εντός «ευλόγου και τακτής 

προθεσμίας») αυτοδιάθεση και ένωση με την Ελλάδα. Η προσωπική του σχέση τόσο 

με τον Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Μακάριο (με τον οποίο πιθανώς να είχε γνωριστεί 

στην Αθήνα ήδη από τον καιρό της Κατοχής),6 όσο και με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, 

συνταγματάρχη Γ. Γρίβα-Διγενή, αλλά και η στράτευσή του κατά την Αντίσταση στο 

αντάρτικο από την πλευρά των μη εαμικών δυνάμεων, συντέλεσαν στην ανάληψη 

2 Πρβλ. «Βιοχρονολόγιο Ρόδη Ρούφου» στην πρόσφατη έκδοση (2015) του Χρονικού Μιας 
Σταυροφορίας, ό.π., σ. 776. 
3 Την κρισιμότητα της συγκεκριμένης περιόδου επισήμαινε και ο Αιμ. Χουρμούζιος στην κριτική του 
για τη Χάλκινη Εποχή: «Είναι η διετία που περιλαμβάνει το στάδιο της ψυχολογικής προπαρασκευής 
ενός λαού που θα περάσει, από την ειρηνική και κάπως τυποποιημένη περίοδο της επίμονης αλλ’ 
άκαρπης προβολής του αιτήματος της ελευθερίας του, στη μαχητική διεκδίκηση του δικαιώματός του» 
(Αιμ. Χουρμούζιος, 1961).  
4 Πρβλ. Η. Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία…, ό.π., σ. 184-202, 217-224 και 252-254˙ 
γενικότερα, για τις συνθήκες που διαμόρφωναν το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα την περίοδο αυτή, 
πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, Η Άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή…, ό.π., σ. 21-63 και Σ. Ριζάς, Η 
Ελληνική Πολιτική…, ό.π., σ. 130-225 και 238-245. 
5 Πρβλ. Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 24. 
6 Πρβλ. Ε. Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού. Η Δεκαετία του 1950, Αθήνα, Πατάκης, 2005, 
σ. 64, του ιδίου «Ο Κυπριακός Αγώνας και τα αντιαποικιακά κινήματα του τρίτου κόσμου», Πενήντα 
Χρόνια Μετά την Έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια Ιστορική Αποτίμηση, Πρακτικά 
Επιστημονικού – Ιστορικού Συνεδρίου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 15 Οκτωβρίου 2005), Λευκωσία, 
ΥΠΠΟ/ΣΙΜΑΕ, 2006, σ. 48-49 και Γ. Γεωργής, Το Διαχρονικό Ταξίδι του Κηφέα. Σχέσεις Κύπρου – 
Αχαΐας στους Αιώνες, Πάτρα, Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα, 1999, σ. 73-74. 
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ενεργητικού ρόλου εκ μέρους του σε όλες σχεδόν τις κρίσιμες καμπές του Κυπριακού 

τη διετία 1954-1956.  

Ο Ρούφος θα ήταν παρών στις πολιτικές και διπλωματικές περιπλοκές του 

ζητήματος και θα ασχολούνταν με θέματα που άπτονταν ακόμη και της έμπρακτης, 

υλικής και ηθικής υποστήριξης του στρατιωτικού σκέλους του Απελευθερωτικού 

Αγώνα. Μάλιστα, η εμπλοκή του αυτή θα συνεχιζόταν (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) 

έως και το τέλος του Αγώνα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αναγκάστηκε εκ των 

πραγμάτων να εγκαταλείψει το πόστο του στη Λευκωσία το καλοκαίρι του 1956, σε 

μια πολύ δύσκολη συγκυρία: ύστερα από την εξορία του Αρχιεπισκόπου στις 

Σεϋχέλλες, η επιβολή από τους Βρετανούς ενός βίαιου στρατιωτικού νόμου είχε ως 

αποτέλεσμα, συν τοις άλλοις, και τις πρώτες θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις 

αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 

Όπως συνάγεται από την ιδιωτική του αλληλογραφία με φίλους του συγγραφείς ‒

ανάμεσά τους και με τον Γ. Θεοτοκά‒ ο Ρούφος συγκινήθηκε από την προσήλωση των 

Ελληνοκυπρίων στο ενωτικό ιδεώδες και αισθάνθηκε γρήγορα αλληλέγγυος στις 

προσπάθειές τους να πετύχουν τον στόχο τους, ακόμη και με «δυναμικά» μέσα. Αρκεί 

να υπογραμμίσουμε εδώ ότι στη δικαιολογημένη απογοήτευση του Θεοτοκά για την 

ακραία πολεμική που δέχτηκε εξαιτίας του γνωστού άρθρου του για το Κυπριακό στην 

εφημερίδα Η Καθημερινή («Έλληνες και Άγγλοι», 22 Δεκεμβρίου 1954),7 ο Ρούφος, 

και χωρίς να συμμερίζεται στο ελάχιστο την «κακοπιστία» και τους οξείς τόνους των 

υβριστών του συγγραφέα και εξέχοντος διανοητή της «Γενιάς του Τριάντα» που τον 

«τιμούσαν» με την «εχθρότητά» τους, του υποδείκνυε με ήπιο τρόπο, όπως και ο Γ. 

Σεφέρης προηγουμένως,8 τη μερική αντίληψη της κατάστασης που αναπόφευκτα είχε 

εξαιτίας και της απουσίας ουσιαστικής επαφής του με την Κύπρο. 

7 Έγραφε σχετικά ο Θεοτοκάς στον Ρούφο σε επιστολή του από την Αθήνα, ημερομηνίας 9 Φεβρ. 1955: 
«Εδώ, μπλεχτήκαμε πολύ μέσα στο κυπριακό ζήτημα, που εσείς, βέβαια, το ζείτε αλλιώς. Θέλησα να πω 
κι εγώ μια γνώμη, στηριζόμενη στο απλό bon sens [κοινή λογική], και άκουσα τα φοβερότερα 
υβρεολόγια της ζωής μου από ανθρώπους που βρίσκονται στην ψυχική κατάσταση του Μοσαντέκ. Δεν 
ξέρω αν παρακολουθείτε αυτές τις συζητήσεις. Η πολιτική τοποθέτηση που με ικανοποίησε περισσότερο 
ήταν εκείνη του Πιπινέλη», στο Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου 
Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», περ. Κονδυλοφόρος, ό.π., 269. 
8 Για τις θέσεις του Θεοτοκά στο Κυπριακό, οι οποίες και ξεσήκωσαν τέτοια θύελλα (ανοίκειων) 
αντιδράσεων εναντίον του, ώστε να σκεφτεί ακόμη και να εγκαταλείψει οριστικά την Ελλάδα, πρβλ. Γ. 
Θεοτοκάς, Στοχασμοί και Θέσεις. Πολιτικά Κείμενα 1925-1966, τόμ. Β΄ (1950-1966), επιμ. Ν. Κ. 
Αλιβιζάτος, Μ. Τσαπόγας, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1996, σ. 673-683, 882-884 και 1270-
1272 [όπου τα κείμενα 136-138 και 180 του Θεοτοκά τα σχετικά με το Κυπριακό, καθώς και η 
απαντητική επιστολή του Γ. Σεφέρη, πρωτοδημοσιευμένη στο Γ. Π. Σαββίδης (επιμ.), Γιώργος Θεοτοκάς 
και Γιώργος Σεφέρης – Αλληλογραφία (1930-1966), Αθήνα, Ερμής, 1975, σ. 156-159 και η εκ νέου 
απάντηση Θεοτοκά στον Σεφέρη, σ. 159-162]. Για τις τοποθετήσεις άλλων λογοτεχνών, αλλά και το 
γενικότερο κλίμα περί του Κυπριακού στους κύκλους των διανοουμένων την περίοδο εκείνη, πρβλ. Ο. 
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Η απόσταση αυτή ήταν, για τον νεαρό Πρόξενο, ένας παράγοντας που επηρέαζε 

καθοριστικά όχι μόνον τη «θερμοκρασία» ανάλογων τοποθετήσεων των οπαδών της 

ομαλής, «πραγματιστικής» και «εξελικτικής» λύσης (μέσω ενδεχόμενων σταδιακών 

βρετανικών παραχωρήσεων), αλλά και την επίγνωση όλων των αναγκαίων όρων και 

συνθηκών του Κυπριακού προβλήματος˙9 έγραφε στον Θεοτοκά, με αφορμή τα 

σχετικά άρθρα του πλέον ακραιφνούς Realpolitiker, του Π. Πιπινέλη (πάλι στην 

Καθημερινή, 5 και 6 Φεβρουαρίου 1955), που ο συνομιλητής του είχε προηγουμένως 

παραδεχτεί ότι τον ικανοποιούσαν περισσότερο από κάθε άλλη «πολιτική τοποθέτηση» 

για το ζήτημα: 

Δυστυχώς δεν έτυχε να διαβάσω τη δημοσιογραφική διαμάχη που μου αναφέρετε. Τη 
φαντάζομαι πάντως, ξέροντας την κακοπιστία μιας μερίδας ανθρώπων που σας τιμάει με 
την εχθρότητά της.  
Σωστά λέτε ότι αλλιώτικα φαίνονται τα πράματα από δω. Νομίζω ότι πολύ καλό θα ήταν 
να ’ρχόσαστε για λίγο στην Κύπρο, να μορφώσετε γνώμη επί τόπου. Η αλήθεια 
προερχόμενη από σας, μετά από αντικειμενική μελέτη των πραγμάτων, θα εξυπηρετούσε 
πολύ καλύτερα την υπόθεση από τις υστερικές φωνασκίες υπερασπιστών της ίδιας 
αλήθειας, που δυστυχώς την εξευτελίζουν με υπερβολές.  
Οπωσδήποτε νομίζω ότι μια τέτοια εξέταση θα σας έδειχνε ορισμένες πλευρές που δεν 
λαβαίνονται υπόψη αρκετά στην «τοποθέτηση» που επαινείτε.10  

Σελλά, «Όταν οι διανοούμενοι έπαιρναν θέση: Θεοτοκάς, Σεφέρης και Καραγάτσης ανταλλάσσουν 
δημόσια απόψεις μέσω επιστολών για το θέμα της Κύπρου το 1954», εφ. Η Καθημερινή, 11 Ιανουαρίου 
2009 και Α. Δ. Μπαζούκης, «Ανεστραμμένα είδωλα υπό το σκληρό φως της Μεσογείου (1950-54): Η 
Μ. Βρετανία, η Ελλάδα και η Κύπρος σε κείμενα λογοτεχνών της Ελλάδας πριν την έναρξη του 
Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα», στο Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κριτική από τον Διαφωτισμό 
έως Σήμερα. [Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας 
ΑΠΘ: Μνήμη Παν. Μουλλά (3-6 Νοεμβρίου 2011)], Αθήνα, Σοκόλης-Κουλεδάκης, σ. 917-930. 
9 Για τη σχετική δημόσια συζήτηση μεταξύ «ρεαλιστών», υποστηριχτών της «εξελικτικής» διαδικασίας 
επίλυσης του Κυπριακού (μέσω αγγλοελληνικών διαπραγματεύσεων), και «ιδεαλιστών», οπαδών της 
«ριζικής» επιλογής μετωπικής (ακόμη και με ένοπλα μέσα) σύγκρουσης με τους Βρετανούς στην Κύπρο, 
πρβλ. το σχετικό κεφ. «Η δημόσια συζήτηση για την ‘‘υψηλή στρατηγική’’, Φεβρουάριος 1955», στο Ε. 
Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού…, ό.π., σ. 182-232 και Λ. Κουρκουβέλας, «Κυπριακό, 
Ελλάδα και διεθνής πολιτική, μια πρώιμη οπτική: Γιώργος Θεοτοκάς, 1954-1955», στο Π. 
Παπαπολυβίου ‒ Α. Συρίγος ‒ Ε. Χατζηβασιλείου, Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: 
Αναζητώντας Θέση στον Κόσμο, Αθήνα, Πατάκης/Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος, Αθήνα, 
2013, σ. 121-137. 
10 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου στον Θεοτοκά ημερομηνίας 10 Φεβρ. 1955, Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», περ. 
Κονδυλοφόρος, ό.π., 270 (η υπογράμμιση στο κείμενο της επιστολής είναι του ίδιου του Ρούφου). Η 
πικρία του Θεοτοκά για το όλο θέμα και την εικόνα που εικάζει πως θα είχαν σχηματίσει για τον ίδιο 
στην Κύπρο θα ήταν έκδηλη και σε δύο άλλες επιστολές του προς τον Ρούφο: «Τα Κυπριακά Γράμματα 
μου τα έστελναν άλλοι. Τώρα όχι. Υποθέτω πως είμαι πολύ mal vu [με βλέπουν με κακό μάτι] εκεί [στην 
Κύπρο], ύστερα από τα άρθρα μου για το κυπριακό ζήτημα (για τα οποία δεν έχω μετανοήσει). Άκουσα 
τέτοιο βρισίδι που, μά την αλήθεια, δεν τολμώ ν’ αγγίσω ούτε με την άκρη των δακτύλων τίποτα το 
κυπριακό. Τέλος, κάμετε ό,τι νομίσετε, εγώ πια σε κυπριώτικες ιστορίες δε θέλω ν’ ανακατωθώ» (από 
επιστολή ημερομηνίας 27 Μαΐου 1955, ό.π., 273) και, ξανά, «Η περιπέτειά μου με το κυπριακό ζήτημα 
με αποκαρδίωσε αρκετά όχι για άλλο τίποτα, αλλά γιατί είδα πόσο λείπει από τους Έλληνες ο σεβασμός 
της ελευθερίας της γνώμης. Το κάτω-κάτω της γραφής, η διαφωνία μου αφορούσε ένα ζήτημα τακτικής. 
Το να καταδικάζεται η παραμικρή πολιτική παρέκκλιση από την επίσημη γραμμή ως προδοσία είναι 
καθαρός ολοκληρωτισμός, σταλινισμός με τα όλα του» (από επιστολή ημερομηνίας 2 Ιουν. 1955, ό.π., 
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Είναι η περίοδος που στην Κύπρο οι Βρετανοί είχαν εντοπίσει στις ακτές της 

Πάφου το καΐκι «Αγ. Γεώργιος» που μετέφερε εκρηκτικές ύλες και πολεμοφόδια από 

την Ελλάδα και είχαν συλλάβει το πλήρωμά του και τους συνεργάτες του (συνολικά 

κατηγορούμενοι βρέθηκαν έξι Ελλαδίτες και επτά Ελληνοκύπριοι). Σκοπός των 

ανακρίσεών τους ήταν η άντληση πληροφοριών –ιδιαίτερα για τη σχέση του 

Αρχιεπισκόπου με τέτοιες «τρομοκρατικές» ενέργειες και μεθόδους (αλλά και για τον 

ρόλο της Αθήνας)–, και, ει δυνατόν, η εξάρθρωση της άγνωστης έως τότε οργάνωσης 

που προετοίμαζε την εξέγερση.11 Μολονότι δεν διαθέτουμε συγκεκριμένες 

πληροφορίες για ανάμιξη του Ρούφου στην υπόθεση αυτή (πέρα από την τυπική, 

υπηρεσιακή του ενασχόληση ως εκπροσώπου της ελληνικής Προξενικής Αρχής στο 

πλαίσιο της δίκης που ακολούθησε και που αφορούσε και έλληνες υπηκόους) ή για 

ανάληψη οποιασδήποτε, οργανωτικής ή άλλης δράσης αμέσως μετά, κατά την έναρξη 

της ένοπλης φάσης του Αγώνα (1η Απριλίου 1955),12 πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι 

τόσο ο ίδιος όσο και ο άμεσος προϊστάμενός του στο Προξενείο, Α. Παππάς (και σε 

αντίθεση με τον διάδοχό του Α. Βλάχο), επιδοκίμαζαν την άποψη περί της 

274-275˙ η υπογράμμιση στο κείμενο της επιστολής είναι του ίδιου του Θεοτοκά). Για τη γενικότερη 
σχέση Θεοτοκά και Κύπρου, πρβλ. και το κείμενο του Κ. Χρυσάνθη, «Ο Γιώργος Θεοτοκάς και η 
Κύπρος», περ. Νέα Εστία, 1 Δεκ. 1973, 1638-1642. 
11 Πρβλ. N. Crawshaw, The Cyprus Revolt: An Account of the Struggle for Union with Greece, Λονδίνο, 
George Allen & Unwin, 1978, σ. 104-112, Ρ. Χόλλαντ, Η Βρετανία και ο Κυπριακός Αγώνας, 1954-1959, 
μτφρ. Β. Φωτοπούλου, Αθήνα, Ποταμός, 1999, σ. 99-101, Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, τόμ. Β΄ 
(1950-1959), μτφρ. Χ. Παπαχρήστου, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2011, σ. 229-240 και F. 
Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη, 1946-1959, τόμ. Α΄, μτφρ. Α. Φρυδάς, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2011, σ. 480-482. 
12 Εντούτοις, στη Χάλκινη Εποχή το συγκεκριμένο επεισόδιο της σύλληψης του «Αγ. Γεώργιος» 
(Ρούφος, 2011, 101-107) θα αποτελούσε ουσιαστικά την αρχή της «επανάστασης» και την αφετηρία της 
νέας «εποχής», εισάγοντάς μας στο δεύτερο μέρος της αφήγησης του Αλέξη («Το σπαθί και το 
ευαγγέλιο»). Παράλληλα, θα πρόσφερε μια ακόμη αφορμή για να διαφανούν από τη μια η προκλητική 
αλαζονεία και ο εφησυχασμός που προσέδιδε στους βρετανούς αποικιοκράτες το αίσθημα της 
ανωτερότητάς τους απέναντι στους «ιθαγενείς» και από την άλλη το καινούριο, αγωνιστικό ήθος και το 
ακμαίο φρόνημα των Ελληνοκυπρίων˙ πρβλ. ενδεικτικά, «Έτσι κάθισα και μπόρεσα να σφυγμομετρήσω 
τις αγγλικές αντιδράσεις πάνω στην υπόθεση του Αγίου Γεωργίου. Γρήγορα κατάλαβα πως κανένας δεν 
την έπαιρνε στα σοβαρά. Τούτοι οι Άγγλοι κι οι γυναίκες τους έπιναν και φλυαρούσαν ξένοιαστα, 
σίγουροι για τη δύναμή τους, με την ήσυχη συνείδηση που δίνουν γεμάτα στομάχια, στρωμένες 
σταδιοδρομίες και παλιές παραδόσεις –ή προκαταλήψεις, όπως θέλει μπορεί κανένας να τις ονομάσει. 
Αν μερικοί απ’ αυτούς είχαν φόβους για το μέλλον, δεν το ’δειχναν» (Ρούφος, 2011, 104)˙ και ξανά, 
λίγο παρακάτω: «Απόμεινα μόνος να κοιτάζω το πλήθος τριγύρω μου και να στοχάζομαι. Η αλαζονεία 
των αντρών, το αμφίβολο γούστο των γυναικών, ο αδιάκοπος ήχος των ποτηριών με τα τυποποιημένα 
ποτά, οι πληχτικές κοινοτοπίες που αποτελούσαν τις πιο πολλές κουβέντες –όλο τούτο το κακέκτυπο 
δυτικού αστικού σαλονιού που ειρωνευόταν τον πόθο του λαού μου για ελευθερία –αυτοί οι αφέντες 
μας– ως πότε θα διαρκούσε ο αμέριμνος κόσμος τους; Πόσον καιρό ακόμα θα τον έβλεπα; Φουσκωμένη, 
φαντασμένη μετριότητα…» (Ρούφος, 2011, 105-106). Αντίθετα, για τον «καινούριο άνεμο» που 
φυσούσε στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, ύστερα από τη σύλληψη του πληρώματος και των 
συνεργατών του «Αγ. Γεώργιος», πρβλ. «Δεν άκουσες τι έγινε στη δίκη του Αγίου Γεωργίου; 
Κατηγορήθηκαν Κύπριοι για επαναστατική δράση, και τούτη τη φορά ούτε αρνήθηκαν την κατηγορία 
ούτε ζήτησαν επιείκεια, παρά στάθηκαν όρθιοι και δήλωσαν πως δεν έκαναν τίποτα άλλο από το 
πατριωτικό τους καθήκον. Άκου με που σου λέω, φυσάει καινούριος άνεμος!» (Ρούφος, 2011, 121). 
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αναγκαιότητας προσφυγής στην ένοπλη βία˙ την τελευταία την αντιμετώπιζαν ως 

έσχατο μέσο για την προώθηση του ενωτικού αιτήματος εκ μέρους των 

Ελληνοκυπρίων, παρά το γεγονός ότι η «ριζική» λύση συνεπαγόταν και την ευθεία 

ρήξη με τη βρετανική πλευρά. 

Όπως εξάλλου βεβαιώνει ο Α. Βλάχος, με πρωτοβουλία του δίδυμου Παππά-

Ρούφου είχε εγκαινιαστεί από νωρίς «μόνιμη» και «ασφαλής» επαφή του ελληνικού 

Προξενείου με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ.13 Ο Α. Αζίνας πάλι, έμπιστος συνεργάτης του 

Μακαρίου και του Γρίβα, υπεύθυνος για την εξασφάλιση και μεταφορά στην Κύπρο 

στρατιωτικού και πολεμικού υλικού για λογαριασμό της Οργάνωσης, αναφέρεται 

επανειλημμένως στην πολύπλευρη στήριξη που του παρείχαν ο Ρόδης και η σύζυγός 

του Αριέττα. Το ζεύγος Ρούφου, μεταξύ άλλων, θα λειτουργούσε συχνά ως σύνδεσμος 

μεταξύ του Αζίνα στην Αθήνα και του Γρίβα στο νησί, συνδράμοντας ακόμη και στην 

παράνομη εισαγωγή οπλισμού από την Ελλάδα ή διερευνώντας τη δυνατότητα 

αποστολής πολεμοφοδίων από τη Συρία και τον Λίβανο μέσω του φίλου και 

πνευματικού συνοδοιπόρου του Ρούφου, του επίσης συγγραφέα Θ. Δ. 

Φραγκόπουλου .14  

Κατά πάσα πιθανότητα, ο Ρούφος ήταν επίσης αυτός που εισηγήθηκε στον Γρίβα, 

έχοντας την ανάλογη εμπειρία από τη συνωμοτική δράση τον καιρό της Κατοχής και 

της Αντίστασης, τη συστηματική και απαρέγκλιτη τήρηση ψευδωνύμων και κωδίκων 

για σκοπούς επικοινωνίας των μελών της ΕΟΚΑ τόσο μεταξύ τους, όσο και με το 

ελληνικό Προξενείο της Λευκωσίας ή με άλλους ελλαδίτες διπλωμάτες ή 

αξιωματούχους. Ο Ρούφος φαίνεται να συντόνιζε την επικοινωνία μελών της ΕΟΚΑ 

με όσους θα λειτουργούσαν ως δίαυλοι με την ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα και το 

εκεί αρμόδιο Υπουργείο των Εξωτερικών.15 Ο συγγραφέας επιφύλαξε, μάλιστα, για τον 

13 Α. Βλάχος, Μια Φορά κι Ένα Καιρό Ένας Διπλωμάτης… (50 κυβερνήσεις), τόμ. Δ΄: Γενικός Πρόξενος, 
Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 31999, σ. 240-1: «ο Αβέρωφ νόμιζε ότι το Γενικό Προξενείο 
Λευκωσίας δεν είχε μόνιμη επαφή με τον Γρίβα, ενώ έπρεπε να τον είχαν πληροφορήσει από πολλού 
(sic), ότι η επαφή ήταν μόνιμη και αρκετά ασφαλής». 
14 Α. Αζίνας, 50 Χρόνια Σιωπής: Η Ώρα της Αλήθειας, τόμ. Β΄, Λευκωσία, 2001, σ. 439-442, 480, 486-
487, 491-492, 523-524, 529-530, 532, 547-548, 571 και passim. Για ευνόητους λόγους, στην αρκετά 
συχνή την περίοδο εκείνη αλληλογραφία Ρούφου-Φραγκόπουλου, μέρος της οποίας μένει προσώρας 
ανέκδοτο, δεν υπάρχουν τέτοιες νύξεις για την πιθανότητα αγοράς ή μεταφοράς πολεμικού υλικού από 
τη Βηρυτό ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με θέματα της Οργάνωσης ή του Αγώνα. Ωστόσο, όπως προκύπτει 
και από ένα κρυπτικό τηλεγράφημα (που απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα) με ημερομηνία 
11 Δεκ. 1956 του «Σκιπίωνα (τέως Μιχαήλ)» (= Ρούφου) προς τον «Βρούτο» (= Φραγκόπουλο), όπου 
μάλιστα συστήνεται ενθέρμως η «χρήσις κρυπτογραφημάτων και συνθηματικών εκφράσεων», θα πρέπει 
η ανάμιξή τους σε τέτοιες υποθέσεις να θεωρείται βέβαιη, υπό το φως και όσων αναφέρει σχετικά ο 
Αζίνας. 
15 Η ακόλουθη μαρτυρία του Φραγκόπουλου: «Υπάρχει μια φωτογραφία του στρατηγού με το Ρούφο, 
στην Τρόοδο [sic], το 1955 [sic]: η μέρα που τονίζεται με έμφαση, στο Γρίβα, η ανάγκη για αυξημένη 
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εαυτό του αρχικά το ψευδώνυμο «Μιχαήλ», το όνομα που είχε δώσει στη Ρίζα του 

Μύθου στον «Αγαπημένο των Θεών», την ηγετική φυσιογνωμία των αντιστασιακών 

και αντιεαμικών φοιτητικών οργανώσεων, Κίτσο Μαλτέζο-Μακρυγιάννη.16  

Κατά την επίσκεψή του στη Βηρυτό στα τέλη Μαΐου 1956, ο Ρούφος θα 

συναντούσε εκεί τον Φραγκόπουλο, αλλά και τον Γ. Σεφέρη, οι οποίοι και θα έπαιρναν 

αντίστοιχα τα ψευδώνυμα «Βρούτος» και «Βαρνάβας».17 Έστω και αν η «μύηση» αυτή 

στη συνωμοτική τακτική επικοινωνίας με την ΕΟΚΑ δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι ο 

Ρούφος (ή ο Φραγκόπουλος και, πολύ περισσότερο, ο Σεφέρης) είχαν μυηθεί και στην 

ίδια την Οργάνωση, εντούτοις είναι ενδεικτική των σχετικών πρωτοβουλιών που είχε 

αναλάβει ο ίδιος ο Ρούφος ως Πρόξενος για τον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό 

των δράσεων της ΕΟΚΑ και της (πολιτικής) διαχείρισης των ζητημάτων που 

ανέκυπταν στο μεταξύ: 

Η παραδιπλωματική μυστική εμπλοκή του Σεφέρη στην αποστολή όπλων προς τους 
Κύπριους μαχητές επέτρεψε αργότερα τον ισχυρισμό ότι είχε μυηθεί στην Εθνική 
Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών από τον Ρόδη Ρούφο, με τον εμφανή υπαινιγμό ότι είχε 
γίνει μέλος της οργάνωσης και είχε πάρει το συνωμοτικό ψευδώνυμο Βαρνάβας. Ο 
ισχυρισμός έχει την αφετηρία του σε κάποιες γενικόλογες αναφορές του Θ. Δ. 
Φραγκόπουλου και του Άγγελου Βλάχου, δύο από τους λόγιους φίλους και συνομιλητές 
του Σεφέρη κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βηρυτό. […] 
Το ψευδώνυμο Βαρνάβας παραπέμπει όμως περισσότερο σε μια από τις κυπριακές 
σεφερικές περσόνες, τον Βαρνάβα Καλοστέφανο, και λιγότερο σε συνωμοτικό 
προσωνύμιο για συγκάλυψη της ταυτότητάς του. […] Η «μύηση» του Σεφέρη με το 
συνωμοτικό όνομα Βαρνάβας πρέπει να αφορά υπηρεσιακή του ενημέρωση για τις 
εξελίξεις στην Κύπρο σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Ρόδη Ρούφου στη Βηρυτό στα 
τέλη Μαΐου 1956 και την ατελέσφορη προσπάθεια εμπλοκής του Θ. Δ. Φραγκόπουλου 
στο λαθρεμπόριο για εφοδιασμό με όπλα της ΕΟΚΑ. Φυσικά ούτε ο Φραγκόπουλος ούτε 

συνωμοτικότητα και η απαρέγκλιτη χρησιμοποίηση ψευδωνύμων για όλους» («Δίωνι απιόντι. Ένα 
κτέρισμα για τον Ρόδη Ρούφο», Δίαυλοι..., ό.π., σ. 222-223) επιβεβαιώνεται εμμέσως (ως προς το σκέλος 
τουλάχιστον των ψευδωνύμων) και από τους Α. Βλάχο και Α. Αζίνα (Α. Βλάχος, ό.π., σ. 249-250 και Α. 
Αζίνας, ό.π., σ. 517-520)˙ ο τελευταίος ορίζει ως αφετηρία της συνωμοτικής αυτής πρακτικής τον 
Ιανουάριο του 1956. Το ότι η πρωτοβουλία αυτή, γενικευμένης χρήσης ψεωδωνύμων, ανήκε στον ίδιο 
τον Ρούφο, το ισχυρίζεται και η σύζυγός του, Αριέττα, πρβλ. και Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η 
ΕΟΚΑ: τα όρια του μύθου», στο αφιερωματικό τεύχος (Δεκ. 2012) για τον συγγραφέα του περ. Νέα 
Εστία, ό.π., 204.  
16 Σε μεταγενέστερη φάση, και πάντως πριν από το τέλος του 1956, ο Ρούφος θα άλλαζε το ψευδώνυμό 
του σε «Σκιπίων»˙ πρβλ. και Κ. Π. Κωνσταντινίδης, Ψευδώνυμα και Κωδικοί. ΕΟΚΑ 1955-1959, 
Λευκωσία, Επιφανίου, 2011, σ. 336.   
17 Σύμφωνα πάλι με τη μαρτυρία του Φραγκόπουλου: «Από το 1954, ωστόσο, [ο Ρούφος] βρίσκεται 
στην Κύπρο˙ πρώτη Απριλίου 1955, αρχίζει ο ένοπλός της παλμός. Έρχεται και με βρίσκει στη Βηρυτό, 
όπου είχα μετοικήσει˙ με συνδέει με την οργάνωση: κάνουμε μιαν απόπειρα εισαγωγής ‘‘υλικού’’ μέσω 
Βηρυτού˙ μου στέλνει τον Αζίνα για να συνεννοηθούμε. Κατηχεί στην ΕΟΚΑ το Σεφέρη, τότε πρέσβη 
μας στο Λίβανο. Μου δίνει το αγωνιστικό μου ψευδώνυμο στην οργάνωση: Βρούτος» («Δίωνι απιόντι. 
Ένα κτέρισμα για τον Ρόδη Ρούφο», Δίαυλοι…, ό.π., σ. 222˙ πρβλ. και του ιδίου, Καθημερινές Τομές, 
ό.π., σ. 105)˙ στη μαρτυρία αυτή παραπέμπει και ο Σ. Παύλου, προκειμένου για τον Σεφέρη, Σεφέρης 
και Κύπρος, ό.π., σ. 234-235. 
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ο Σεφέρης μυήθηκαν τότε στην ΕΟΚΑ. Αυτό εξάλλου θα ήταν παρέκβαση από τις 
πρακτικές που ακολουθούσε η οργάνωση.18  

Ο Ν. Κρανιδιώτης, Γραμματέας της Εθναρχίας και εξ απορρήτων του 

Αρχιεπισκόπου, εξαίρει με τη σειρά του και αυτός τη στάση και το ήθος του Ρούφου 

κατά τις διαπραγματεύσεις του Μακαρίου με τον τότε κυβερνήτη της Κύπρου, 

στρατάρχη Sir John Harding, στο διάστημα Οκτωβρίου 1955 – Φεβρουαρίου 1956. Ο 

Ρούφος (σε συμφωνία με τον Α. Παππά, και χωρίς να αναμένει πάντα τη συγκατάθεση 

του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) όχι μόνο υποστήριξε, αλλά ουσιαστικά 

συνέβαλε με τις εισηγήσεις του στη διαμόρφωση της «σκληρής» τακτικής του 

Εθνάρχη, συντάσσοντας από κοινού με τον Κρανιδιώτη ακόμη και τις απαντητικές 

επιστολές προς τις βρετανικές προτάσεις και άλλα σχετικά υπομνήματα.19 Αλλά και το 

υπόμνημα της Εθναρχίας τον Μάιο του 1956, μετά τους πρώτους απαγχονισμούς 

αγωνιστών της ΕΟΚΑ (συγκεκριμένα των Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου), με το οποίο 

ζητούνταν από τον νεοεκλεγέντα έλληνα πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή η 

αντικατάσταση του Υπουργού Εξωτερικών Σ. Θεοτόκη, στηρίχτηκε, κατά πάσα 

πιθανότητα, σε πρωτοβουλία του ίδιου του Ρούφου, αν κρίνουμε από όσα αναφέρει 

σχετικά πάλι ο Φραγκόπουλος: 

Στην υπηρεσία του, ο Ρούφος είχε τη φήμη του «ανοικονόμητου», του ανυπόταχτου. Δεν 
ήτανε ακόμα τριάντα ενός χρονών, που αναφέρει γραπτώς από την Κύπρο στο Υπ. 
Εξωτερικών, ότι, με σύμφωνη γνώμη της κυπριακής Εθναρχίας (που σε πολλά σημεία ο 
ίδιος την είχε διαμορφώσει) πρέπει να αντικατασταθεί ο Υπουργός των Εξωτερικών της 
χώρας μας, πράγμα το οποίο και γίνεται. Ποτέ ξανά δεν έγινε κάτι τέτοιο στην 

18 Γ. Γεωργής, «Η αποτίμηση του Αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα από τον λόγο του Γιώργου Σεφέρη», Πενήντα 
Χρόνια Μετά την Έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ…, ό.π., σ. 128-129. Ουσιαστικά, ο 
Γεωργής αποδέχεται τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει πρώτος για το θέμα της μύησης του Σεφέρη στην 
ΕΟΚΑ ο Ρ. Μπήτον στη βιογραφία του, Γιώργος Σεφέρης. Περιμένοντας τον Άγγελο, μτφρ. Μ. Προβατά, 
Αθήνα, Ωκεανίδα, 2003˙ ο Μπήτον δείχνει να αμφισβητεί την εν γένει μύηση (ή, έστω, κάποιον «όρκο 
αλληλεγγύης») του Σεφέρη στην ΕΟΚΑ, αφενός «λόγω της ίδιας της ιδιοσυγκρασίας του» (σ. 492), 
αφετέρου εξαιτίας του «κλειστού», αυστηρά «κυπριακού», χαρακτήρα της Οργάνωσης («ελάχιστα από 
τα μέλη της προέρχονταν από το εξωτερικό», σ. 492)˙ εκφράζει, επίσης, τις αμφιβολίες του για το ότι η 
χρήση του ψευδωνύμου «Βαρνάβας» εκ μέρους του Γ. Σεφέρη είχε να κάνει με οποιαδήποτε άμεση 
εμπλοκή και συμμετοχή του ίδιου του ποιητή στην Οργάνωση, με το σκεπτικό ότι το συγκεκριμένο 
ψευδώνυμο δεν ήταν τίποτε περισσότερο από «ένα από τα αρκετά παρόμοια ονόματα που είχαν 
συμφωνηθεί ανάμεσα στην ΕΟΚΑ και σε Έλληνες αξιωματούχους» (σ. 493). 
19 Ν. Κρανιδιώτης, Δύσκολα Xρόνια…, ό.π., σ. 138-139, 158-159, 168 και Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία της 
Κύπρου, τoμ. Β΄, ό.π., σ. 401. Ο Κρανιδιώτης, που θεωρεί τις διαπραγματεύσεις εκείνες τη μόνη μετά το 
1955 πραγματικά χαμένη ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού (πρβλ. και Ν. Κρανιδιώτης, Οι 
Διαπραγματεύσεις Μακαρίου – Χάρντιγκ, Αθήνα, Ολκός, 1987, σ. 12), θα μιλήσει για τις εκ των υστέρων 
δεύτερες σκέψεις του Ρούφου σχετικά με το ύφος και τις θέσεις των επιστολών αυτών, που θα 
μπορούσαν να είναι «μετριοπαθέστερες», προκειμένου να αποφευχθεί το ναυάγιο των 
διαπραγματεύσεων και οι τραγικές συνέπειες που ακολούθησαν (εξορία του Αρχιεπισκόπου, ένταση των 
κατασταλτικών μέτρων των Βρετανών, εντονότερη ανάμιξη της Τουρκίας κ.ά.), μια εκτίμηση που μας 
επιβεβαίωσε και η σύζυγος του Ρούφου, Αριέττα, σε προφορική συνομιλία μας μαζί της. 
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διπλωματική υπηρεσία, και δεν είναι περίεργο το ότι αυτή την πράξη του Ρούφου, και 
όσοι την ξέρουν, την παρασιωπούν, ίσως για να μην αποτελέσει κακό προηγούμενο.20  

Το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει και ο διάδοχος του Θεοτόκη στο 

Υπουργείο Εξωτερικών, Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσας, ο οποίος και παραδέχεται ότι ενώ ήξερε 

πως το δίδυμο Παππά-Ρούφου (και ιδίως ο δεύτερος) ήταν σε άμεση επαφή με τον 

Γρίβα, δεν ήθελε να τους χρησιμοποιήσει ως ενδιάμεσους της επικοινωνίας του με τον 

αρχηγό της ΕΟΚΑ: 

γιατί μολονότι και οι δύο [Παππάς και Ρούφος] ήταν εκλεκτά πρόσωπα, είχαν πολύ 
ευθυγραμμισθεί με την αδιάλλακτη γραμμή, θεωρούνταν αναμειγμένοι στις επιθέσεις 
κατά του προκατόχου μου [Σ. Θεοτόκη], ήταν ψυχικά περισσότερο αντιπρόσωποι των 
αγωνιζόμενων πονεμένων Κυπρίων παρά του αγωνιζόμενου Εθνικού Κέντρου. Φυσικό 
και άξιο τιμής από μια πλευρά, απαράδεκτο και επικίνδυνο από μιαν άλλη.21  

Για αυτό και εξάλλου ο Αβέρωφ είχε αποφασίσει, ήδη πριν την επίσημη ανάληψη 

των καθηκόντων του ως Υπουργού Εξωτερικών, να τους αντικαταστήσει με τους Α. 

Βλάχο (Γενικό Πρόξενο, στη θέση του Α. Παππά) και Α. Φρυδά (Πρόξενο, στη θέση 

του Ρ. Ρούφου), τους οποίους προφανώς εμπιστευόταν περισσότερο: 

Και ήδη τις ημέρες που δίσταζα ν’ αναλάβω το Υπουργείο των Εξωτερικών, είχα 
καταλήξει στην απόφαση να τους στείλω [τους Παππά και Ρούφο] σε άλλες  πολύ καλές 
θέσεις και να τους αντικαταστήσω με δύο από τους αξιότερους νέους διπλωματικούς μας, 
τον Άγγελο Βλάχο και τον Αρίστο Φρυδά.22 

Τις εκτιμήσεις του πολιτικού προϊσταμένου του τόσο για το υπόμνημα της 

Εθναρχίας όσο και για τη φιλοκυπριακή στάση του δίδυμου Παππά-Ρούφου  

20 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 21.  
21 Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών. Κυπριακό, 1950-1963, τόμ. Α΄, Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 21982, σ. 121-122. Ο Ε. Π. Καραγιάννης στην αδημοσίευτη διδακτορική 
του διατριβή Προσλήψεις και Πεζογραφική Έκφραση του Μη Εαμικού Χώρου (Αθήνα, 1941-1944)…, ό.π. 
(στην εισαγωγή), σ. 178 πιθανολογεί ότι ακόμη και: «Η διαφοροποίηση μεταξύ των τριών μερών του 
Χρονικού μπορεί να οφείλεται, βέβαια, και σε καθαρά προσωπικά κίνητρα του συγγραφέα. Ο Ρούφος, 
κατά το 1954 που εκδόθηκε Η Ρίζα του Μύθου, ήταν πρόξενος στην Κύπρο και ανήκε κατά κάποιον 
τρόπο στην ηγετική μερίδα ή είχε την εύνοιά της. Αντίθετα, το 1956 ο Ρούφος έχει απομακρυνθεί από 
την Κύπρο και έχει αποδοκιμαστεί από τη Νέα Δεξιά του Κ. Καραμανλή. Ίσως αυτό να έχει σημασία 
για την αλλαγή οπτικής που επισημαίνεται στα δύο τελευταία μέρη του Χρονικού»˙ ανεξάρτητα από το 
αν κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει για την ίδια την τριλογία –κατά την άποψή μας, και όπως έγινε απόπειρα 
να καταδειχθεί αλλού, η αλλαγή ιδεολογικού προσανατολισμού του Δίωνα είχε πολύ βαθύτερα κίνητρα 
και αντανακλούσε την ευρύτερη πορεία διαμόρφωσης του συγγραφέα τουλάχιστον από την επαύριο του 
Εμφυλίου και μέχρι το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1950, πράγμα που αποδεικνύουν και ποικίλα άλλα 
δοκιμιακά και κριτικά κείμενα της ίδιας περιόδου– η «αποδοκιμασία» του Αβέρωφ στους χειρισμούς 
του Ρούφου κατά την περίοδο της θητείας του στην Κύπρο πρέπει να θεωρείται δεδομένη.  
22 Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσας, ό.π., σ. 122˙ αντίθετα, για την ανεπιφύλακτη εκτίμηση του Αβέρωφ στο 
πρόσωπο του Βλάχου, πρβλ. και σ. 139 και τόμ. Β΄, σ. 165-166˙ πρβλ. επίσης, Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία της 
Κύπρου, ό.π., σ. 441 (σημ. 157) και 442-443. Στο παρασκήνιο της παραίτησης Θεοτόκη και στην 
απόφαση του Αβέρωφ για αλλαγή της προξενικής αρχής στην Κύπρο λόγω «φιλοκυπριακότητας», 
αναφέρεται και ο Γ. Σεφέρης, Μέρες Στ΄ (20 Απρίλη 1951 – 4 Αυγούστου 1956), επιμ. Π. Μέρμηγκας, 
Αθήνα, Ίκαρος, 1986, σ. 207, 216, 224. 
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συμμερίζεται και ο Α. Βλάχος, ο οποίος μαζί με την απέχθειά του για τους Μακάριο 

και Γρίβα (όπως και συλλήβδην για όλους τους Κυπρίους και κάθε τι κυπριακό) δεν 

φείδεται, με φανερή εμπάθεια, αρνητικών χαρακτηρισμών για την «πολυπραγμοσύνη», 

την «επιπολαιότητα» και την «έλλειψη κρίσης» του «ανόητα ενθουσιώδη», «κοντού 

και παχύ» Ρούφου, ακόμη και για τη βραδυγλωσσία του: 

Η Εθναρχία, […], άρχισε μεγάλη δημοσιογραφική εκστρατεία εναντίον του Θεοτόκη. Το 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος όχι μόνο δεν προσπάθησε να συγκρατήσει την Εθναρχία 
και να επηρεάσει τον κυπριακό τύπο αλλά τουναντίον είχε μια στάση ενθαρρυντική. […] 
Ο Πρόξενος όμως [Ρ. Ρούφος], νέος πολυπράγμων και ανόητα ενθουσιώδης, διασκέδαζε 
προσκαλώντας στο σπίτι του Κυπρίους φίλους του για να τους παρουσιάσει, στο 
μαγνητόφωνό του ένα «σκετς» όπου γελοιοποιούσε τον Θεοτόκη προς μεγάλη χαρά των 
Κυπρίων ακροατών. […] 
Η δημοσιογραφική επίθεση εναντίον του Θεοτόκη είχε μεγάλη απήχηση στην Κύπρο και 
στην Αντιπολίτευση στην Αθήνα που επέχαιρε για τα παθήματα του Θεοτόκη. Αφού ο 
δημοσιογραφικός θόρυβος κράτησε μερικές εβδομάδες, η Εθναρχία έστειλε, μέσω του 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, μακρύ υπόμνημα στην Κυβέρνηση Καραμανλή, 
κατηγορητήριο εναντίον του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος. Το κείμενο έθιγε θέμα 
ειλικρίνειας και φιλοπατρίας του Σπ. Θεοτόκη. 
Είναι παράξενο πώς το Γενικό Προξενείο δέχτηκε να διαβιβάσει ένα τέτοιο κείμενο και 
στην Κυβέρνηση και στον προϊστάμενό του Υπουργό.23 

Κατά συνέπεια, η προσφορά στον Α. Παππά της θέσης του Πρέσβη στον Λίβανο 

(σε αντικατάσταση του Γ. Σεφέρη, ο οποίος είχε αναλάβει με τη σειρά του υπεύθυνος 

της Β΄ Πολιτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου των Εξωτερικών στην Αθήνα, με 

αρμοδιότητα το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις) και η προαγωγή του 

Ρούφου σε Α΄ Γραμματέα με παράλληλη ανάκλησή του στην ελληνική πρωτεύουσα 

και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, μάλλον θα πρέπει να 

εκληφθούν, όπως προτείνει και ο Γ. Γεωργής, ως μια προσπάθεια του νέου υπουργού 

των Εξωτερικών της Ελλάδας να «χρυσώσει το χάπι» στους «αδιάλλακτους» και 

«φιλοκύπριους» υφισταμένους του: 

Τόσο ο Παππάς όσο και ο Ρούφος είχαν ενεργό ανάμειξη και στήριζαν θερμά τον αγώνα 
των Κυπρίων. Με την απομάκρυνσή τους από το νησί ο Διγενής και η ΕΟΚΑ έχαναν δύο 

23 Α. Βλάχος, Μια Φορά…, ό.π., σ. 218-219, πρβλ. και σ. 126˙ σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων 
του, ο Α. Βλάχος, και συγκεκριμένα κατά τη στιγμή της άφιξής του στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1956, 
προκειμένου να αντικαταστήσει τον Α. Παππά στα καθήκοντα του Γενικού Προξένου, σημειώνει για 
τον Ρούφο, ο οποίος και είχε πάει να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας: «Από μακριά είδα 
να έρχεται να με προϋπαντήσει ο προκάτοχος του Φρυδά, καλός μου φίλος Ρόδης Ρούφος, νεότερος 
συνάδελφος και εξαιρετικής ποιότητος άνθρωπος, χρυσή καρδιά, καθώς και από τους καλούς νέους 
πεζογράφους μας, με πολλή μόρφωση, αλλά με πολύ λίγη κρίση και αρκετή επιπολαιότητα. Κοντός και 
παχύς φορούσε ανοιχτό πουκάμισο και ήταν κάθιδρος», ό.π., σ. 244, ενώ για τη «βραδυγλωσσία» του 
Ρούφου, την οποία κατόρθωσε να υπερνικήσει η έκπληξή του για τη στάση του Μακαρίου στις τελικές 
διαπραγματεύσεις των Συμφωνιών στο Λονδίνο, πρβλ. ό.π., σ. 466˙ πρβλ., αντίθετα, όσα γράφει 
χαρακτηριστικά ο Α. Αζίνας για τους Παππά και Ρούφο που «είχαν γίνει Κύπριοι για καλά» (50 Χρόνια 
Σιωπής…, ό.π., σ. 632-633). 
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θερμούς υποστηρικτές και συνεργάτες. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ, 
που είχε αντικαταστήσει τον Σπύρο Θεοτόκη, αποφάσισε τη μετάθεσή τους, είτε διότι 
ήθελε την παρουσία δικών του ανθρώπων στο καίριο προξενείο της Λευκωσίας είτε διότι 
θεωρούσε ότι είχαν εκτεθεί ήδη αρκετά με την μέχρι τότε δραστηριότητά τους. Το 
διπλωματικό κατεστημένο του Υπουργείου Εξωτερικών και ο περίγυρος του νέου 
υπουργού Εξωτερικών τούς θεωρούσε υπερβολικά φιλοκύπριους και εξαρτημένους 
συναισθηματικά από τον αγώνα των Κυπρίων. Τους χρύσωσαν το χάπι της μετάθεσής 
τους με την προαγωγή τους.24 

Σύμφωνα, εξάλλου, με έκθεση του βρετανού πρεσβευτή στην Αθήνα Sir Charles 

Peake, ύστερα από την πρώτη του συνάντηση τον Ιούνιο του 1956 με τον Ε. Αβέρωφ, 

ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, πέρα από την απόλυση του διευθυντή 

προγραμμάτων του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, είχε υποσχεθεί επιπλέον την 

ανάκληση του έλληνα Πρόξενου στην Αθήνα και την «αντικατάστασή του με έναν 

αξιωματούχο διαφορετικού χαρακτήρα, τον οποίο ο κυβερνήτης θα έβρισκε 

περισσότερο συναινετικό».25 Έως την αποχώρησή του, όμως, από την Κύπρο το 

καλοκαίρι του 1956 και υπό το φως των νέων δεδομένων που είχε δημιουργήσει η 

εξορία του Μακαρίου, ιδίως δηλαδή του κενού στην πολιτική καθοδήγηση του Αγώνα, 

ο Ρούφος θα αναλάμβανε αυτή την ευθύνη και θα βρισκόταν σε καθημερινή σχεδόν 

επικοινωνία με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ. Μάλιστα, διευθετήθηκε, μέσω της Λ. 

Κοκκίνου, και συνάντηση του ζεύγους Ρούφου στο κρησφύγετο του Γρίβα στο 

Τρόοδος τη Δευτέρα του Πάσχα του 1956˙26 σχετικά με τη συνάντηση αυτή, ο 

βιογράφος του Γρίβα Λ. Φ. Λεωνίδου δίνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες, στηριζόμενος 

και σε πληροφορίες της συζύγου του συγγραφέα, Αριέττας: 

Τη Δευτέρα του Πάσχα, 7 Μαΐου 1956, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Λευκωσία, Ρόδης 
Ρούφος-Κανακάρης, με κάθε μυστικότητα είχε συνάντηση με τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ 
Διγενή. Μαζί με τη σύζυγό του Αριέττα και τη Λούλα Κοκκίνου ξεκίνησαν με ιδιωτικό 
αυτοκίνητο που τους παρέλαβε από τη Λευκωσία κι έφτασαν στη μονή του Κύκκου. Ο 
Διγενής, που ήταν ήδη ειδοποιημένος, κατέβηκε με δυο-τρεις αντάρτες σ’ ένα απόμερο 

24 Γ. Γεωργής, «Η αποτίμηση του Αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα από τον λόγο του Γιώργου Σεφέρη», Πενήντα 
Χρόνια Μετά την Έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ…, ό.π., σ. 127-128. Από ανέκδοτη 
επιστολή του Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 18 Απρ. 1956) προκύπτει ότι ο πρώτος είχε από 
νωρίς πληροφορίες για την προοπτική επικείμενης μετάθεσής του από την Κύπρο («Υπάρχει μεγίστη 
πιθανότης –σχεδόν βεβαιότης– προσεχούς μεταθέσεώς μου»), ενώ σε άλλη επιστολή του αργότερα 
(Λευκωσία, 28 Ιουν. 1956) προσδιορίζει την απαλλαγή από τα καθήκοντά του στην Κύπρο προς στα 
τέλη του καλοκαιριού του 1956 («Υποθέτω ότι θα ξεμπλέξω και θα φύγω σε ένα – ενάμιση μήνα»)˙ και 
οι δύο επιστολές απόκεινται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα. 
25 Μ. Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ. Η Σκοτεινή Όψη, Αθήνα, Στάχυ, 1998, σ. 176˙ πρβλ. και Κ. Χατζηαντωνίου, 
Κύπρος, 1954-1974. Από το Έπος στην Τραγωδία, Αθήνα, Ιωλκός, 2007, σ. 52. 
26 Πρβλ. Γ. Γρίβας-Διγενής, Χρονικόν Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία, 1972, σ. 59˙ ο 
Φραγκόπουλος κάνει λόγο για περισσότερες από μία συναντήσεις του Γρίβα με τον Ρούφο στο βουνό 
(«Ανεβαίνει [ο Ρούφος] στο βουνό, βλέπει το Διγενή πολλές φορές: οδηγίες, οδηγίες, οδηγίες», «Δίωνι 
απιόντι. Ένα κτέρισμα για τον Ρόδη Ρούφο», Δίαυλοι…, ό.π., σ. 222), κάτι όμως που δεν διασταυρώνεται 
από άλλες μαρτυρίες και που δεν φαίνεται να ισχύει στη βάση και όσων ο ίδιος ο Ρούφος θα έδινε 
αργότερα οδηγίες να ειπωθούν στον Foley μέσω Τ. Λαγάκου. 
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σημείο του δρόμου Κύκκου-Χρυσορογιάτισσας. Εκεί το αυτοκίνητο άφησε το ζεύγος 
Ρούφου και την Κοκκίνου και συνέχισε το δρόμο του προς τη μονή. Ο Αρχηγός της 
ΕΟΚΑ, ντυμένος με αντάρτικη στολή και με το πιστόλι στη μέση, συναντήθηκε με τον 
Έλληνα πρόξενο Ρούφο και τσούγκρισαν πασχαλινά αυγά που είχε ετοιμάσει η σύζυγος 
του τελευταίου. Στη συνέχεια συζήτησαν τις εξελίξεις του Κυπριακού όπως 
διαμορφώθηκαν μετά την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο Ρούφος διαβίβασε στο 
Διγενή τις απόψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης Καραμανλή για την παραπέρα πορεία του 
Αγώνα. Όμως ένα ιδιαίτερο θέμα που απασχόλησε τους δυο άντρες ήταν η επικείμενη 
εκτέλεση από τους Άγγλους των δύο Κυπρίων νέων Ανδρέα Δημητρίου και Μιχαλάκη 
Καραολή, που ήταν κρατούμενοι στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας. Έμειναν μαζί 
πολλές ώρες και η Αριέττα Ρούφου με την άδεια του Διγενή έβγαλε τέσσερις 
αναμνηστικές φωτογραφίες. Όταν οι επισκέπτες στην καθορισμένη ώρα άρχισαν να 
κατεβαίνουν, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ επέμενε να τους συνοδεύσει μέχρι κάτω στο δρόμο, 
παρά την αντίδρασή τους αφού γνώριζαν το μεγάλο κίνδυνο για το Διγενή ένεκα των 
συχνών στρατιωτικών περιπόλων. Πράγματι ενώ τους ακολουθούσε και σε μικρή 
απόσταση από το δρόμο φάνηκε ξαφνικά στρατιωτικό αυτοκίνητο. Κρύφτηκαν τότε όλοι 
πίσω από τους θάμνους χωρίς να εντοπιστούν από τη βρετανική περίπολο. Στα επόμενα 
λεπτά ο Διγενής τους αποχαιρέτισε όλους και ξεκίνησε για το λημέρι του, αφού 
προηγουμένως χάρισε το μπαστούνι του στην Αριέττα Ρούφου για να τη διευκολύνει να 
κατέβει το βουνό.27  

Αναφορικά με την καθοριστική αυτή συμβολή του Ρούφου στη διατήρηση 

συνεχούς επικοινωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τον στρατιωτικό αρχηγό της 

ΕΟΚΑ και την αναπλήρωση της (αναγκαστικής) απουσίας του Αρχιεπισκόπου, ώστε ο 

«Διγενής» να μη στερηθεί γενικότερων διευκολύνσεων και, κυρίως, πολύτιμης 

συνδρομής και έμπειρων συμβουλών στη διαχείριση θεμάτων πολιτικού χαρακτήρα 

κατά τη διεξαγωγή του Αγώνα, διαθέτουμε σήμερα αξιόπιστα στοιχεία που 

συμπληρώνουν την εικόνα και φωτίζουν καλύτερα όσα υπονοούνταν στις μαρτυρίες 

είτε του Αβέρωφ είτε του Βλάχου. 

 
 

V.2. Ο Ρόδης Ρούφος, ο Μακάριος και ο «Διγενής» 
 

Όταν δυο χρόνια μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρώην 

διευθυντής της εφημερίδας Times of Cyprus, Ch. Foley θα ζητούσε πληροφορίες από 

τον Ρούφο για τις σχέσεις του με τον Γρίβα και την προσωπική εμπλοκή του στον 

Αγώνα ως Πρόξενου, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγε για τη συγγραφή μιας ιστορίας 

27 Λ. Φ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Βιογραφία, τόμ. Β΄ (1950-1959), Λάρνακα, χ.χ.έ., σ. 314-
317˙ στη συνάντηση αυτή τραβήχτηκαν από την Αριέττα Ρούφου και οι σχετικές φωτογραφίες που 
παρατίθενται στις σ. 315 και 316 (πρβλ. και Δ. Δασκαλόπουλος, Η Μεταπολεμική Πεζογραφία, τόμ. Ζ΄, 
ό.π., σ. 22, 29)˙ το φιλμ δόθηκε σε έμπιστο φιλικό πρόσωπο του ζεύγους, το οποίο ανέλαβε να τις 
εμφανίσει λίγες βδομάδες αργότερα στην Αθήνα, όμως οι φωτογραφίες αυτές θα διαφυλάσσονταν στο 
αρχείο του συγγραφέα για αρκετά χρόνια μετά το τέλος του Αγώνα, πριν δημοσιοποιηθούν.   
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της ΕΟΚΑ και της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης («Emergency») στην Κύπρο,28 ο 

Ρούφος (ο οποίος την εποχή εκείνη υπηρετούσε στο Παρίσι ως Σύμβουλος στην εκεί 

ελληνική Πρεσβεία) θα παρέπεμπε τον βρετανό δημοσιογράφο για τη σχετική 

ενημέρωση στον φίλο και συνάδελφό του Τ. Λαγάκο, τότε Σύμβουλο στην ελληνική 

Πρεσβεία στη Λευκωσία. Ο Ρούφος θα προσποιούνταν ότι δεν θυμόταν συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες για την περίοδο εκείνη, καθώς ο ίδιος δεν κρατούσε ημερολόγιο κατά την 

παραμονή του στο νησί (πράγμα που είναι όντως ακριβές), ενώ και οι όποιες 

αναμνήσεις του είχαν στο μεταξύ ξεθωριάσει˙ εξάλλου, τα βιώματά του είχαν με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο περάσει στη Χάλκινη Εποχή: 

Χαίρομαι που εργάζεστε πάνω σε μια ιστορία της ΕΟΚΑ και της Kατάστασης Έκτακτης 
Aνάγκης˙ κανείς δεν έχει περισσότερα προσόντα από εσάς για μια τέτοια δουλειά, και 
είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε. 
Θα ήθελα να σας βοηθήσω, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά που μπορώ να κάνω˙ 
δεν κράτησα καθόλου σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Κύπρο, και 
οι αναμνήσεις μου από συγκεκριμένα γεγονότα είναι κάπως θολές. Όσο για την 
«ατμόσφαιρα», πέρασε όλη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στη «Χάλκινη Εποχή» –ύστερα 
από αυτή αισθάνομαι «άδειος». Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα, φοβάμαι, που θα 
μπορούσα πράγματι να προσθέσω σε όσα μπορείτε να μάθετε από τοπικές πηγές. 
Αν συναντηθούμε κάποια στιγμή, εδώ ή αλλού, μια συζήτηση για τους παλιούς εκείνους 
καιρούς μπορεί να διεγείρει τις αναμνήσεις μου που όλο και ξεθωριάζουν. Στο μεταξύ, 
σας προτείνω να έρθετε σε επικοινωνία με τον Τάκη Λαγάκο, τον Σύμβουλο της 
Πρεσβείας μας στη Λευκωσία. Θα του γράψω την επόμενη βδομάδα σχετικά. Πιστεύω ότι 
μπορεί γενικά να σας είναι χρήσιμος, και σας τον συστήνω από κάθε άποψη –είναι 
προσωπικός μου φίλος, άνθρωπος με ευθυκρισία και με ακεραιότητα, και αυτός μπορεί 
να θυμηθεί κάποιες ιστορίες από αυτές που του έχω αφηγηθεί κατά το παρελθόν.29 

Ταυτόχρονα, ο Ρούφος θα απευθυνόταν με απόρρητη επιστολή του προς τον 

Λαγάκο, προκειμένου να του δώσει συγκεκριμένες οδηγίες ως προς το τι ακριβώς 

έπρεπε να αφήσει να «διαρρεύσει» στον Foley, ύστερα και από σχετικές διαβουλεύσεις 

του με τον πολιτικό του προϊστάμενο, τον Υπουργό Εξωτερικών, Ε. Αβέρωφ, αλλά και 

τον διάδοχό του στο Προξενείο της Λευκωσίας, Α. Φρυδά. Στις οδηγίες αυτές, που 

προφανώς περιορίζονταν στο να δοθούν στον βρετανό δημοσιογράφο μόνον οι 

απολύτως απαραίτητες και σχετικά «ακίνδυνες» πληροφορίες –οι οποίες, εξάλλου, 

28 Πρόκειται προφανώς για το βιβλίο του Ch. Foley, Island in Revolt, που πρωτοεκδόθηκε στο Λονδίνο 
το 1962 από τον εκδοτικό οίκο Longmans και σε δεύτερη, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση, 
ως Legacy of Strife. Cyprus From Rebellion to Civil War, Penguin, 1964. Πάντως, ο Foley κράτησε την 
υπόσχεσή του προς τον Ρούφο και πουθενά στα βιβλία του δεν αναφέρεται στον ίδιο ως πηγή 
πληροφοριών ούτε, φυσικά, στον μετέπειτα Σύμβουλο της Πρεσβείας στη Λευκωσία, Τ. Λαγάκο˙ πρβλ. 
και τη μεταγενέστερη σχετική μελέτη του που καλύπτει με συντομία τα χρόνια μέχρι και την τουρκική 
εισβολή του 1974, Ch. Foley, W. I. Scobie, The Struggle for Cyprus, Στάνφορντ, Hoover Institution 
Press, 1975. 
29 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου προς Ch. Foley, Παρίσι, 25 Σεπτ. 1962 (από το ιδιωτικό αρχείο του 
συγγραφέα˙ η μετάφραση εδώ από τα αγγλικά, όπως και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, είναι δική 
μας). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



582

Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

ήταν (στα βασικά τουλάχιστον σημεία τους) γνωστές και στον ίδιο τον Foley– 

καταδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει από 

δική του πρωτοβουλία ο Ρούφος με τον Γρίβα˙ η επικοινωνία αυτή εντάθηκε κυρίως 

ύστερα από την εξορία του Μακαρίου, σε μια προσπάθεια να μετριαστούν ακραίες 

ενέργειες ή συμπεριφορές, επιζήμιες από κάθε άποψη για τον Αγώνα: 

Προ καιρού μου έγραψε ο Charles Foley (άλλοτε διευθυντής του Times of Cyprus, 
σίγουρα τον έχεις γνωρίσει) για να μου αναγγείλει ότι ετοιμάζει ιστορία της ΕΟΚΑ, ότι 
έχει κιόλας μαζέψει πολύ υλικό από αφηγήσεις παλαιών στελεχών κλπ. και ότι θα ’θελε 
μερικές πληροφορίες από μένα, γιατί ξέρει το ρόλο που έπαιξα, ιδιαίτερα δε για τη 
συνάντησή μου με το Γρίβα το Μάη του 1956 (ημερομηνία, ποιοι άλλοι βρέθηκαν εκεί 
κ.λπ.) 
Ο Foley προσθέτει ότι έτσι κι αλλιώς θα γράψει αυτά που έμαθε, αλλά θα προτιμούσε 
να ’χει τη δική μου «αυθεντική» εκδοχή. 
Σκέφτηκα καλά το ζήτημα, το συζήτησα με τον Αρίστο [Φρυδά] και τελικά το υπέβαλα 
στον Υπουργό [Ε. Αβέρωφ]. Βγήκε το ακόλουθο συμπέρασμα: (1) Δεν πρέπει να πω 
τίποτα του F.[oley] εγγράφως, κατά την αρχή scripta manent [τα γραπτά μένουν]. (2) Δεν 
συμφέρει και να κάνω το βλάκα, αρνούμενος κάθε πληροφορία, εφόσον ο F.[oley] ξέρει 
κιόλας τόσα πολλά –καλύτερα θα ’ναι να τον καθοδηγήσουμε ώς ένα σημείο για ν’ 
αποφύγουμε διαστρεβλώσεις ή ασύμφορες ερμηνείες. (3) Κατά συνέπεια γράφω του 
F.[oley] για τους τύπους ότι δε θυμάμαι τίποτα, αλλά του συνιστώ να έρθει σ’ επαφή μαζί 
σου. Εσύ θα πρέπει να κάνεις τον μεσάζοντα σ’ ό,τι του πούμε, προφορικά. 
Σαν πρώτη δόση πες του τα εξής, πάνω σ’ αυτά που με ρωτάει: 
(α) Η συνάντηση με το Γρίβα έγινε Δευτέρα του Πάσχα 1956. Δεν είχε χαρακτήρα 
αποχαιρετιστήριο, αφού έφυγα μόλις τον Αύγουστο. Ήταν η πρώτη και τελευταία 
συνάντηση. Πράγματι με συνόδευε η Αριέττα για λόγους εκδρομικού camouflage 
[παραπλάνησης]. 
(β) Πέρασα πολλές ώρες με το Γρίβα –περίπου μισή μέρα, μεσημεριάτικο φαγί με αυγά 
του Πάσχα –και κάναμε ένα γενικό tour d’ horizon [συζήτηση γύρω από όλες τις πλευρές, 
προφανώς του Κυπριακού]. Δε θυμάμαι ειδικά θέματα, πλην του ότι υπεραμύνθηκα της 
κυβερνητικής πολιτικής και τον απέτρεψα από ορισμένες υπερβολικές βιαιότητες όπως 
φόνοι Τούρκων, αριστερών κλπ. ή απάνθρωπες μορφές αντιβρετανικών επιθέσεων. 
Γραφικές λεπτομέρειες από τη συνάντηση: καθώς προχωρούσαμε σ’ ένα μονοπάτι, λίγα 
λεπτά μόλις από το δημόσιο δρόμο όπου είχαμε αφήσει το αμάξι, ήρθε σε συνάντησή μας 
ο Γ.[ρίβας] με στολή και έκανε της Αριέττας ένα βαθύ χειροφίλημα, σα νάταν σε σαλόνι… 
(γ) Πριν και μετά από τη συνάντηση αυτή είχα συχνή αλληλογραφία με τον Γ.[ρίβα], μέσω 
απορρήτων channels [διόδων]. Όλη αυτή η υπόθεση υπό δική μου προσωπική ευθύνη. 
Κύριος σκοπός: συμβουλές μετριοπάθειας (συνετέλεσα, νομίζω, στο να σωθούν μερικές 
ζωές) εξήγηση διεθνούς σκοπιάς αγώνα. Ένα μεγάλο διάστημα τον Ιούνιο 1956, όταν ο 
Γ.[ρίβας] κυνηγημένος είχε χάσει την επαφή με τον τομέα Λευκωσίας της ΕΟΚΑ, 
επικοινωνούσα κατ’ ευθείαν με τον τομέα, πάντα με χροιά μετριοπαθούς πολιτικού 
συμβούλου. Πάντως όλη αυτή η επικοινωνία μου με την ΕΟΚΑ άρχισε μετά την εξορία 
του Μακαρίου και είχε την έννοια υποκατάστασης στις δικές του πολιτικές συμβουλές. 
Για το ρόλο μου στον ανεφοδιασμό και την επαφή με τον Αζίνα στην Αθήνα δε νομίζω 
ότι πρέπει να πούμε τίποτα. Εννοείται ότι και από τα παραπάνω σε αφήνω να κρίνεις εσύ 
ποια είναι σκόπιμο να λεχθούν και ποια όχι. Εν ουδεμιά περιπτώσει, βέβαια, πρέπει να 
εμφανιστώ στο βιβλίο του F.[oley] σαν πηγή αυτών των πληροφοριών (αυτό, εξάλλου, το 
υπόσχεται κιόλας ο ίδιος). ΑΛ
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Αν υπάρξουν άλλα ερωτήματα εκ μέρους του γράψε μου.30 

Ο Τ. Λαγάκος από τη μεριά του θα ομολογούσε, στην απάντησή του προς τον 

Ρούφο,31 ότι χρειάστηκε εν μέρει, όπως γράφει χαρακτηριστικά, να επιστρατεύσει τη 

δική του φαντασία και μυθοπλαστική ικανότητα, για να πείσει τον βρετανό 

δημοσιογράφο και συνομιλητή του πως όσα του «εμπιστεύτηκε» ήταν προσωπικές του 

αναμνήσεις από σχετικές αφηγήσεις του φίλου και συναδέλφου του και δεν επρόκειτο 

για καθ’ υπόδειξη πληροφορίες. Εντούτοις, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της απάντησής 

του αφορούσε την αναγκαιότητα να αναφερθεί στο παρελθόν του ίδιου του συγγραφέα 

από την Κατοχή και την Αντίσταση, στον εν γένει «βίο και την πολιτεία του», 

προκειμένου να γίνει πιστευτό πώς ένας νέος και ιεραρχικά κατώτερος διπλωμάτης 

τόλμησε να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, χωρίς την έγκριση της προϊστάμενής του 

αρχής στο Υπουργείο˙ το «θράσος» αυτό του Ρούφου, ιδιαίτερα για τα «αγγλικά 

standards [πρότυπα] υπηρεσιακής loyauté [εντιμότητας]», ήταν τελείως ανοίκειο και 

εκτός κάθε έννοιας υπηρεσιακής δεοντολογίας: 

Τα είπαμε με τον F.[oley] σε τόπο και ατμόσφαιρα κατάλληλη για μια τέτοια κουβέντα. 
Νομίζω ότι ο φίλος μας ικανοποιήθηκε από τις πληροφορίες που του έδωσα, σε πλαίσιο 
δικών μου αναμνήσεων από προηγούμενες σχετικές φιλικές κουβέντες μαζί σου. Μάλιστα 
για να κάνω πιο πιστευτή και φυσική (τουλάχιστο για τον αναγνώστη του βιβλίου) την 
πρωτοβουλία που πήρες στη συνάντησή σου με τον γέρο [Γ. Γρίβα] και στις άλλες 
περιπτώσεις που αναφέρεις στο γράμμα σου, χρειάστηκε να ιστορήσω το αντάρτικο 
παρελθόν σου στη Κατοχή και γενικά να δώσω έμφαση, όχι τόσο στο διπλωμάτη όσο στον 
αγωνιστή και τον δυναμικό νεοέλληνα. Έτσι, ψυχολογικά, φαίνεται πιο πιθανό πώς ένας 
Υποπρόξενος (ιδίως πάνω στα αγγλικά standards υπηρεσιακής loyauté) μπορεί να παίρνει 

30 Απόρρητη επιστολή Ρούφου στον Τ. Λαγάκο από το Παρίσι, ημερομηνίας 25 Σεπτ. 1962 (από το 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα˙ η υπογράμμιση στο κείμενο της επιστολής είναι του ίδιου του Ρούφου). 
31 Είναι ενδεικτική της σχέσης του Τ. Λαγάκου με τον Ρούφο, αλλά και του αποτυπώματος που είχε 
αφήσει η παρουσία του δεύτερου στην Κύπρο χρόνια μετά την εκεί θητεία του, η επιστολή που του 
απηύθυνε ο πρώτος από τη Λευκωσία (ημερομηνίας 4 Νοεμ. 1960)˙ σε αυτή τον ενημέρωνε καταρχάς 
ότι είχε δει την αγγλική έκδοση της Χάλκινης Εποχής σε βιβλιοπωλείο της κυπριακής πρωτεύουσας: «με 
πολλή συγκίνηση και χαρά είδα το Age of Bronze στην προθήκη. Φυσικά το αγόρασα και διαβάζω τώρα 
τις πρώτες σελίδες. Ο τίτλος, και το εξώφυλλο πολύ καλά. Για το περιεχόμενο δεν είμαι ακόμα σε θέση 
να πω τίποτα. Ένιωσα όμως την ανάγκη να επικοινωνήσω αμέσως μαζί σου και να σου μεταδώσω τη 
φιλική χαρά που εδοκίμασα όταν έτσι απρόοπτα βρήκα το βιβλίο σου»˙ παράλληλα, τον διαβεβαίωνε 
ότι το εκδοτικό αυτό «γεγονός» δεν θα το κρατούσε «μυστικό» και μόνον για τον εαυτό του, αλλά «σαν 
παλαιός [τ]ου πράκτορας στο εξωτερικό» θα έκανε «την ρεκλάμα που περνάει από το χέρι [τ]ου»˙ 
περισσότερο, όμως, ενδιαφέρον για τα ζητήματα που εξετάζονται στο παρόν υποκεφάλαιο έχει η 
κατάληξη της επιστολής, με την ακόλουθη εξομολογητική αναφορά για τον Ρούφο και τον διάδοχό του 
στο Προξενείο, Α. Φρυδά: «Συχνά εδώ συναντώ τα βαθιά ίχνη από το πέρασμά σου και κουβεντιάζω με 
κοινούς φίλους για τους Ρούφους. Η δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα. Κάνω ό,τι μπορώ. Noblesse oblige! 
[το επιβάλλουν οι ευγενείς πρόγονοι] (Εδώ οι πρόγονοι που obligent [το επιβάλλουν] είναι ο Ρόδης και 
ο Αρίστος)» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). Για την εκτίμηση που έτρεφαν στην Κύπρο στο 
πρόσωπο του Ρούφου θα τον διαβεβαίωνε επίσης, αρκετά χρόνια μετά το τέλος της θητείας του εκεί, και 
η ποιήτρια Λύντια Στεφάνου σε δική της επιστολή από την Κύπρο (Λευκωσία, 3 Ιαν. 1967: «Η Κύπρος 
ωραία. Σ’ αγαπούν εδώ»˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα).  

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



584

Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

τόσο σοβαρές πρωτοβουλίες χωρίς έγκριση από το Κέντρον. Γενικά η μετριοφροσύνη σου 
θα υπέφερε τραγικά αν είχες ακούσει τι είπα στον φίλο μας για το ηρωικό παρελθόν σου. 
Έβαλα δυο-τρεις πινελιές χρώμα στη σκηνή του χειροφιλήματος, που, όπως μου φάνηκε, 
άρεσε πολύ στον Άγγλο. Ο τελευταίος έφυγε προ ημερών στην Αθήνα και ζήτησε τη 
μεσολάβησή μου για να συναντηθεί με τον κ. Αβέρωφ και να κουβεντιάσει μαζί του 
μυστικά κι ανεπίσημα πάνω σε ό,τι θα ήθελε εκείνος να θυμηθεί από τα περασμένα. 
Νομίζω ότι εξετέλεσα την αποστολή που μου ανέθεσες όσο μπορούσα πιο καλά.32 

Φαίνεται ότι ο Ρούφος όντως παρείχε διάφορα πρακτικά μέσα στον «Διγενή» για 

τη διεκπεραίωση υποθέσεων και ζητημάτων που τον απασχολούσαν, όπως τη 

μεταφορά της εμπιστευτικής του αλληλογραφίας με την Αθήνα μέσω του δικού του 

διπλωματικού σάκου˙ γενικά, δεν αρνούνταν ούτε στον ίδιο ούτε σε συνεργάτες του 

κάθε είδους διευκολύνσεις, ακόμη και στη διακίνηση οπλισμού.33 Όπως συνάγεται και 

από τις αποχαιρετιστήριες επιστολές των δύο ανδρών (Αύγουστος 1956), η συνεργασία 

τους πρέπει να ήταν ιδιαίτερα στενή όλη εκείνη την περίοδο (Μαρτίου-Αυγούστου 

1956), μολονότι η πυκνή υπηρεσιακή αλληλογραφία τους που κρατιόταν στο ελληνικό 

Προξενείο (και διακινούνταν μέσω της συζύγου του Ρούφου, Αριέττας και της Λ. 

Κοκκίνου),34 καταστράφηκε ύστερα από εντολή του Α. Βλάχου. Ο νέος Γενικός 

Πρόξενος φοβόταν (μάλλον αδικαιολόγητα, αν κρίνει κανείς και από την εξέλιξη των 

πραγμάτων και από το γεγονός ότι ήταν απίθανο οι Βρετανοί να έφταναν στο σημείο 

να παραβιάσουν τη διπλωματική ασυλία) πιθανή εισβολή και έρευνα των βρετανικών 

32 Απόσπασμα επιστολής Τ. Λαγάκου προς Ρούφο, Λευκωσία, 7 Νοεμ. 1962 (από το ιδιωτικό αρχείο 
του συγγραφέα). 
33 Ο Μ. Δρουσιώτης, για παράδειγμα, στο βιβλίο του ΕΟΚΑ. Η Σκοτεινή Όψη (ό.π., σ. 87) αναφέρει το 
ακόλουθο περιστατικό: «Οι Κοκκίνου είχαν προσωπική επαφή με τον Γρίβα και εργάστηκαν κυρίως στη 
μεταφορά της αλληλογραφίας. Οι Κοκκίνου διατηρούσαν στο πατρικό τους σπίτι, στην οδό Λήδρας, στη 
Λευκωσία, μια μικρή οπλαποθήκη. Οι Άγγλοι το πληροφορήθηκαν και τον Ιούνιο του 1956 έκαναν δυο 
φορές έρευνες στο σπίτι τους, χωρίς όμως να βρουν οτιδήποτε. Τότε οι Κοκκίνου ειδοποίησαν τον 
πρόξενο της Ελλάδος στη Λευκωσία Ρόδη Ρούφο, ο οποίος μετέφερε με το προξενικό αυτοκίνητο τα 
όπλα σε άλλο μέρος». 
34 Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γρίβας, στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του (ημερομηνίας 15 Αυγ. 1956) προς 
τον συγγραφέα, του ζητούσε να μεταφέρει εκ μέρους του στη σύζυγό του, Αριέττα, τις ευχαριστίες του 
για τη συμβολή της στον Αγώνα –και κυρίως για το θάρρος της να ακολουθήσει τον Ρούφο στο βουνό 
κατά τη συνάντησή τους το Πάσχα του 1956: «Στην γυναίκα σας διαβιβάσατε τους χαιρετισμούς και τας 
ευχαριστίας μου δι’ όσα έπραξε, διότι, ως πραγματική Ελληνίς σκαρφάλωσε στας βουνοκορφάς του 
Κυπριακού Ολύμπου διά να συναντήσει την Κυπριακήν νεολαίαν εις τον αντάρτικον βίον της», στο Δ. 
Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ: τα όρια του μύθου», στο αφιερωματικό τεύχος (Δεκ. 2012) 
για τον συγγραφέα του περ. Νέα Εστία, ό.π., 211. Σχετικά με τη συνάντηση αυτή του ζεύγους Ρούφου 
με τον «Διγενή» στο Τρόοδος, ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά το ακόλουθο επεισόδιο: 
«ο στρατηγός [Γ. Γρίβας] συμφωνεί [στην ανάγκη αυξημένης συνωμοτικότητας, με τη γενικευμένη και 
απαρέγκλιτη χρήση ψευδωνύμων από όλους], στέλνει μετά δυο μέρες τις διαταγές του κάτω στη 
Λευκωσία μέσω του πράκτορα Σεβαστιανού –μιας όμορφης και θαρραλέας Κυπριωτοπούλας– με όλα 
τα συνωμοτικά, από: Διγενήν, προς: Μιχαήλ, ακολουθεί το κείμενο, και προστίθεται σε υστερόγραφο: 
‘‘διαβιβάσατε τους χαιρετισμούς μου στην αγαπητή κυρία Ρούφου’’. Συνωμοτικότατα. Ευτυχώς, αυτό 
το χαρτί δεν έπεσε, όπως πολλά άλλα, στα χέρια του Χάρδιγκ» («Δίωνι απιόντι. Ένα κτέρισμα για τον 
Ρόδη Ρούφο», Δίαυλοι…, ό.π., σ. 222-223). 
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αποικιοκρατικών δυνάμεων ασφαλείας στο κτίριο της ελληνικής διπλωματικής 

αποστολής στη Λευκωσία.35  

Πάντως, πρέπει να θεωρείται βέβαιο το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και 

προσωπικά ο Α. Βλάχος θέλησαν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την υστάτη της 

αποχώρησης του Ρούφου από την Κύπρο την επιρροή που ασκούσε ο ίδιος στον Γρίβα, 

προκειμένου ο τελευταίος να δεχτεί να υποβάλει στη βρετανική διοίκηση πρόταση 

εκεχειρίας (Αύγουστος 1956) ‒η οποία, όμως, τελικά απορρίφθηκε από τον κυβερνήτη 

Harding: 

Ο προκάτοχος του Φρυδά, Ρ. Ρούφος δεν είχε φύγει ακόμη από την Κύπρο και, επειδή ο 
Γρίβας του είχε εμπιστοσύνη, προσφέρθηκε να βοηθήσει και έστειλε και αυτός μήνυμα 
στον Γρίβα συμβουλεύοντάς τον να κηρύξει εκεχειρία. Τούτο, νομίζω, βοήθησε.36 

Σε κάθε περίπτωση, στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του με ημερομηνία 12 

Αυγούστου 1956, ο Ρούφος θα εξέφραζε τη λύπη του στον Γρίβα για τη διακοπή της 

συνεργασίας τους και θα αισθανόταν την ανάγκη να του απευθυνθεί για πρώτη φορά 

σε πιο προσωπικό τόνο και σε άλλο, μη υπηρεσιακό ύφος, όπως συνάγεται και από την 

προσφώνησή του προς τον «Αρχηγό» («Αγαπητέ φίλε»):  

Όλο τούτο το διάστημα που βρισκόμαστε σ’ επαφή θεώρησα σκόπιμο να περιορίζομαι σ’ 
αυστηρά και ξερά υπηρεσιακό τόνο. Τώρα στο τέλος, ωστόσο, που δεν ξέρω πότε θα 
ξανασυναντηθούμε, θα ’θελα για μια φορά να σας μιλήσω πιο απλά κι ειλικρινά, να σας 
πω μερικά πράματα που νιώθω από καιρό.37  

Αυτό που θα πίστωνε ο Ρούφος στον Γρίβα ως ανεκτίμητη προσφορά, ιδιαίτερα 

στον κυπριακό ελληνισμό, ήταν η συνδρομή του στην εθνική αφύπνιση και στην 

αγωνιστική συνειδητοποίηση της νέας γενιάς του νησιού, προκειμένου η ίδια να νιώσει 

το βάρος της σκλαβιάς, να αναλάβει μόνη της την ευθύνη για την αποτίναξη του 

αποικιοκρατικού ζυγού και να μη λυγίσει από τις αναμενόμενες αντιδράσεις των 

35 Πρβλ. και το δημοσίευμα του Ν. Ορφανίδη, «Απήχηση στη λογοτεχνία», στο αφιέρωμα «Κυπριακός 
Αγώνας 1955-58» του ένθετου Επτά Ημέρες της εφ. Η Καθημερινή (3 Απρ. 2005) [= Ν. Ορφανίδης, Η 
Λογοτεχνία της περιφέρειας, της εξορίας και της διασποράς, Αθήνα, Αρμός, 2012, σ. 133-142], όπου, στη 
λεζάντα της γνωστής φωτογραφίας του Ρούφου με τον Γρίβα να τσουγκρίζουν αβγά το Πάσχα του 1956 
στο Τρόοδος, αναφέρεται, χωρίς όμως να κατονομάζεται η πηγή μιας τέτοιας πληροφορίας, ότι «[Ο 
Ρούφος] Διατηρεί προσωπική επαφή με τον Γρίβα, όπως επίσης και μυστική αλληλογραφία, η οποία, 
μετά την αναχώρησή του κατεστράφη από τη διπλωματική υπηρεσία, με το πρόσχημα της προστασίας 
του Προξενείου» (σ. 22). Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ο αντικαταστάτης του Ρούφου, Αρ. Φρυδάς 
διατήρησε την προσωπική του αλληλογραφία με τον Γρίβα σε προσωπικό αρχείο. Οι επιστολές αυτές 
αγοράστηκαν και βρίσκονται σήμερα στην κατοχή του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 
1955-1959 (ΣΙΜΑΕ). 
36 Πρβλ. Α. Βλάχος, Μια φορά…, ό.π., σ. 270-271.  
37 Απόσπασμα της επιστολής Ρούφου προς Γρίβα (12 Αυγ. 1956), όπως δημοσιεύτηκε στο Δ. Μπαχάρας, 
«Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 208. 
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Βρετανών στη δυναμική διεκδίκηση του αιτήματος της ελευθερίας και της 

αυτοδιάθεσης. Ως απαραίτητη προϋπόθεση αυτού του ξεσηκωμού, ο Ρούφος θα 

αναγνώριζε τη συμβολή του Γρίβα στην υπέρβαση της μακραίωνης εθελόδουλης 

νοοτροπίας του «ραγιά» και στην ψυχική και ηθική ανάταση των αγωνιζόμενων νέων 

της Κύπρου˙ με άλλα λόγια, ο νεαρός Πρόξενος ένιωθε ότι ο στρατιωτικός αρχηγός 

της ΕΟΚΑ είχε επιδράσει θετικά στην καλλιέργεια όλων εκείνων των στάσεων και των 

αξιών που θα συγκινούσαν την κυπριακή νεολαία και θα ενέπνεαν και τον ίδιο ως 

συγγραφέα στη σύλληψη του μυθιστορήματός του, βρίσκοντας ακολούθως την 

αποτύπωσή τους στη Χάλκινη Εποχή. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το «μυθιστόρημα του Κυπριακού αγώνα» θα δανειζόταν τον 

τίτλο του από το ομώνυμο άγαλμα του Rodin (και την ερμηνεία του αισθητικού του 

συμβολισμού, που του είχε αποδοθεί από τον R. M. Rilke), ακριβώς επειδή ο Ρούφος 

διέκρινε στους νέους της Κύπρου εκείνο το «δύσκολο ξύπνημα» και τον «πόνο» που 

τον συνόδευε –«και συνάμα μια λαχτάρα γι’ αυτό τον πόνο» (Ρούφος, 2011, 9)˙ 

δηλαδή, στα μάτια του συγγραφέα, ο ξεσηκωμός των Ελλήνων της Κύπρου 

προερχόταν από μια επώδυνη διαδικασία εθνικής αυτοσυνειδησίας και αφοσίωσης στα 

ιδανικά της ελευθερίας, στη γένεση και εμπέδωση των οποίων θεωρούσε ότι είχε 

συνεισφέρει με τη δράση και το παράδειγμά του και ο «Διγενής»: 

Το έργο σας είναι μεγάλο, και για την Κύπρο και για ολόκληρο τον ελληνισμό. Την πρώτη 
τη βγάλατε από τη νάρκη της δουλείας, ξυπνήσατε στην ψυχή των νέων της ό,τι καλύτερο 
είχαν να δώσουν: αγωνιστική διάθεση, τόλμη, περιφρόνηση για τον κίνδυνο, απόφαση 
λευτεριάς. Όλ’ αυτά θα μείνουν για πάντα κέρδος, όποια κι αν είναι πρόσκαιρα η έκβαση 
του αγώνα. Τούτοι οι νέοι Κύπριοι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ πια ραγιάδες. Θα μείνουν 
ολοκληρωμένοι, ψυχικά ελεύθεροι άνθρωποι, ανικανοποίητοι ώσπου ν’ αποχτήσουν αυτό 
που οραματίστηκαν, αυτό για το οποίο πάλεψαν με τ’ όπλο στο χέρι, αυτό για το οποίο 
είδαν συντρόφους των να πεθαίνουν τραγουδώντας. Αυτή κιόλας η τεράστια μεταβολή 
στην ψυχή της νέας γενιάς σημαίνει πως κερδίσαμε την Κύπρο για την Ελλάδα, απ’ όσες 
δυσκολίες κι αν περάσουμε ακόμα.38 

38 Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 209˙ πρβλ. και το απόσπασμα από την 
ερμηνεία του Rilke στο άγαλμα του Rodin, την οποία ο Ρούφος προτάσσει (μαζί με ένα απόσπασμα από 
τα Έργα και Ημέραι του Ησιόδου) ως μότο όλου του «κυπριακού» μυθιστορήματός του: «…Ένα άγαλμα 
σε φυσικό μέγεθος… Στο πρόσωπο, και στο παραμικρό κομμάτι του κορμιού, ήταν χαραγμένος ο πόνος 
ενός δύσκολου ξυπνήματος, και συνάμα μια λαχτάρα γι’ αυτό τον πόνο… Λες και στις φλέβες του 
ανθρώπου τούτου ανέβαινε σφρίγος από τα έγκατα της γης… Εκείνη η χειρονομία, που μεγάλωσε και 
σιγά-σιγά έφτασε τόσο μέγεθος και δύναμη… ξύπνησε στο σκοτάδι των πρώτων χρόνων και… μοιάζει 
να διασχίζει τις χιλιετηρίδες για να φτάσει πέρα, μακριά, στους μελλούμενους αιώνες…» (Ρούφος, 2011, 
9). 
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Όσο για την ίδια την Ελλάδα, και σίγουρα πέρα από κάθε προσδοκία του Γρίβα με 

το τόσο βεβαρημένο εμφυλιοπολεμικό παρελθόν,39 ο Ρούφος θα στεκόταν στη σημασία 

που είχε για την αποκατάσταση και τη σφυρηλάτηση της τρωθείσας κατά τη δεκαετία 

του 1940 ενότητας του ελληνικού λαού και την επούλωση των πρόσφατων τραυμάτων 

του Εμφυλίου, ο κομβικός ρόλος του «Διγενή» στην ανάδειξη του Κυπριακού ως 

εθνικού θέματος ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας, μακριά από μικροπολιτικές 

σκοπιμότητες και καιροσκοπισμούς.40 Ο Ρούφος, στο συγκείμενο αυτό, θα 

εμφανιζόταν σχεδόν υπέρμαχος μιας αναθεώρησης των συμμαχιών της χώρας, με την 

άρση της σταθερά και αποκλειστικά προσανατολισμένης προς τη Δύση, δουλικής 

εξωτερικής πολιτικής, διακατεχόμενης από το σύνδρομο του τυφλού 

αντικομμουνισμού και από το «φάσμα των Σλάβων»˙ ο ίδιος, αντίθετα, θα έκλινε 

περισσότερο προς την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης, ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς 

πατριωτικής στάσης, με κυρίαρχο γνώμονα την προάσπιση των πραγματικών εθνικών 

συμφερόντων: 

Στην Ελλάδα κάνατε άλλο μεγάλο καλό! Κινδύνευε να γίνει μικρόψυχη και στενόκαρδη 
η εξωτερική της πολιτική, υπνωτισμένη από το φάσμα των Σλάβων και την επαιτεία των 
δολαρίων, δουλικά κι ανόητα προσκολλημένη στους «μεγάλους συμμάχους». Το 
Κυπριακό, με την ηρωική εξέλιξη που του δώσατε σεις, άνοιξε τα μάτια των Ελλήνων κι 
έδωσε καινούργιο νόημα στη ζωή τους, τους ξεσήκωσε σ’ ευγενικότερους αγώνες, 
ευκόλυνε την επούλωση των τρομερών ψυχικών τραυμάτων του εμφυλίου πολέμου, 
πλησιάζοντας δεξιούς και καλόπιστους αριστερούς Έλληνες σε μια νέα, πιο ανθρώπινη 
και νηφάλια αντιμετώπιση των πραγμάτων που τους χώριζαν, σε μια ελπίδα συνεργασίας 
απέναντι στους κοινούς αντίπαλους του γένους –γιατί το γένος είναι παλιότερο και θα 
διαρκέσει περισσότερο από τα σχήματα που μας χώρισαν με τόσο μίσος εδώ και λίγα 
χρόνια.41 

Στην απαντητική του επιστολή με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1956, ο Γρίβας δεν 

θα σχολίαζε καθόλου (προφανώς σε ένδειξη μετριοφροσύνης) όσα είχε προηγουμένως 

αναφέρει για το πρόσωπο, τη δράση και την προσφορά του ο Ρούφος˙ ούτε και θα 

39 Για το θέμα αυτό και την οργάνωση που είχε ιδρύσει ο Γρίβας τον καιρό της Κατοχής, τη διαβόητη 
«Χ» με τον έντονο αντιεαμικό και αντικομμουνιστικό προσανατολισμό, αλλά και τον ρόλο του στην 
περίοδο της «Λευκής Τρομοκρατίας» που ακολούθησε τη Συμφωνία της Βάρκιζας, τη δράση του στα 
χρόνια του Εμφυλίου και τις διαδοχικές του αποτυχίες στις πρώτες μεταπολεμικές εκλογικές 
αναμετρήσεις, πρβλ. Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, ό.π., σ. 64-72, όπου και πλούσιες σχετικές 
βιβλιογραφικές παραπομπές σε θεμελιώδεις και κλασικές μελέτες για τη συγκεκριμένη «εποχή της 
πόλωσης» –και για το μερίδιο ευθύνης του Γρίβα στην έξαρση του μίσους και των διχαστικών παθών.  
40 Ο Ρούφος θα εγκωμίαζε το «προσωπικό ήθος», την «ευγένεια» και την «ανιδιοτέλεια» του Γρίβα, την 
ικανότητά του να κρατιέται σε «απόσταση» από «τους κόλακες και τους καιροσκόπους της πολιτικής 
εκμετάλλευσης» και, αντίστροφα, τη διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας «μ’ αυτούς που έπρεπε να 
αποτελούν φωτεινά σημεία του έργου [του]», υπονοώντας, προφανώς, με την τελευταία αυτή φράση τον 
Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Μακάριο˙ πρβλ. Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 
209. 
41 Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 209.  
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επιβεβαίωνε τα σχετικά με την ευεργετική, «συνεκτική» και «συσπειρωτική» επίδραση 

της κυπριακής υπόθεσης στο καθημαγμένο, πολιτικά διχασμένο και κοινωνικά 

κατακερματισμένο σώμα της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Ανεξάρτητα από το πόσο ο 

ίδιος ήταν σε θέση να αντιληφθεί το «πνεύμα» (και το «γράμμα») της προσέγγισης του 

Κυπριακού εκ μέρους του συνομιλητή του ‒έγνοια του οποίου, όπως προκύπτει και 

από το προηγούμενο απόσπασμα της επιστολής του, αποτελούσε πρωτίστως η 

ανασύσταση της ομοψυχίας του «γένους», η καταλλαγή των παθών και η απάμβλυνση 

των πολωτικών διαχωρισμών του πρόσφατου παρελθόντος‒, ο στρατιωτικός αρχηγός 

της ΕΟΚΑ θα απευθυνόταν και αυτός, από τη μεριά του, με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον 

τέως Πρόξενο, προσφωνώντας τον με οικειότητα («φίλτατέ μου») και κάνοντας λόγο 

για ιδιαίτερα «καρποφόρο» συνεργασία.42  

Σε εκείνη τη φάση της αναγκαστικής απομάκρυνσης του Ρούφου από την Κύπρο, 

ο Γρίβας θα αισθανόταν, μάλιστα, την υποχρέωση να τον ευχαριστήσει για τις 

υπηρεσίες που πρόσφερε στην ΕΟΚΑ˙ επιπλέον, θα τον διαβεβαίωνε για την 

καθοριστική του συμβολή σε όλες τις «εκφάνσεις» του Αγώνα, τη στιγμή που ο Ρούφος 

είχε προηγουμένως, στη δική του επιστολή, εκφράσει τη λύπη του, επειδή δεν είχε 

κατορθώσει να κάνει περισσότερα, συμμετέχοντας πιο άμεσα «στο πλευρό» του:43 

Η συμβολή σας εις τον αγώνα τούτον [του Κυπριακού λαού], και εις όλας του τας 
εκφάνσεις, υπήρξεν ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ και διά την οποίαν ο Κυπριακός λαός μιαν ημέραν 
θα σας ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ. Η Ελλάς δε πρέπει να είναι υπερήφανος διότι έχει διπλωμάτας 
ως υμείς.  
Ελάβατε ήδη δια των πράξεών σας εξέχουσα θέσιν εις την ιστορίαν του Κυπριακού 
αγώνος και αντί οιασδήποτε αυτοδιαφημίσεώς μας ας αφήσωμεν εις τον ιστορικόν του 
μέλλοντος να κρίνει τας πράξεις όλων μας.44 

42 Αλλά και ο Ρούφος, τον Νοέμβριο του 1958, όπως προκύπτει από άλλη επιστολή του προς στον Γρίβα, 
θα έκανε λόγο για ουσιαστική συνέχιση της παλιάς εκείνης, γόνιμης συνεργασίας τους: «Εξέλιξις 
επαγγελματικών μου ασχολιών μου επιτρέπει εκ νέου ασχοληθώ με αγώνα. Θα είμαι ευτυχής να 
συνεχίσω, έστω και υπό διάφορον μορφήν, παλαιάν και γόνιμον φιλικήν συνεργασίαν μας», Δ. 
Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 214. 
43 Από την επιστολή Ρούφου προς Γρίβα (12 Αυγ. 1956): «Λυπάμαι που δεν γινόταν να συμμετάσχω πιο 
άμεσα στον αγώνα, στο πλευρό σας. Πιστέψτε πάντως ότι έκανα ό,τι μπόρεσα, μέσα στα πλαίσια του 
δυνατού, και θα εξακολουθήσω να το κάνω»˙ πρβλ. και την επόμενη επιστολή του Ρούφου στον 
στρατιωτικό αρχηγό της ΕΟΚΑ, περίπου δυο χρόνια αργότερα (19 Ιουν. 1958), η οποία θα ξεκινούσε 
λίγο πολύ με τα ίδια λόγια: «Μολονότι οι συνθήκες δεν ευκολύνουν την επικοινωνία μας, θέλω να είσθε 
βέβαιος ότι βρίσκομαι πάντα ψυχικά κοντά σε σας και το θαυμαστό αγώνα σας, και ότι λυπάμαι μόνο 
γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να βοηθήσω, τουλάχιστον άμεσα»· τα αποσπάσματα στο Δ. Μπαχάρας, «Ο 
Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 208-209 και 212. 
44 Από την επιστολή Γρίβα προς Ρούφο (15 Αυγ. 1956), όπως δημοσιεύτηκε στο Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης 
Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 211 (οι λέξεις με κεφαλαία στην ίδια την επιστολή του Γρίβα)˙ η επιστολή 
είχε πρωτοδημοσιευτεί από τον Λ. Φ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Βιογραφία, ό.π., στο 
παράρτημα σ. 662. 
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Δεν παρέλκει εδώ να σημειωθεί, ακόμη, ότι ο Ρούφος θα επέλεγε τελικά να 

παραμείνει στην Αθήνα και θα αρνιόταν τη μετακίνησή του στην Ουάσιγκτον, 

προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του Κυπριακού.45 Σε όλο το 

διάστημα αυτό θα διατηρούσε, όπως τεκμαίρεται από σχετικές μαρτυρίες και άλλα 

στοιχεία, την επικοινωνία του με τον αντικαταστάτη του στο Προξενείο, Α. Φρυδά, με 

τον σύνδεσμο της ΕΟΚΑ Α. Αζίνα,46 αλλά και με τον ίδιο τον Γρίβα, όποτε αυτό θα 

κρινόταν απαραίτητο. Κάτι τέτοιο θα συμβεί, για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 1958, 

όταν κατηγορίες του Γρίβα εναντίον μελών του ΑΚΕΛ περί «προδοσίας» θα 

οδηγούσαν σε εκτελέσεις αριστερών από την ΕΟΚΑ (σε χωριά της επαρχίας 

Αμμοχώστου, όπως για παράδειγμα στο Λευκόνοικο και στη Γύψου, αλλά και στο 

Πέρα Ορεινής και στην επαρχία Λεμεσού), με αποτέλεσμα να επαπειλείται εμφύλια 

σύγκρουση στους κόλπους της ελληνοκυπριακής κοινότητας˙ το ίδιο θα συνέβαινε 

επίσης λίγο αργότερα, όταν, ως αντίδραση στο τριχοτομικό σχέδιο Macmillan, στα 

βασανιστήρια και στις διώξεις των αγωνιστών από τους Βρετανούς και στις αγριότητες 

τουρκοκύπριων εξτρεμιστών (όπως, για παράδειγμα, ήταν η σφαγή στο Κιόνελι στις 

12 Ιουνίου 1958), ο αρχηγός της ΕΟΚΑ θα σκεφτόταν να προβεί σε σκληρά αντίποινα 

εναντίον τους, που περιλάμβαναν ακόμη και τη δολοφονία άμαχων πολιτών, την 

απαγωγή παιδιών, τη χρησιμοποίηση καλλιέργειας μικροβίων τύφου ή δηλητηριωδών 

χημικών ουσιών για σκοπούς επιμόλυνσης των εγκαταστάσεων παροχής νερού του 

βρετανικού στρατού.47  

Και στις δύο περιπτώσεις ο Ρούφος θα επιχειρούσε να αποτρέψει τον Γρίβα από 

ακρότητες που θα προκαλούσαν ανεπανόρθωτη ζημιά στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά και 

στη διεθνή εικόνα και απήχηση του Αγώνα –άρα και στη διαπραγματευτική ισχύ των 

επιχειρημάτων της ελληνικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία η 

παρακάτω αποστροφή-έκκληση –σε πράγματι δραματικούς τόνους– που θα απηύθυνε 

ο Ρούφος στον στρατιωτικό αρχηγό της ΕΟΚΑ σχετικά με τις σχεδιαζόμενες 

45 Πρβλ. το ακόλουθο απόσπασμα από ανέκδοτη επιστολή του Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Αθήνα, 8 
Απρ. 1957): «Γυρίζοντος του Μακαρίου δεν αποκλείεται να ξαναμπλέξω με τα Κυπριακά, οπότε πάει 
το καλοκαίρι με τα σχέδιά μου. Αλλά χαλάλι» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
46 Πρβλ. Α. Αζίνας, 50 χρόνια Σιωπής…, ό.π., σ. 596, 624 και passim. 
47 Ειδικά για το ζήτημα της επιμόλυνσης ή δηλητηρίασης πόσιμου νερού, ο Αζίνας παραδέχεται ότι ήταν 
η μόνη φορά που παράκουσε εντολές του Γρίβα, ύστερα μάλιστα από την έντονη αντίδραση της 
ελληνικής κυβέρνησης –και ιδίως του Γ. Σεφέρη: πρβλ. Α. Αζίνας, 50 χρόνια Σιωπής…, ό.π., σ. 683-
689˙ πρβλ., ακόμη, και Α. Βλάχος, Μια Φορά…, ό.π., σ. 410-416, όπου το συγκεκριμένο σχέδιο 
αποδίδεται σε πρωτοβουλία του ίδιου του Μακαρίου, πράγμα όμως που μοιάζει απίθανο. Δεν πρέπει να 
θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι στη Χάλκινη Εποχή ανάλογα βίαια μέτρα και «θηριωδίες» θα 
εισηγούνταν κατά κανόνα το πιο αρνητικό πρότυπο αγωνιστή, ο μετέπειτα προδότης Παύλος. 
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εκτελέσεις οπαδών της κυπριακής Αριστεράς τον Ιούνιο του 1958˙ και αυτό, όχι μόνον 

επειδή οι συγκεκριμένες προτροπές απηχούσαν τις δικές του εμπειρίες από τον καιρό 

της Αντίστασης και του Εμφυλίου (και τις οποίες δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να τις 

δει να επαναλαμβάνονται στην Κύπρο), αλλά και γιατί ήταν εν γένει ενδεικτικές της 

μετριοπάθειας που διέκρινε τον Ρούφο από νωρίς τόσο στον δημόσιο βίο του όσο και 

στο συγγραφικό του (πεζογραφικό και δοκιμιογραφικό) έργο: 

Ιδιαίτερα σας σκέπτομαι τούτες τις τραγικές μέρες για τον ελληνισμό της Κύπρου –πολλοί 
συνώμοσαν εναντίον μας, οι περιστάσεις είναι δύσκολες, μα η νίκη θα έρθει να στέψει την 
προσπάθειά σας. Τούτο τον καιρό, η αυτοσυγκράτηση μπορεί ν’ αποδειχθεί η μεγαλύτερη 
αρετή, και σίγουρα χρειάζεται τουλάχιστο το ίδιο θάρρος με τη μάχη.  
Το παν μπορεί να εξαρτηθεί από την ενότητα και την αλληλεγγύη των Ελλήνων. Το παν 
μπορεί να χαθεί από τον εμφύλιο σπαραγμό. Γι’ αυτό σας εξορκίζω, μετά ώριμη σκέψη 
και με πλήρη συνείδηση του βάρους των λέξεων, να αποφύγετε την επανάληψη της 
ρήξεως με τους αριστερούς. Μπροστά στο διπλό μέτωπο [Βρετανών και Τούρκων] που 
ήδη αντιμετωπίζουμε, μπροστά στο θανάσιμο κίνδυνο και στο φυλετικό πια αγώνα του 
κυπριακού ελληνισμού, κάθε διαίρεση είναι εθνοκτόνος. Και αν αντιμετωπίσετε 
προκλήσεις μην απαντήσετε. Και αν ένας αριστερός ατομικά δειχθεί προδότης, αναβάλετε 
την τιμωρία του –τόση σημασία έχει σήμερα να φανούμε ενωμένοι. Και οι εφημερίδες θα 
έπρεπε να παύσουν τη δημοσιογραφική αντιδικία. Δεν πρέπει να περισσεύει ούτε 
ενέργεια, ούτε αίμα, ούτε χαρτί, ούτε σκέψη από τον κύριον αγώνα των Ελλήνων κατά 
των καταπιεστών και των βαρβάρων. Ας γλιτώσουμε για μια φορά στην ιστορία μας την 
κατάρα του διχασμού. 
Είμαι σίγουρος πως ο βαθύτατος πατριωτισμός σας, στην πιο νηφάλια σκέψη του, θα 
υπερνικήσει κάθε δίκαιη οργή.48 

Το ότι ο Γρίβας δεν θα συγκατένευε στην έκκληση του Ρούφου για 

αυτοσυγκράτηση και για αποφυγή κάθε ενέργειας που θα έθετε σε κίνδυνο την 

(περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ άλλοτε) εθνική ενότητα του κυπριακού ελληνισμού, 

αφήνοντας επιπλέον έμμεσα στην απάντησή του (26 Ιουνίου 1958) αιχμές για 

προσεταιρισμό εκ μέρους του συνομιλητή του ενός «επιδέξιου συνθήματος» της 

κομμουνιστικής προπαγάνδας, φανερώνει τη θεμελιώδη διαφορά των δύο αντρών στην 

αντίληψή τους περί προτεραιοτήτων, μέσων και σκοπών κατά τη διεξαγωγή του 

Αγώνα. Ο Γρίβας θα αντέστρεφε τους ισχυρισμούς όσων τον κατηγορούσαν περί δήθεν 

υπονόμευσης της ενότητας των Ελληνοκυπρίων εξαιτίας της στάσης του έναντι των 

αριστερών˙ θα πρόβαλλε, αντίθετα, τη θέση ότι υπεύθυνο για τον «εμφύλιο σπαραγμό» 

48 Από την επιστολή Ρούφου προς Γρίβα (19 Ιουν. 1958), όπως δημοσιεύτηκε στο Δ. Μπαχάρας, «Ο 
Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 212 (η υπογράμμιση στην επιστολή είναι του ίδιου του Ρούφου)˙ 
όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο μελετητής, η επιστολή γράφεται την ημέρα της επίσημης 
παρουσίασης στη Βουλή των Κοινοτήτων από τον ίδιο τον βρετανό πρωθυπουργό H. Macmillan του 
σχεδίου που έμελλε να φέρει το όνομά του˙ ως γνωστόν, το σχέδιο θα απορριφθεί την αμέσως επόμενη 
μέρα από τον Μακάριο και στη συνέχεια, στις 21 Ιουνίου 1958, και από την ελληνική κυβέρνηση. 
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ήταν το ίδιο το ΑΚΕΛ που συνεργαζόταν με τις βρετανικές κατοχικές δυνάμεις και είχε 

την πρωτοκαθεδρία στην «προδοσία» αγωνιστών και μυστικών της Οργάνωσης:  

Στο γράμμα σου αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σου για τον «εμφύλιο σπαραγμό». 
Φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα το σύνθημα τούτο που πολύ επιδεξίως έρριψαν 
οι κομμουνισταί για να καλύψουν την προδοσίαν. 
Με ενομίσατε ποτέ τόσον ανόητον ώστε εάν δεν υπήρχε μέγιστος κίνδυνος να χάσω τον 
αγώνα να ξεσπαθώσω και εναντίον τρίτου αντιπάλου; Ο αγών μας δεν στρέφεται κατά της 
αριστεράς αλλά εναντίον της προδοσίας συλλήβδην είτε περί δεξιών είτε περί αριστερών 
πρόκειται, με την διαφοράν ότι τα σκήπτρα της προδοσίας κατέχουν οι της αριστεράς 
παρατάξεως. […]. 
Δεν πρόκειται συνεπώς απλώς περί «προκλήσεων» εκ μέρους των αριστερών ως γράφετε, 
αλλά περί πλήρους συνεργασίας με τους Άγγλους και προδοσίας των μελών μας. Έχω στα 
χέρια μου στοιχεία και γράμματα. Συνεπώς η ενότης δεν εξαρτάται από εμένα την οποίαν 
έχω συμφέρον να επιζητώ αλλά από τους αριστερούς, οι οποίοι δυστυχώς χάριν 
κομματικού υπολογισμού δεν την επιζητούν, μολονότι την διαλαλούν. 
Αυτά να πείτε σ’ όλους που ενδιαφέρονται για τον αγώνα. Εύχομαι οι αριστεροί να με 
άφηναν ήσυχον ώστε να έχω να κάμω μόνον με τους Αγγλότουρκους. Θα εξαρθούν όμως 
στο ύψος αυτό του πατριωτισμού; Εγώ το εύχομαι ολοψύχως.49 

Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να προξενεί εντύπωση η εμφανής αλλαγή τόνου και ύφους 

(ακόμη και η τυπική και «άκαμπτη» καθαρεύουσα) στις αυστηρές και επιγραμματικές 

νουθεσίες-οδηγίες που θα συμπεριλάβαινε ο Ρούφος στη δεύτερη επιστολή του προς 

τον Γρίβα στα τέλη της ίδιας χρονιάς (μάλλον μέσα στον Νοέμβριο του 1958), σα να 

απευθυνόταν ο ιεραρχικά ανώτερος στον κατώτερό του, δίνοντάς του συγκεκριμένες 

εντολές, που δεν χωρούσαν αμφισβήτηση ή αναβολή.50 Στην επιστολή αυτή, ο Ρούφος 

δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρανοήσεων ή ενστάσεων αναφορικά με την αποφυγή 

πάση θυσία ενεργειών (όπως ήταν, για παράδειγμα, οι σχεδιαζόμενοι φόνοι Βρετανών 

πολιτών, οι απαγωγές «αγγλοπαίδων», οι δηλητηριάσεις υδραγωγείων κ.λπ.), που θα 

έστρεφαν το σύνολο της κοινής γνώμης και των πολιτικών δυνάμεων στη Μ. Βρετανία 

εναντίον του Αγώνα ‒ιδιαίτερα μνεία θα γινόταν στους Φιλελεύθερους και στους 

Εργατικούς, «οίτινες αποτελούν καλυτέραν μας ελπίδα διά το μέλλον».51  

49 Από την απαντητική επιστολή Γρίβα προς Ρούφο (26 Ιουν. 1958), όπως δημοσιεύτηκε στο Δ. 
Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 213-214 (οι υπογραμμίσεις στην επιστολή είναι 
του ίδιου του Γρίβα)˙ οι δύο αυτές επιστολές του Ιουνίου 1958 είχαν πρωτοδημοσιευτεί από τον Λ. Φ. 
Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Βιογραφία, ό.π., σ. 452-453 και σε παράρτημα, μαζί με την 
επιστολή της 30ης Νοεμ. 1958, σ. 669-671. 
50 Ο Δ. Μπαχάρας επισημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν ο αυστηρός τόνος της 
επιστολής του Ρούφου προς τον Γρίβα οφείλεται όντως στην ανώτερη θέση που φαίνεται να είχε ο 
πρώτος «στην άτυπη (αλλά ίσως και τυπική) ιεραρχία», δεν είναι δηλαδή βέβαιο αν ο ρόλος του αυτός 
είχε καθοριστεί «εξαιτίας κάποιας ‘‘άνωθεν’’ εντολής από την Αθήνα» ή οφείλεται μόνον στον 
χαρακτήρα και στην «ξεχωριστή προσωπικότητα» του συγγραφέα, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», 
ό.π., 206. 
51 Πρβλ. την επιστολή Ρούφου προς Γρίβα (χ.χ.), όπως δημοσιεύτηκε στο Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης 
Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 214-215. Αξίζει εδώ να υπομνησθεί ότι είναι εξαιτίας κάποιων τέτοιων 
αψυχολόγητων ενεργειών (δολοφονιών υπόπτων για προδοσία σε εκκλησίες και νοσοκομεία, αναίτιων 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



592

Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

Ταυτόχρονα, θα συνέστηνε στον Γρίβα μια «διαβάθμιση» στις τιμές και στις 

εκδηλώσεις μνήμης προς τους ελληνοκύπριους νεκρούς, προκειμένου να γίνεται μια 

αυστηρότερη διάκριση ανάμεσα στους πραγματικούς αγωνιστές της Οργάνωσης, που 

συνειδητά έπεσαν στον Αγώνα (και που άξιζαν για αυτό κάθε τιμή), από τους 

υπόλοιπους που ακούσια ή και από κάποια ατυχή συγκυρία έχασαν τη ζωή τους˙ για 

τους δεύτερους θα ήταν σημαντικότερο, σύμφωνα με τον Ρούφο, να καταδειχθεί η 

βαναυσότητα των βρετανικών κατασταλτικών μέτρων, που αναπόφευκτα οδηγούσε σε 

απώλειες ζωών αθώων πολιτών.52 

Πάντως, η ενόχληση του Γρίβα, ο οποίος και δεν θα αποδεχόταν ουσιαστικά τις 

συστάσεις του Ρούφου («Το κακόν δεν μπορεί να σταματήσει παρά με αντίποινα»),53 

θα ήταν φανερή στην εκτενή απάντησή του ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 1958˙ εκεί, θα 

επαναλάμβανε πολλές φορές ότι ο συνομιλητής του βρισκόταν μακριά από την Κύπρο 

και δεν μπορούσε να έχει μια σαφή και αντικειμενική εικόνα της κατάστασης («Πρέπει 

κανείς να είναι εδώ για να κρίνει τας πράξεις. Από μακριά δεν μπορεί να συλλάβει την 

έννοιαν και τον σκοπόν ορισμένων πράξεων και ενεργειών»).54 Παράλληλα, ο 

«Διγενής» θα εξέφραζε, επίσης επανειλημμένως και με εμφανή απολογητική διάθεση 

(εν είδει έμμονων παραπόνων), την απογοήτευσή του για την ανυπαρξία εκ μέρους της 

ελληνικής κυβέρνησης συνεπούς, συνεχούς και ορθής προβολής του Αγώνα στις 

πραγματικές του διαστάσεις ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης ‒κάτι που, κατά την 

άποψή του, θα αποκάλυπτε τα «αποτρόπαια» εγκλήματα των Βρετανών, «των Ούννων 

τούτων του Βορρά». 

Για να το πούμε και αλλιώς, ο Γρίβας παρουσιαζόταν έντονα δυσαρεστημένος από 

την ελληνική ηγεσία για την απουσία πολιτικής στήριξης, ηθικής ενίσχυσης και 

εκτελέσεων βρετανών στρατιωτών, θανάσιμων τραυματισμών αμάχων και αθώων πολιτών κ.α.) που στη 
Χάλκινη Εποχή ο Αλέξης θα σκεφτόταν να εγκαταλείψει την Οργάνωση: «Αυτά τα πράματα 
κυριολεχτικά μ’ αρρώσταιναν. Αηδίαζα, ντρεπόμουν για το λαό μου. Άλλη μια φορά άρχισα ν’ 
αναρωτιέμαι αν είχε νόημα ένας τέτοιος αγώνας δίχως περιορισμούς και κανόνες ανθρωπιάς. Αυτού του 
είδους πράξεις δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν στ’ όνομα της Ελλάδας και της λευτεριάς» (Ρούφος, 
2011, 164-165, αλλά και ολόκληρα τα δυο πρώτα υποκεφάλαια του «Ένα μάθημα στους ιθαγενείς», 164-
169). 
52 Στην κατάληξη, βέβαια, της επιστολής του ο Ρούφος θα προσπαθούσε να μετριάσει τον αυστηρό τόνο 
των νουθεσιών και εισηγήσεών του προς τον Γρίβα: «Ελπίζω να μου συγχωρήσετε, αγαπητέ φίλε, τας 
κριτικάς αυτάς παρατηρήσεις και εισηγήσεις, γνωρίζων ότι προέρχονται αποκλειστικώς από την 
αγωνιώδη επιθυμίαν μου να ίδω αξιοποιουμένην την θαυμαστήν σας προσπάθεια όπως της αξίζει», Δ. 
Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 215. 
53 Από την απαντητική επιστολή Γρίβα προς Ρούφο (31 Νοεμ. 1958), όπως δημοσιεύτηκε στο Δ. 
Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 216. 
54 Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 218˙ πρβλ. «Δεν ευρίσκεσθε εις Κύπρον διά 
να αντιληφθείτε ποία ακριβώς κατάστασις εδημιουργήθη» (216), «Είσθε μακράν της πραγματικότητος» 
(216), «Ως προς το ζήτημα των τιμών εις νεκρούς θα πρέπει επίσης να ευρίσκεσθε ενταύθα για να 
αντιληφθείτε την νοοτροπίαν» (218). 
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οποιασδήποτε άλλης βοήθειας και έμπρακτης συμπαράστασης στην προσπάθεια που 

καλούνταν να φέρει σε πέρας ολομόναχος.55 Το ότι η αντίληψή του για τη σχέση μέσων 

και σκοπών βρισκόταν ακριβώς στον αντίποδα της αντίστοιχης του Ρούφου, ο οποίος 

και σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόταν την αμαύρωση και, πολύ περισσότερο, την 

πραγμάτωση του «ιερού» σκοπού του Αγώνα με αθέμιτα μέσα, αποδεικνύεται και από 

το ακόλουθο απόσπασμα: 

Εγώ είμαι αποφασισμένος να νικήσω και δεν θα ορρωδήσω προ ουδενός. Θα κάμω ό,τι 
μου επιβάλλει ο αγών. Αναλόγως της ενισχύσεως που τυγχάνω θα καθορίζω και την 
στάσιν μου. Αλλά εκεί όπου ελλείπει η συμπαράστασις εκείνων οι οποίοι ώφειλον να με 
ενισχύσουν, θα ενεργήσω εγώ όπως νομίζω συμφερότερον, διά να μη καμφθεί το ηθικόν 
του λαού. 
[…] 
Συνεπώς εγώ είμαι εν απολύτω τάξει. Εν αταξία ευρίσκονται άλλοι. Λαμβάνω σκληρά 
μέτρα εφόσον δεν βλέπω ουδεμίαν βοήθειαν, ων αποφασισμένος οπωσδήποτε να κερδίσω 
τον αγώνα. Ουδείς θα με κατακρίνει αύριον διά τα μέτρα αυτά εάν κερδίσω τον αγώνα. 
Όλοι όμως ανεξαιρέτως θα μου ρίψουν πέτραν αναθέματος εάν χάσω τον αγώνα.56 

Στα τέλη του 1958, ο Ρούφος θα πρέπει μάλλον να αισθάνθηκε με τη σειρά του 

απογοητευμένος από τη μη συμμόρφωση του Γρίβα σε όσα τον είχε παροτρύνει να 

αποφύγει στην κατάληξη της αποχαιρετιστήριας (και εγκωμιαστικής) επιστολής του 

δύο χρόνια πριν. Αξίζει εδώ να παραθέσουμε τις συστάσεις εκείνες, αφενός για να γίνει 

ακόμη πιο ευδιάκριτη η (περισσότερο ψυχική, παρά χρονική) απόσταση που 

χαρακτηρίζει το περιεχόμενο και το ύφος των συγκεκριμένων επιστολών (του 

Αυγούστου του 1956 και, αντίστοιχα, του Νοεμβρίου του 1958)˙ αφετέρου, επειδή οι 

εκκλήσεις αυτές παρέχουν μια πολύ σαφή εικόνα για τον τρόπο που ήθελε ο Ρούφος 

να διεξάγεται ο Αγώνας (όσο γίνεται πιο «ιπποτικός»), για το ήθος που θα έπρεπε να 

διέπει, κατά την εκτίμησή του, τα μέλη της Οργάνωσης (χωρίς «μίσος», «υπερβολές» 

και «υβριστικές» συμπεριφορές), αλλά και, γενικότερα, για τις σχέσεις με τους πρώην 

Βρετανούς συμμάχους˙ πρόκειται για απόψεις που επανειλημμένως θα εκφραστούν και 

από τον Αλέξη της Χάλκινης Εποχής: 

Όσο ιπποτικότερος είναι ο αγώνας, τόσο έχουμε να κερδίσουμε πολιτικά, στη συνείδηση 
των ανθρώπων, που βαραίνει πολύ στη ζυγαριά. Ας αποφεύγονται, ακόμα και στις 

55 Πρβλ. ενδεικτικά, «Η τακτική ην εφήρμοσα εις το ζήτημα που θίγετε ήτο η ενδεδειγμένη και έφερεν 
εδώ αποτέλεσμα. Το σφάλμα έγκειται αλλού: Εις την έλλειψιν προπαγάνδας από το Ελληνικόν κράτος, 
ώστε να προβάλει τα εδώ αποτρόπαια εγκλήματα των Άγγλων εις το διεθνές πεδίον. […]. Έζησα την 
κατοχήν εν Ελλάδι. Η περίοδος εκείνη ωχριά και είναι μηδέν προ της κολάσεως των αποτρόπαιων 
εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται εδώ. Και όμως όλα παρασιωπώνται χάρις εις την ανυπαρξίαν 
ημετέρας προπαγάνδας» και «Ήδη εγκαταλείφθην από όλους και διεξάγω τον αγώνα μόνος. Ουδεμίαν 
βοήθειαν βλέπω», στο Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 216-217. 
56 Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ:…», ό.π., 217-218. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



594

Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

προκηρύξεις, οι υπερβολές και οι υβριστικές εκφράσεις. Ας αποφεύγονται εκτελέσεις μη 
απόλυτα αναγκαίες, ή που φαίνονται απάνθρωπες (γέρων, γυναικών κλπ.). Ας 
αποφεύγονται επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο αθώους πολίτες. Ας μείνουν όσο γίνεται 
καθαρότερα τα ιστορικά χρονικά του μέλλοντος. Ο σκοπός είναι ιερός –ας μην τον 
επισκιάσουν τα μέσα. Ας μη δίνουμε περιττή τροφή στην προπαγάνδα του εχθρού κι ας 
μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε νικήσει τελικά μόνον όταν θα ’χουμε κερδίσει την κοινή γνώμη 
στην Αγγλία και στο εξωτερικό. Γι’ αυτό ν’ αποφεύγουμε κάθε τι που θίγει τον αγγλικό 
λαό, να μη του δείχνουμε μίσος. Ίσως να ξαναγίνουμε σύμμαχοι μια μέρα…57 

Όσον αφορά τις τελικές διαπραγματεύσεις των Συμφωνιών στο Λονδίνο 

(Φεβρουάριος 1959), ο Ρούφος θα καλούνταν να αναμιχθεί εκ νέου στο Κυπριακό, 

ανάμεσα σε άλλους λόγους, και επειδή θεωρούνταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης τόσο 

του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου όσο και του Γρίβα. Ο Α. Βλάχος, αλλά και ο Ε. Αβέρωφ 

και συνολικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών πίστευαν ότι ο Ρούφος 

μπορούσε να επηρεάσει αποφασιστικά την κυπριακή αντιπροσωπεία και προσωπικά 

τον ίδιο τον Μακάριο προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των χειρισμών της 

ελληνικής κυβέρνησης.58  

Για το θέμα αυτό, ο Γρίβας δεν θα έκρυβε στα Απομνημονεύματά του την 

απαρέσκειά του προς την τοποθέτηση του Ρούφου υπέρ της αναγκαιότητας αποδοχής 

των Συμφωνιών: ο πρώην Πρόξενος, με ιδιαίτερη επιστολή που είχε απευθύνει στον 

«Διγενή» από το Λονδίνο μέσω του Α. Φρυδά και ύστερα από σχετική οδηγία του 

πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, θα παρότρυνε τον στρατιωτικό αρχηγό της ΕΟΚΑ να 

συναινέσει στην αποδοχή του διακανονισμού που είχε επιτευχθεί αρχικά στη Ζυρίχη 

και, ακολούθως, επικυρώθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα. Αξίζει, ωστόσο, να 

σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επιστολή του Ρούφου προς τον Γρίβα δεν ήταν 

προσωπική αλλά αυστηρά υπηρεσιακή, διερμηνεύοντας και μεταφέροντας στον 

«Διγενή» τις απόψεις του Καραμανλή γύρω από τα θετικά σημεία των Συμφωνιών, 

57 Από την επιστολή Ρούφου προς Γρίβα (12 Αυγ. 1956), στο Δ. Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η 
ΕΟΚΑ:…», ό.π., 210˙ στην ίδια επιστολή εκφραζόταν, άλλωστε, και η ευχή μιας γρήγορης 
«συνεννόησης» με τους Βρετανούς στο ζήτημα της Κύπρου, «μιας συνεννόησης τίμιας, λογικής, με τον 
Εθνάρχη, που θα είναι η μεγάλη μας νίκη». Πρβλ. και τις «συμβουλές» που θα έδινε ο Αλέξης στους 
μαθητές του, πριν τους «μυήσει» για πρώτη φορά στο ποιητικό σύμπαν του Άξιον Εστί του Ο. Ελύτη, 
εξηγώντας τους τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τον αγώνα για ένα ιδανικό από τον τυφλό φανατισμό 
και το «μίσος»˙ στο πλαίσιο αυτό, θα γινόταν λόγος και για την αναγκαία διάκριση ανάμεσα στον 
σεβασμό που όφειλαν να τρέφουν τα παιδιά για τον λαό και τον πολιτισμό της Μ. Βρετανίας από την 
έμπρακτη εναντίωση σε ανελεύθερες μεθόδους και πολιτικές, τις οποίες είχαν, βέβαια, υποχρέωση να 
καταδικάζουν, αλλά μόνο στο πρόσωπο κάποιων «στενόμυαλων» αποικιοκρατών: «Δε φταίει ο 
Αγγλικός λαός, απάντησα. Μονάχα μερικοί ηλίθιοι, στενόμυαλοι πολιτικοί και στρατηγοί. Πρέπει να 
τους πολεμήσουμε όπως πολεμήσαμε τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, μα δεν πρέπει ποτέ ν’ αφήσουμε 
το μίσος να μπει μέσα στην καρδιά μας. Είναι ταπεινό αίσθημα, ανάξιο της Ελλάδας. Είχα διαλέξει 
εκείνη τη μέρα για το πρώτο διάβασμα των ποιημάτων του Ελύτη, και με χαρά μου είδα πως αμέσως 
άρεσαν στα παιδιά. Για τούτο ήταν που θα πολεμούσαν» (Ρούφος, 2011, 153).  
58 Πρβλ. Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών, ό.π., τ. Β΄, σ. 208, Α. Βλάχος, Μια Φορά…, 
ό.π., σ. 466 και Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, ό.π., σ. 949 και 953. 
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απαλύνοντας ταυτόχρονα τις όποιες αρνητικές τους πρόνοιες –όπως την οριστική 

εγκατάλειψη της ένωσης για χάρη της ανεξαρτησίας, τις παραχωρήσεις «εσωτερικού 

δικαίου» προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, τη μόνιμη παρουσία τουρκικού 

στρατιωτικού αποσπάσματος στην Κύπρο και τη διατήρηση κυρίαρχων βάσεων στο 

νησί εκ μέρους της Μ. Βρετανίας.59  

Ίσως εδώ να κρύβεται και η βαθύτερη αιτία για την κατά τα άλλα αποσιώπηση εκ 

μέρους του Γρίβα του ρόλου του Ρούφου στον Απελευθερωτικό Αγώνα ‒κάτι, εξάλλου, 

που φαίνεται να υπαινίσσεται και ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος.60 Η παραμονή του Ρούφου 

στο Λονδίνο και μετά την υπογραφή των Συμφωνιών θα αποτελούσε, σε κάθε 

περίπτωση, αναγνώριση των ικανοτήτων και των ειδικών γνώσεών του περί του 

Κυπριακού, καθώς και απόδειξη του αδιάπτωτου ενδιαφέροντός του για το πρόβλημα, 

έως και την «τελική» ρύθμιση των λεπτομερειών κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την 

ανακήρυξη της Δημοκρατίας.61 

Όμως και αργότερα, και καθόλη τη διάρκεια της επίσης ταραχώδους για την 

Κύπρο δεκαετίας του 1960, ο Ρούφος θα έδειχνε, όταν θα του δινόταν η ευκαιρία, την 

αγάπη και τη σταθερή του έγνοια για τις δαιδαλώδεις περιπλοκές της κυπριακής 

υπόθεσης. Όταν, για παράδειγμα, η εφημερίδα Μάχη της Λευκωσίας θα αποφάσιζε, 

τον Απρίλιο του 1965, να αναδημοσιεύσει σε συνέχειες τη Χάλκινη Εποχή, χωρίς την 

προηγούμενη συγκατάθεση και άδεια του συγγραφέα,62 ο Ρούφος θα παράβλεπε «για 

59 Ολόκληρη η επιστολή δημοσιεύεται στο Σ. Παπαγεωργίου, Τα Κρίσιμα Ντοκουμέντα του Κυπριακού 
(1959-1967), τόμ. Α΄, Αθήνα, Λαδιάς, 1963, σ. 80-82 και Γ. Γρίβας-Διγενής, Απομνημονεύματα Αγώνος 
ΕΟΚΑ 1955-1959, Αθήνα, 1961, σ. 384-385, όπου και η απάντηση του Γρίβα με καταγεγραμμένη την 
έντονη διαφωνία του για «την στάθμευσιν Τουρκικών στρατευμάτων εις Κύπρον»˙ ο Γρίβας θεωρούσε 
σκανδαλώδες το γεγονός ότι του ζητούσαν να αποδεχτεί τις Συμφωνίες, χωρίς να έχει δει το τελικό 
κείμενο, στηριζόμενος μόνο στις διαβεβαιώσεις του Ε. Αβέρωφ, του Μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμου και 
του Ρ. Ρούφου, «οι οποίοι βεβαιούν, ότι κατ’ ουδένα λόγον δύναται η συμφωνία να θεωρηθεί εθνικώς 
βλαβερά» (σ. 390).  
60 «Είναι μόνο σύμπτωση που στα απομνημονεύματά του ο Γρίβας αναφέρει το Ρούφο όλο-όλο μια 
φορά, σαν κομιστή εντολών του Καραμανλή;», αναρωτιέται ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος, «Δίωνι απιόντι. 
Ένα κτέρισμα για τον Ρόδη Ρούφο», Δίαυλοι…, ό.π., σ. 223. 
61 Για τον Ρούφο στο Λονδίνο τη μεταβατική αυτή περίοδο, οπότε και θα συνεργαζόταν με τον εκεί 
πρέσβη Γ. Σεφέρη στη Μικτή Επιτροπή και στην Πενταμερή Διάσκεψη για το Κυπριακό, υπάρχουν 
σποραδικές αναφορές στις Μέρες Ζ΄ (1 Οκτώβρη 1956 – 27 Δεκέμβρη 1960), επιμ. Θ. Ν. Μιχαηλίδου, 
Αθήνα, Ίκαρος, 1990, από τις οποίες η πιο ενδιαφέρουσα προκύπτει από την εγγραφή της 25ης Γενάρη 
1960 (σ. 141): ο Σεφέρης γράφει ότι διάβασε το κεφάλαιο της Χάλκινης Εποχής «(περί Bitter Lemons)», 
δηλαδή τις «Αγουρίδες», χωρίς όμως να προσθέτει κανένα άλλο σχόλιο. Πρβλ. και Θ. Δ. Φραγκόπουλος, 
Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 25: «Τελική φάση της υπηρεσίας που προσφέρει στον Κυπριακό Αγώνα 
είναι η συμμετοχή του, κάτω από την καθοδήγηση του Γιώργου Σεφέρη, στην διατύπωση των 
Συμφωνιών του Λονδίνου που ερμηνεύουν, επωφελέστερα για τον ελληνισμό, τις ασάφειες των 
Πρωτόκολλων της Ζυρίχης» (Πρβλ. και του ιδίου, «Ρόδης Ρούφος», περ. Τομές, τχ. 77-78, Οκτ.-Νοέμ. 
1981, 36). 
62 Στη σχετική ενημερωτική (και απολογητική) επιστολή τού διευθυντή της Μάχης Ν. Σαμψών προς τον 
Ρούφο (Λευκωσία, 6 Απρ. 1965) προβαλλόταν ως δικαιολογία για τη μη έγκαιρη ενημέρωση του 
συγγραφέα και για τη μη εξασφάλιση της σχετικής άδειας, η άγνοια της διεύθυνσης μόνιμης διαμονής 
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λόγους γενικότερα εθνικούς» την αγνόηση εκ μέρους της εφημερίδας του ευαίσθητου 

ζητήματος των πνευματικών δικαιωμάτων. Έτσι, δεν θα έκανε χρήση των νομικών 

διαδικασιών που προβλέπονταν σχετικά, θέτοντας ως μοναδικό όρο (πέρα από την 

αυτονόητη δέσμευση της Μάχης να μην προέβαινε σε καμιά αλλοίωση ή περικοπή του 

βιβλίου του, χωρίς να εξασφαλίσει από πριν τη γραπτή του συναίνεση)63 την καταβολή 

του ποσού που θα αντιστοιχούσε στα συγγραφικά του δικαιώματα υπέρ του «Ταμείου 

Αγώνος», το οποίο είχε ιδρύσει στο μεταξύ ο Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν θα δίσταζε, μάλιστα, για το θέμα αυτό να απευθυνθεί 

στον ίδιο τον Μακάριο, όταν θα διαπίστωνε καθυστέρηση στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που είχε αναλάβει απέναντί του η διεύθυνση της εφημερίδας: 

Παρεκάλεσα από καιρού τον κ. Σαμψών, ο οποίος δημοσιεύει εις την Εφημερίδα του το 
βιβλίο μου «Η Χάλκινη Εποχή» να καταβάλει, εκ μέρους μου εις το Ταμείον Αγώνος της 
Υμετέρας Μακαριότητος λιρ. 50, ποσόν αντιπροσωπεύον τα συγγραφικά μου δικαιώματα 
διά την εν λόγω δημοσίευσιν. 
Θα είμαι ευτυχής εάν δώσετε τας αναγκαίας οδηγίας διά την επίσπευσιν της εισπράξεως 
των περί ων πρόκειται χρημάτων αποτελούντων ελαχίστην συμβολήν μου εις τον 
συνεχιζόμενον αγώνα διά την ελευθερίαν της Κύπρου, την οποίαν τόσον ηγάπησα και διά 
την οποίαν ηγωνίσθην κατά δύναμιν και ο ίδιος, οσάκις μου εδόθη η προς τούτο 
δυνατότης. 
Δεχθείτε παρακαλώ, Μακαριότατε, μαζί με τας ευχάς μου διά την Κυπριακήν υπόθεσιν, 
την ανανέωσιν της εκφράσεως του βαθυτάτου σεβασμού μου.64 

Η εκτίμηση αυτή στο πρόσωπο του Μακαρίου και η ανησυχία του Ρούφου για την 

τύχη του ιδίου και τη μοίρα της Κύπρου, ύστερα από την επιβολή της απριλιανής 

δικτατορίας στην Ελλάδα, θα ήταν και πάλι έκδηλες σε μια περίοδο απροκάλυπτων 

παρεμβάσεων των Συνταγματαρχών στο νησί, βίαιης υπονόμευσης της ανεξαρτησίας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλών, «τελεσιγράφων» και συνωμοσιών, με στόχο 

ακόμη και την ίδια τη φυσική εξόντωση του Αρχιεπισκόπου. Ο Ρούφος, σε απαντητική 

του, κάτι που ο Ρούφος στην απάντησή του από την Αθήνα (10 Απρ. 1965) θα θεωρούσε απλή (και 
ατυχή) πρόφαση˙ η σχετική αλληλογραφία απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα. 
63 Ο Ν. Σαμψών, προφανώς για να κερδίσει την εύνοια του συγγραφέα και να μετριάσει τη 
δικαιολογημένη ενόχλησή του από το όλο γεγονός, θα μιλούσε εγκωμιαστικά για το μυθιστόρημα ως 
προσωπική «εθνική προσφορά» του Ρούφου και ως ένα «εξαίρετον εθνικόν έργον», το οποίο για την 
εφημερίδα «ως κύριον εκφραστικόν όργανον του κυπριακού αγώνος, εθεωρήθη ως συμβάλλον τα 
μέγιστα εις την προβολήν του κυπριακού έπους και των ευμενών επιπτώσεων επί του ηθικού του 
αγωνιζομένου λαού μας». Ο Ρούφος δεν έδειχνε, πάντως, να έχει και πολλή εμπιστοσύνη στις 
διαβεβαιώσεις του Σαμψών και θα του ζητούσε να του αποστέλλονται σε καθημερινή βάση τα φύλλα 
της εφημερίδας, ώστε να παρακολουθεί από κοντά τη δημοσίευση του μυθιστορήματος και να 
διαπιστώνει ιδίοις όμμασι ότι τηρούνταν όσα του είχαν υποσχεθεί. 
64 Επιστολή Ρούφου προς Μακάριο (Αθήνα, 13 Ιουλ. 1965˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα)˙ σε 
απαντητική επιστολή του προς τον Ρούφο (Λευκωσία, 12 Αυγ. 1965), ο Αρχιεπίσκοπος θα τον 
ευχαριστούσε και θα τον διαβεβαίωνε ότι: «Μετ’ αισθημάτων βαθείας συγκινήσεως εδέχθημεν την 
ευγενή ταύτην χειρονομίαν σας, η οποία καταδηλοί το σταθερόν υπέρ της Κύπρου ενδιαφέρον σας, το 
οποίον βαθύτατα εκτιμώμεν» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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του επιστολή λίγους μήνες πριν από τον πρόωρο θάνατό του (συγκεκριμένα στις 26 

Φεβρουαρίου 1972), θα συνταυτιζόταν απόλυτα με την ανάλυση και την ερμηνεία της 

κατάστασης στην Κύπρο, όπως την είχε προηγουμένως περιγράψει σε δική του 

επιστολή ο ιστορικός της κλασικής Ελλάδας, Daniel P. Tompkins˙ ο τελευταίος 

δίδασκε, την εποχή εκείνη, στο Πανεπιστημίου Wesleyan των ΗΠΑ και είχε ζητήσει 

από τον διπλωμάτη-συγγραφέα την αγγλική έκδοση της Χάλκινης Εποχής, μαζί με μια 
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«περιστατικά» προσεκτικά σχεδιασμένα για να προκαλέσουν μια επέμβαση για χάρη του 
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65 Από επιστολή του Ρούφου στον D. P. Tompkins (γραμμένη στα αγγλικά, Αθήνα, 26 Φεβρ. 1972 –η 
υπογράμμιση του ίδιου του συγγραφέα) σε απάντηση αχρονολόγητης επιστολής του δεύτερου, η οποία 
ωστόσο πρέπει, σύμφωνα και με εσωτερικές ενδείξεις, να είχε αποσταλεί στον Ρούφο πριν από το 
καλοκαίρι του 1971 (η σχετική αλληλογραφία απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα).  
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αποικιοκρατικό καθεστώς στην «ανεξάρτητη» και υπό την τριπλή εγγύηση (της Μ. 

Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας) Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνέχεια των 

προνοιών των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, και ύστερα από ενάμιση χρόνο 

εντατικών διαπραγματεύσεων και έντονων πολιτικών και διπλωματικών ζυμώσεων, 

πολλές από τις οποίες ο Ρούφος είχε ζήσει από κοντά στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου 

και θα παρέμενε έως τον Μάρτιο του 1960.66  

Η Χάλκινη Εποχή θα έκανε, λοιπόν, την εμφάνισή της στις προθήκες των 

βιβλιοπωλείων σε μια εποχή που οι σφοδρές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις που είχαν 

σημαδέψει την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου (οι οποίες, μεταξύ 

άλλων, προνοούσαν το τέλος της βρετανικής κυριαρχίας στο νησί, την «εσαεί» 

εγκατάλειψη της ενωτικής διεκδίκησης από ελληνικής πλευράς, κατ’ απόλυτη 

αντιστοιχία της ανάλογης παραίτησης εκ μέρους της Τουρκίας από την επιδίωξή της 

για διχοτόμηση του νησιού, και την τελική προώθηση μιας λύσης δεσμευμένης 

«ανεξαρτησίας») θα είχαν (φαινομενικά) κοπάσει, παρά το γεγονός ότι οι μνήμες θα 

ήταν ακόμη ιδιαίτερα νωπές.67 Έτσι, το Κυπριακό, με τις ποικίλες προεκτάσεις και 

«παραφυάδες» του για την ελληνική (τουλάχιστον) πολιτική ζωή, έδειχνε να έχει 

σταματήσει, ύστερα από μια ολόκληρη πενταετία (1954-1959), να μονοπωλεί το 

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και τις σχετικές συζητήσεις στο κοινοβούλιο, στις 

στήλες των εφημερίδων ή αλλού.68 

 

66 Για τις διαβουλεύσεις και τις διεργασίες αυτές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών (των τριών 
εγγυητριών δυνάμεων και των δύο κοινοτήτων του νησιού) κατά τη (διαρκώς παρατεινόμενη) 
μεταβατική περίοδο Φεβρουαρίου 1959 - Αυγούστου 1960, πρβλ. το σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου της 
Ντ. Μαρκίδη, Κύπρος, 1957-1963, μτφρ. Ελ. Ιερείδου-Μόλλισον, Αθήνα, Μεσόγειος, 2009, σ. 135-208. 
67 Ειδικότερα για τις εξαντλητικές, θυελλώδεις και ιδιαίτερα επεισοδιακές συζητήσεις στο ελληνικό 
κοινοβούλιο με αφορμή τις δύο ταυτόχρονες προτάσεις δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης 
Καραμανλή, που κατέθεσαν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αμέσως μετά την υπογραφή των 
Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, πρβλ. τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, Το Κυπριακό στη Βουλή 
των Ελλήνων, τόμ. Γ΄ (1959-1967), επιμ. Τ. Γεροζήσης, Αθήνα, Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών 
της Βουλής των Ελλήνων, 1994, σ. 11-153 και Μ. Καρασαρίνης, «Το ‘‘εύλογον’’ και το ‘‘τακτόν’’: 
Όψεις του Κυπριακού προβλήματος στη Βουλή των Ελλήνων, 1915-1959», περ. Σύγχρονα Θέματα, τχ. 
68-70 (αφ. «Κύπρος, όψεις και προσεγγίσεις», Ιούλ. 1998-Μάρτ. 1999), 236-247. 
68 Προσωρινώς βέβαια, όπως θα αποδεικνυόταν σύντομα με τα γεγονότα του 1963-1964, που θα έθεταν 
τέρμα στις προσδοκίες (ή και τις αυταπάτες) όλων (της διεθνούς κοινότητας συμπεριλαμβανομένης) περί 
«οριστικής» διευθέτησης του προβλήματος, καθώς έκτοτε όχι μόνο θα διαταρασσόταν η ομαλή 
λειτουργία της νεαρής Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά δεν θα έπαυε να απειλείται ακόμη και η ίδια η 
ύπαρξή της. Για τις διεθνείς προεκτάσεις της κυπριακής κρίσης του 1963-1964, πρβλ. Σ. Ριζάς, Ένωση 
– Διχοτόμηση – Ανεξαρτησία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία στην Αναζήτηση Λύσης για το 
Κυπριακό 1963-1967, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2000, ενώ για τις επιπτώσεις της στην ελληνική πολιτική ζωή 
και κουλτούρα, πρβλ. Π. Τερλεξής, Διπλωματία και Πολιτική του Κυπριακού. Ανατομία ενός Λάθους, 
Αθήνα, Κέδρος, 32004, σ. 397-431, Ε. Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού…, ό.π., σ. 361-401 
και Ι. Δ. Στεφανίδης, Εν Ονόματι του Έθνους. Πολιτική Κουλτούρα, Αλυτρωτισμός και Αντιαμερικανισμός 
στη Μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010, σ. 243-267 και 357-395. 
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V.3. Προς τη Χάλκινη Εποχή: ερεθίσματα, βιώματα και προκλήσεις 
 

Πολύτιμα, αν και σχετικά λιγοστά, τεκμήρια του κλίματος μέσα στο οποίο ο Ρούφος 

είχε συλλάβει την ιδέα συγγραφής της Χάλκινης Εποχής, μας παρέχει (και πάλι) η 

προσωπική του αλληλογραφία με τον Θ. Δ. Φραγκόπουλο, καθώς και με άλλους 

συγγραφείς. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, ο Ρούφος δεν έκανε κατά κανόνα, 

παρά μόνον έμμεσες νύξεις στα γεγονότα τα οποία ζούσε από κοντά στην Κύπρο το 

διάστημα της εκεί παραμονής του και σε καμιά περίπτωση (για ευνόητους λόγους) δεν 

αναφερόταν στη δική του συμμετοχή και εμπλοκή στον Αγώνα. Αυτό, φυσικά, δεν 

σημαίνει ότι από τις επιστολές που αντάλλασσε λείπουν τελείως και οι αναφορές σε 

κάποιες «δημόσιες» (δηλαδή, μη απόρρητες ή μυστικές) πλευρές της υπηρεσιακής 

δραστηριότητάς του στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Πρόξενου και οι οποίες 

συχνά αποδίδονται με το χιούμορ και τον (αυτο)σαρκασμό που χαρακτηρίζουν 

συνολικά το ύφος της προσωπικής του αλληλογραφίας με τον στενότερο φίλο του. 

Για παράδειγμα, ο Ρούφος θα εκμυστηρευόταν στον Μπούλη αρχές του 1955 ότι, 

εκφωνώντας λόγους σε επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου ‒γεμάτους λεπτές 

και πλάγιες αιχμές στο πολιτικό ζήτημα της Κύπρου και στο απελευθερωτικό 

περιεχόμενο των αιτημάτων των Ελληνοκυπρίων‒ θα κατάφερνε να ξεπεράσει ακόμη 

και το πρόβλημα της βραδυγλωσσίας του τόσο, ώστε να μην αισθανόταν πλέον καμιά 

αναστολή να ακολουθήσει καριέρα πολιτικού και «δημαγωγού», εφόσον το 

επιθυμούσε: 

Ήθελα να ’σουν εδώ στις 25 Μαρτίου να με ακούσεις εκφωνούντα δεκάρικους γέμοντας 
d’ allusions discrètes et de métaphors subtiles [με προσεκτικούς υπαινιγμούς και λεπτές 
μεταφορές] ενώπιον ακροατηρίου αποτελουμένου από μαθητάς γυμνασίων αγροτικών 
περιοχών and other local rustics [και άλλους χωριάτες εκείνων των περιοχών].  
Κύριο θέμα: Παιδεία και Ελληνισμός. Φαίνεται ότι technically speaking [από τεχνικής 
άποψης] η ρητορεία μου (άρθρωση κ.λπ.), ήταν κάτι παραπάνω από τέλεια. Κατόπιν 
αυτού καταπίπτουν και οι τελευταίες inhibitions [αναστολές] που θα μπορούσαν να με 
κάνουν να φοβάμαι την πολιτική. Εγώ αν δεν γίνω πολιτικός θα είναι από ελεύθερη εκλογή 
και όχι από αγοραφοβία λόγω τραυλίσματος. […]  
ΥΓ. Συνημμένον: απόκομμα με φωτογραφίαν Rufus demagogius. [Ρούφος δημαγωγός]69  

69 Από ανέκδοτη επιστολή Ρούφου προς Φραγκόπουλο, Λευκωσία 10 Απρ. 1955˙ στην απάντησή του ο 
δεύτερος (στα αγγλικά, Βηρυτός 13 Απρ. 1955) θα του ζητούσε να τον ενημερώσει εγκαίρως για τα 
πολιτικά του σχέδια, προκειμένου, αν χρειαζόταν, να μετέφερε τα εκλογικά του δικαιώματα στον τόπο 
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Συχνότερα, ο Ρούφος θα παραπονιόταν στον φίλο του για τον όγκο της δουλειάς 

που δεν του επέτρεπε να ασχοληθεί καθόλου με το γράψιμο ή με το διάβασμα, σε μια 

περίοδο που ολοκλήρωνε τη συγγραφή της Πορείας στο Σκοτάδι70 και αναζητούσε 

έμπνευση, συγκέντρωση και κίνητρο για τη συγγραφή του τρίτου τόμου της τριλογίας 

του, της Άλλης Όχθης.71 Οι περισπασμοί αυτοί θα ήταν, μάλιστα, όλο και περισσότεροι 

και εκτός προγράμματος, όσο η κατάσταση στην Κύπρο επιδεινωνόταν και ως 

Πρόξενος αναγκαζόταν να κάνει αρκετά, έστω σύντομα, υπηρεσιακά ταξίδια στην 

Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει σε συσκέψεις για το Κυπριακό και να 

συμβουλευτεί τους προϊσταμένους του στο Υπουργείο˙ για όλα αυτά, όμως, δεν θα 

αποκάλυπτε οτιδήποτε το ουσιαστικό στον Φραγκόπουλο, περιοριζόμενος στα 

απολύτως απαραίτητα.72  

Σταδιακά ωστόσο, οι σχετικές αναφορές στην άλλοτε τεταμένη και άλλοτε 

περίεργα και ύποπτα ήσυχη ατμόσφαιρα που βίωνε ο Ρούφος στο νησί, αλλά και στην 

προοπτική συγγραφής ενός βιβλίου με αφορμή όλα αυτά τα βιώματα και τις εμπειρίες 

καταγωγής του φίλου του, στην Πάτρα: «Διαβάζω με ένα δυσοίωνο συναίσθημα την παράγραφο για τις 
απόκρυφες φιλοδοξίες σου για την πολιτική ζωή. Προτείνω ένα άλλο ψευδώνυμο για σένα: Δημοσθένης 
Προβελέγγιος. Νομίζω ότι θα μεταφέρω τα εκλογικά μου δικαιώματα στην Πάτρα, προκειμένου να σε 
ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Ή μήπως θα θέσεις υποψηφιότητα στην Αθήνα;» (από το ιδιωτικό αρχείο 
του συγγραφέα). 
70 Πρβλ. ο Ρούφος στον Φραγκόπουλο, Λευκωσία, 14 Δεκ. 1954: «Η δική μου δουλειά προχωρεί πολύ 
σιγά λόγω πολλαπλών απασχολήσεων», στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου 
και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π. 68˙ ο δεύτερος τόμος του Χρονικού θα ολοκληρωνόταν 
και θα στελνόταν από τη Λευκωσία με τον οριστικό του τίτλο (Πορεία στο Σκοτάδι) στον Ε. Κάσδαγλη 
στα μέσα Απριλίου 1955, όπως προκύπτει από ανέκδοτη επιστολή (Λευκωσία, 19 Απρ. 1955) του 
Ρούφου στον Φραγκόπουλο. Η πληροφορία αυτή έχει τη σημασία της, καθώς, μεταξύ άλλων, ανατρέπει 
(τουλάχιστον εν μέρει) τους ισχυρισμούς διαφόρων μελετητών περί καταλυτικής επίδρασης της 
αρνητικής υποδοχής της Ρίζας του Μύθου στον (επανα)σχεδιασμό και στη συγγραφή του δεύτερου 
τόμου: ο Ρούφος είχε επεξεργαστεί πολλά κομμάτια της Πορείας στο Σκοτάδι ήδη πριν την κυκλοφορία 
του πρώτου τόμου και είχε ολοκληρώσει τον δεύτερο πριν δουν το φως της δημοσιότητας πολλές από 
τις κριτικές που φιγουράρισαν σε ημερήσια και περιοδικά έντυπα της Ελλάδας και της Κύπρου τους 
επόμενους μήνες του 1955. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας πρέπει να είχε μια σαφή εικόνα της συνέχειας 
του Χρονικού του και της (ιδεολογικής, πνευματικής και ψυχοσυναισθηματικής) εξέλιξης και ωρίμανσης 
του Δίωνα και των υπόλοιπων «σταυροφόρων», πολύ πριν τον εγκαλέσουν οι διάφοροι (επι)κριτές του 
(ένθεν και ένθεν) για όσα παρακολουθήσαμε από κοντά στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
71 Πρβλ. τα ακόλουθα αποσπάσματα από επιστολές του Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 23 Δεκ. 
1955 και 23 Ιαν. 1956): «Κυοφορώ τον γ΄ τόμο, αναποφάσιστος ως προς το τι θα πω» και «Με τον γ΄ 
τόμο καταπιάστηκα πριν λίγες μέρες αλλά έχω τρομαχτική έλλειψη φόρμας λόγω lack of training 
[έλλειψης εξάσκησης] επί 9 μήνες. Ελπίζω να ξανάρθει», στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 100 και 105, αντίστοιχα. 
72 Πρβλ. ο Ρούφος στον Φραγκόπουλο, Λευκωσία, 10 Δεκ. 1955: «ΥΓ. Πέρασα μια βδομάδα στην Αθήνα 
on duty [σε υπηρεσία], ιδών αθανάτους γηράσκοντας. Περί τούτων άλλη φορά», και η απάντηση του 
Φραγκόπουλου, Βηρυτός, 18 Δεκ. 1955: «Τις μετακινήσεις σου μέχρις Αθηνών και επιστροφής τις 
μαθαίνουμε πλέον από το ραδιόφωνο –you are making news. [είσαι στις ειδήσεις]», στο Χ. Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 95 και 97, 
αντίστοιχα˙ αλλά και στην ανέκδοτη επιστολή ημερομηνίας 4 ή 5 Απριλίου 1956 ο Ρούφος ενημερώνει 
τον φίλο του για το έκτακτο «(contre-temps πάλι!)» ταξίδι στην Αθήνα, «κι όπως θα κατάλαβες, ήμουν 
πνιγμένος στην δουλειά» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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του, θα γίνονταν πιο συχνές˙ αυτό θα συνέβαινε κατεξοχήν κατά την περίοδο της 

τελικής φάσης των διαπραγματεύσεων Μακαρίου-Harding και όσων επακολούθησαν˙ 

θα έγραφε για παράδειγμα στον Φραγκόπουλο στις 5 Μαρτίου 1956: 

Κατά τα λοιπά, δουλειά και εκνευρισμός με διαπραγματεύσεις, treasons, stratagems 
[προδοσίες, στρατηγήματα] κλπ. Όθεν καμία δυνατότητα για γράψιμο.  
Όλο ελπίζω κάποτε, «αργότερα» να μπορέσω να ζητήσω μιαν άδεια, να ’ρθω ίσως κατά 
κει. Όλα άδηλα, όλα ρευστά.73 

Ενώ, την αμέσως επόμενη μέρα, «εν μέσω βομβών και κινδύνων» θα του 

εξομολογούνταν την πρόθεσή του να γράψει κάποτε ένα «καταπληκτικό» βιβλίο για 

την Κύπρο: 

Κατά τα λοιπά, μηχανορραφούμε εν μέσω βομβών και κινδύνων. Κάποτε θα γράψω 
καταπληχτικό βιβλίο για την Κύπρο.74 

Σε γενικές γραμμές, ο Ρούφος θα αισθανόταν άσχημα που δεν είχε κρατήσει 

κάποιο ημερολόγιο ή, έστω, κάποιες σημειώσεις από τη θητεία του στην Κύπρο και 

την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εκεί, ιδιαίτερα μετά την εξορία του 

Αρχιεπισκόπου και την όξυνση των μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που είχε επιβάλει το 

αποικιοκρατικό καθεστώς˙ θα ένιωθε ορατό τον κίνδυνο, τελικά, όλο αυτό το πλούσιο 

υλικό να μείνει ανεκμετάλλευτο –«ένα πλατύ ποτάμι και δεν πίνω ούτε μια στάλα», 

όπως θα έγραφε κάποια στιγμή στον Φραγκόπουλο, παραπέμποντας στους γνωστούς 

στίχους από το Μυθιστόρημα του Γ. Σεφέρη: 

Πόσο δίκιο έχεις που μου λες να κρατάω ημερολόγιο. Κι όμως όλο αναβάλω να πιάσω 
αυτό τον θησαυρό υλικού που με τριγυρίζει καθημερινά, «ένα πλατύ ποτάμι και δεν πίνω 
ούτε μια στάλα». Γενικά, είναι ζήτημα αν γνώρισα στην ζωή μου εποχή λιγότερο 
πνευματική από τούτη, εξωτερικά ξερή και φιλισταϊκή… Όλο περιμένω το καινούριο 
μήνυμα που αργεί.75  

Το ενδιαφέρον, εντούτοις, είναι ότι, ταυτόχρονα με την ανησυχία του αυτή για τη 

μη αξιοποίηση του πλούσιου «θησαυρού» που του πρόσφερε η συγκυρία να βρίσκεται 

εκείνη την εποχή στην Κύπρο, θα άρχιζε να εκφράζει ρητά τον θαυμασμό του για το 

73 Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 108. 
74 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου στον Φραγκόπουλο, Λευκωσία, 6 Μαρτ. 1956 (από το ιδιωτικό αρχείο 
του συγγραφέα). 
75 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου προς Φραγκόπουλο (4 ή 5 Απρίλη 1956˙ από το ιδιωτικό 
αρχείο του συγγραφέα). Οι στίχοι, που αναφέρει παραλλαγμένους κάπως ο Ρούφος, είναι από το 
Μυθιστόρημα, ΙΗ΄: «Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατύ ποτάμι/μέσα από τα δάχτυλά μου/ 
χωρίς να πιω ούτε μια στάλα».  
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πνεύμα αλληλεγγύης, γενναιόφρονης καρτερίας και αντίστασης που διέκρινε τον 

κυπριακό ελληνισμό, μέσα σε συνθήκες βίας και κατατρεγμού: 

Έχεις δίκιο σ’ όσα γράφεις για την τύχη μου να βρεθώ εδώ. Και η Αριέττα με πιέζει από 
καιρό να αξιοποιήσω τα βιώματα –τουλάχιστον να τα μαζέψω σαν πρώτη ύλη –διά της 
συγγραφής ημερολογίου (vertraulich) [απόρρητου, εμπιστευτικού]. Το πότε θα τα γράψω 
και με ποια μορφή είναι άλλη υπόθεση. 
[…] 
Κατά τα λοιπά δουλειά, δουλειά… στο τέλος θα κερδίσει τούτος ο λαός, που δείχνεται 
όσο πάει και πιο μεγάλος.76 

Ειδικότερα για τη νέα γενιά του νησιού, αυτή που θα πρωταγωνιστούσε 

ουσιαστικά στη Χάλκινη Εποχή, παρασύροντας στη μέθη του Αγώνα τον αρχικά 

επιφυλακτικό και αδιάφορο κεντρικό ήρωα, τον κοσμοπολίτη διανοούμενο Αλέξη 

Μπαλαφάρα, ο Ρούφος θα αντιπαρέβαλλε με εμφανή ειρωνεία και σκωπτική διάθεση 

τον αγγλόφιλο «σνομπισμό» της παλιότερης μεγαλοαστικής τάξης της Κύπρου και την 

απαξιωτική της στάση προς οτιδήποτε «ρωμέικο» με τα «αγνότερα» και «ηρωικότερα» 

ιδανικά με τα οποία γαλουχούνταν και αγωνιζόταν η κυπριακή νεολαία, θυσιάζοντας 

ακόμη και τη ζωή της, όπως συνέβη στην Ελλάδα με τους νέους της Κατοχής και της 

Αντίστασης˙ αφορμή για τα παρακάτω σχόλια είχε σταθεί ένα άρθρο του Γ. Θεοτοκά 

για την «Κοσμική ζωή ως κοινωνικό φαινόμενο»,77 το οποίο και δημοσιεύτηκε στη Νέα 

Εστία την ίδια ακριβώς περίοδο με το δικό του δοκίμιο για τη «Νεοελληνική 

Συντηρητική Ιδεολογία»: 

Η μελέτη σας για την «κοσμική ζωή κλπ.» πολύ καλή κι ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσαν 
να γραφτούν ακόμα κάμποσα για το παραπλήσιο θέμα του «σνομπισμού» σαν κοινωνικού 
φαινομένου με σημαντικές επιπτώσεις στο δημόσιο και πνευματικό βίο. Ένα παράδειγμα 
έζησα εδώ στην Κύπρο, όπου η παλιότερη προσκόλληση των περισσότερων μεγαλοαστών 
στο αγγλικό καθεστώς οφειλόταν λιγότερο σε οικονομικά συμφέροντα (αν κι υπήρχαν κι 
αυτά), και περισσότερο στη γνωστή μας κι ώς την Αθήνα μορφή ξενομανούς σνομπισμού 
που θεωρεί chic ό,τι σχετίζεται με τους Άγγλους (τα πάρτυ τους, τις συνήθειές τους, τη 
γλώσσα τους) και «basse classe» [κατώτερης τάξης] ό,τι είναι ρωμέικο. Η ιδανική 
κοινωνική σταδιοδρομία του μέσου αγγλόδουλου Κυπρίου ήταν: 
1) Πρώτη βαθμίδα, να τον καλέσουν στην ετήσια μεγάλη δεξίωση του Κυβερνείου για να 
πιει το H.M.’s health [Εις την υγείαν της Αυτής Μεγαλειότητος]. 
2) Δεύτερο, να τον καλέσουν σε μικρότερο και διαλεχτότερο κύκλο στο Κυβερνείο και 
ν’ αναφέρει με αγγλοπρεπή οικειότητα στους άλλους τον κυβερνήτη ως «H. E. (His 
Excellency)» [Η Εξοχότητά του]. 

76 Από ανέκδοτη επιστολή Ρούφου προς Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 18 Μαρτ. 1956˙ από το ιδιωτικό 
αρχείο του συγγραφέα)˙ στην ίδια επιστολή και σε αντίστοιχες της ίδιας περιόδου αφήνει ολοένα και 
περισσότερους υπαινιγμούς για την παρεμβολή παρασίτων στο αθηναϊκό ραδιόφωνο εκ μέρους των 
Βρετανών, με αποτέλεσμα την  «αποκοπή ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας» (πρβλ. «Το ελληνικό 
ραδιόφωνο δεν ακούγεται στα εδώ», Λευκωσία, 18 Απρ. 1956). 
77 Γ. Θεοτοκάς, «Η κοσμική ζωή ως κοινωνικό φαινόμενο», περ. Νέα Εστία, τόμ. 59ος, τχ. 685-686 (15 
Ιαν.–1 Φεβρ. 1956) [= Γ. Θεοτοκάς, Στοχασμοί και Θέσεις. Πολιτικά Κείμενα 1925-1966, τόμ. Β΄, ό.π., 
σ. 714-725]. 
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3) Τρίτο, να πάρει κανένα παράσημο (ΜΒΕ ή, αργότερα, ΟΒΕ). 
4) Το αποκορύφωμα, ύστερα από μια ζωή υποκλίσεων και υπηρεσιών στην 
Αυτοκρατορική υπόθεση, να γίνει ιππότης: λ.χ. Sir Panayotakis Vounokorfitis. 
Τώρα, βέβαια, άλλαξαν οι καιροί. Η Κυπριακή νεολαία μεγαλώνει με αγνότερα κι 
ηρωικότερα ιδανικά, πολεμάει και σκοτώνεται όπως η δικιά μας στην Κατοχή…78 

Οπωσδήποτε, αυτός ο τύπος «ξεπερασμένου» και αγγλόδουλου κύπριου 

μεγαλοαστού θα εύρισκε την αντιπροσωπευτική του απεικόνιση και στη Χάλκινη 

Εποχή˙ θα τον αναγνωρίσουμε πίσω από τη «θλιβερή» φιγούρα του επιχειρηματία 

Κυριακίδη, πατέρα του Ευαγόρα, ενός από τους φλογερούς μαθητές του Αλέξη, ο 

οποίος και δεν θα διστάσει να παρακούσει τις εντολές των γονιών του και να 

ακολουθήσει τον Λευτέρη και τους άλλους συμμαθητές του στον δρόμο του αγώνα και 

της θυσίας για χάρη των «πολλών»: 

Οι ώμοι του [Κυριακίδη] ζάρωναν. Ήταν θλιβερή μορφή, ένας ξεπερασμένος τύπος 
Κυπρίου. Τον παραμέριζε μια νέα, ανυπόμονη γενιά –μια νέα εποχή. Τον λυπόμουν όπως 
λυπάται κανένας μια ξεπεσμένη ράτσα ή τάξη που εξακολουθεί να γαντζώνεται 
κλαψιάρικα στα παλιά της προνόμια. Ωστόσο αρχαίος νόμος ορίζει πως ο γιος θα πάρει 
τη θέση του πατέρα, πως ο γέρικος κορμός θα μαραθεί αφού βγουν καινούρια βλαστάρια. 
Έτσι ο οίκτος που μου προκαλούσε είχε αφηρημένο χαρακτήρα: τον λυπόμουν σαν 
άνθρωπο, δίχως να νιώθω καμιά συμπάθεια για τις αντιλήψεις και τον τρόπο της ζωής του. 
Καμιά θετική αξία δε θα χανόταν για τον Ελληνισμό αν άνθρωποι σαν τον Κυριακίδη 
σπρώχνονταν στο περιθώριο. ‘‘Επιτέλους, πρέπει και να ζήσουμε’’ είχε πει. Εκεί 
βρισκόταν η διαφορά, κι η καταδίκη του. Γιατί ο γιος του, κι οι άλλοι νέοι, ήταν έτοιμοι 
να πεθάνουν αν χρειαζόταν –ξέροντας πως μόνο με το θάνατο των λίγων εξαγοράζεται 
μια λεύτερη κι άξια ζωή για τους πολλούς. (Ρούφος, 2011, 107)79   

Τα καυστικά σχόλια του Ρούφου για το «παλαιό καθεστώς» της Κύπρου 

γράφονταν τον Φεβρουάριο του 1956˙ τον Ιούνιο, τη στιγμή που του είχε ήδη 

ανακοινωθεί η μετάθεσή του στην Αθήνα, ο συγγραφέας από τη μια θα εξέφραζε την 

απαρέσκειά του για μέρος των επίσημων καθηκόντων που εξακολουθούσε να επιτελεί 

στο πλαίσιο της υπηρεσίας του στο ελληνικό Προξενείο ‒συχνά αυτά θα τον έφερναν 

σε επαφή με πρόσωπα ή με ζητήματα που δεν πολυσυμπαθούσε˙ από την άλλη, όμως, 

θα ένιωθε την ανάγκη να μεταδώσει στον Φραγκόπουλο κάτι από το κλίμα της 

«αγωνιστικής αποφασιστικότητας», του «πείσματος» και της ακλόνητης πεποίθησης 

78 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου στον Θεοτοκά (Λευκωσία, 13 Φεβρ. 1956), όπως δημοσιεύτηκε στο 
Δ. Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-
1964)», περ. Κονδυλοφόρος, ό.π., 281. 
79 Πρβλ. και την αντίθεση ανάμεσα στον παππού του Λευτέρη [= Πετράκη Γιάλλουρου], έναν 
Καρπασίτη «λεβεντόγερο με γένια και βράκα», και στους αστούς εμπόρους της Λευκωσίας: «Ο γέρος 
ήξερε την επαναστατική δράση του εγγονού του και την έβρισκε φυσική. Αυτός ο χωρικός είχε μιαν 
αρχοντιά, μιαν άνεση κι ένα θάρρος που άδικα θα γύρευε κανένας να βρει στη λεγόμενη καλή τάξη της 
πρωτεύουσας, στους εμπόρους που ονειρεύονταν αγγλικούς τίτλους και παράσημα» (Ρούφος, 2011, 
130). 
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για τη νίκη που διακατείχε τους Ελληνοκυπρίους. Ο δυναμισμός, σε συνδυασμό με ένα 

ανεξάντλητο «απόθεμα» κουράγιου, υπομονής και στωικότητας, συνιστούσαν τις 

αρετές εκείνες που θα αποτελούσαν για τον Ρούφο την καταλληλότερη και πλέον 

αδιαφιλονίκητη απόδειξη της ελληνικότητας του κυπριακού λαού ‒έστω και αν όλα 

αυτά στρέφονταν εναντίον των Βρετανών, οι οποίοι ατυχώς (και όντας μέχρι πρόσφατα 

φίλοι και σύμμαχοι των Ελλήνων) είχαν βρεθεί στην αντίπερα όχθη αυτής της 

διαμάχης: 

Ούτε ένας άνθρωπος για κουβέντα. Ο Ζαρατούστρας με τα ζώα του ήταν ευτυχέστερος 
στα βουνά. Τουλάχιστο δεν είχε να βλέπει ούτε δημοσιογράφους, ούτε τα ποικίλα άλλα, 
revolting species of humanity [αποκρουστικά είδη της ανθρωπότητας], που με 
στεναχωρούν… […]  
Η εδώ κατάσταση αμετάβλητη. Απόλυτη νέκρα στην κοινωνική ζωή, παντού αγωνιστική 
αποφασιστικότητα. Ο λαός τούτος είναι φαινόμενο πείσματος: υπομένει τα πάντα στωικά 
και υπομονετικά, σίγουρος για τη νίκη του. Κερδίζουν με το σκληρό τρόπο –το μόνο 
σωστό– την ελληνικότητά τους. Φαίνεται να ’χουν τεράστια αποθέματα σε έμψυχο και 
άψυχο υλικό, κι ατέλειωτο κουράγιο. Τι κρίμα μονάχα να είναι Άγγλοι από την απέναντι 
μεριά! Εξακολουθώ και τους συμπαθώ, τουλάχιστον τους πιο πολλούς. Ελπίζω σε λίγα 
χρόνια, όταν θα ’χει λυθεί το Κυπριακό, να ξαναγίνουμε φίλοι. Στο βιβλίο που ελπίζω να 
γράψω, θα μου είναι εύκολο να είμαι αντικειμενικός.80 

Λίγες μέρες πριν την αποχώρησή του από την Κύπρο, ο Ρούφος θα λάμβανε μια 

επιστολή από τον Η. Βενέζη, μέλος της Ομάδας των Δώδεκα, η οποία στις αρχές της 

χρονιάς, όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, είχε τιμήσει την Πορεία στο Σκοτάδι με 

το βραβείο Κώστα Ουράνη για το καλύτερο μυθιστόρημα του 1955. Υπενθυμίζεται 

εδώ ότι ο ίδιος ο Βενέζης είχε δημοσιεύσει τότε, στην τακτική εβδομαδιαία στήλη που 

διατηρούσε στο Βήμα, κριτική για το βιβλίο του Ρούφου, η οποία και αναπαρήγαγε 

λίγο-πολύ το σκεπτικό εκείνης της βράβευσης˙ στον πρόλογο, μάλιστα, του κριτικού 

του σημειώματος, ο Βενέζης, και στον απόηχο τότε της εξορίας του Μακαρίου στις 

Σεϋχέλλες, είχε επιχειρήσει μια ευθεία διασύνδεση του δεύτερου μέρους της τριλογίας 

του Χρονικού μιας Σταυροφορίας «με τα μεγάλα και πικρά γεγονότα που συνταράζουν 

το Έθνος». Με δεδομένο ότι η σκέψη του Βενέζη, όπως και «όλων των Ελλήνων», 

ήταν «εκεί που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας» (δηλαδή, στην Κύπρο), δεν θεωρούνταν 

ανεπίκαιρη η παρουσίαση και η βράβευση του βιβλίου του Ρούφου, επειδή επρόκειτο 

ακριβώς για έργο «που αναφέρεται πάλι σε μια κρίσιμη ελληνική ώρα –και στο πάθος 

80 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 28 Ιουν. 1956˙ από το 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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της νιότης αυτού του τόπου να μάχεται για τις ιδέες και για το χώμα, για ό,τι νομίζει 

αξιοπρέπεια και αρετή».81  

Αντίστοιχα, στην επιστολή του προς τον συγγραφέα στις 24 Αυγούστου 1956, και 

ενώ θα είχαν μεσολαβήσει οι απαγχονισμοί των Α. Ζάκου, Χ. Μιχαήλ και Ι. Πατάτσου 

(9 Αυγούστου 1956), αλλά και η απόρριψη της πρότασης εκεχειρίας (22 Αυγούστου 

1956) που είχε υποβάλει στους Βρετανούς ο Γρίβας, ύστερα από σχετική προτροπή της 

ελληνικής κυβέρνησης (στην όλη πρωτοβουλία είχε αναμιχτεί, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω, και ο Ρούφος), ο Βενέζης θα εκδήλωνε εκ νέου την εκτίμησή του για το 

«ταλέντο» του νεότερου συναδέλφου του. Επιπλέον, θα τον καλοτύχιζε που βρισκόταν 

στην Κύπρο σε τόσο κρίσιμες στιγμές, ευχόμενος αυτές να περάσουν κάποτε σε ένα 

νέο «Χρονικό»: 

Εύχομαι να γνωριστούμε κάποτε για να μπορέσω να σας πω και με το στόμα πόσο πολύ 
τιμώ το τάλαντον που εκδηλώνεται στο έργο σας. 
Σας συλλογίζομαι πολύ αυτόν τον καιρό στην Κύπρο. Είναι καλή τύχη που είστε αυτόν 
τον καιρό εκεί. Ελπίζω πως κάποτε οι μέρες αυτές θα γίνουν ένα Χρονικό σας.82 

 

V.4. Ο Ρόδης Ρούφος, ο ύποπτος «φιλελληνισμός» των «φίλων του 
άλλου πολέμου» και ο Lawrence Durrell 
  

Από τα χρόνια αυτά της παρουσίας του Ρούφου στην Κύπρο και της ενασχόλησής του 

εκ του σύνεγγυς με το Κυπριακό, μένει να προσθέσουμε μόνο μια σημαντική 

λεπτομέρεια, που θα έπαιζε, όμως, καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια, ιδιαίτερα για την 

απόφασή του να συγγράψει το «μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα»: τη γνωριμία 

του με τον βρετανό συγγραφέα L. Durrell˙ ο τελευταίος, έχοντας προηγηθεί κατά ένα 

περίπου χρόνο στην «ανακάλυψη» της Κύπρου, θα βρισκόταν την ίδια περίοδο στο 

νησί και μάλιστα, όταν θα συναντούσε για πρώτη φορά τον Ρούφο, θα είχε ήδη 

αποδεχθεί τον αμφιλεγόμενο διορισμό του ως επικεφαλής της αναδιοργανωμένης 

Υπηρεσίας Πληροφοριών της αποικιακής κυβέρνησης. Επρόκειτο για ένα νευραλγικό 

πόστο για τη διοχέτευση της επίσημης βρετανικής γραμμής και προπαγάνδας, που 

περιλάμβανε το Γραφείο Τύπου, την Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία και το Τμήμα 

Τουρισμού.83 Η πρώτη γνωριμία των δυο ανδρών φαίνεται να έγινε αρκετά νωρίς, λίγες 

81 Η. Βενέζης, «Βραβείον Ουράνη, 1956», εφ. Το Βήμα, 13 Μαρτ. 1956. 
82 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Βενέζη στον Ρούφο (Αθήνα, 24 Αυγ. 1956˙ από το ιδιωτικό αρχείο 
του συγγραφέα). 
83 Πρβλ. Θ. Παυλίδου, «Ρούφος, Ντάρελ και βρετανική προπαγάνδα», στο αφιερωματικό τεύχος (Δεκ. 
2012) για τον συγγραφέα του περ. Νέα Εστία, ό.π., 223. 
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μόλις βδομάδες μετά την κάθοδο του Ρούφου στο νησί˙ θα έγραφε ο Ρόδης στον 

Μπούλη στις 14 Σεπτεμβρίου 1954: 

Έπειτα [εγνώρισα] έναν Άγγλο Lawrence Durrell συγγραφέα, φιλέλληνα, νυν Διευθυντήν 
Πληροφοριών της εδώ Κυβερνήσεως (Dr Goebbels όπως του είπα φιλομειδώς άμα 
συναντηθήκαμε, και γέλασε). Εξαίρετος τύπος καλού Άγγλου με παιδεία, πνευματικήν 
ευστροφίαν και κέφι. Our own kind, in a way [του δικού μας είδους, κατά κάποιον τρόπο]. 
Και νέος.84  

Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι επαφές του Ρούφου με βρετανούς 

«φιλέλληνες» (όπως με τον C. Μ.  Woodhouse, άλλως Monty, και τον P.  Leigh Fermor, 

άλλως Paddy) και γνώστες των ελληνικών πραγμάτων από τον καιρό της Κατοχής και 

της Αντίστασης, θα εγκαινιάζονταν (και θα πολλαπλασιάζονταν) με την έκδοση της 

Ρίζας του Μύθου στα τέλη του 1954˙ και αυτό, διότι ο έλληνας συγγραφέας θα 

διερευνούσε την περίοδο εκείνη την πιθανότητα μετάφρασης και έκδοσης του 

πρωτόλειου έργου του (και, ενδεχομένως μελλοντικά, ολόκληρης της τριλογίας) στη 

Μ. Βρετανία. Για τον λόγο αυτό, ο Ρούφος θα έστελνε την άνοιξη του 1955 από την 

Κύπρο το πρώτο μέρος του Χρονικού μιας Σταυροφορίας στον Woodhouse˙ ο Monty 

θα ξεκινούσε λίγο αργότερα να μεταφράζει κάποια αποσπάσματα-δείγματα του 

μυθιστορήματος, για να προτείνει με τη σειρά του το βιβλίο στον συνάδελφό του, 

επίσης λόγιο και εκδότη (ελληνικής καταγωγής), Peter Calvocoressi, ο οποίος και είχε 

διασυνδέσεις με τον γνωστό εκδοτικό οίκο Chatto & Windus.  

Εντούτοις, στις αρχές Μαΐου 1955, όταν ο συγγραφέας θα λάμβανε μια 

ευχαριστήρια επιστολή του Woodhouse για τον πρώτο τόμο του Χρονικού (τον οποίο 

και «ανυπομονούσε να διαβάσει»), δεν θα δεχόταν μόνον τα συγχαρητήριά του για την 

έκδοση του βιβλίου, αλλά και τις «πιο ειλικρινείς» του ευχές για τη δύσκολη αποστολή 

του στην Κύπρο: 

Ελπίζω μια μέρα να συναντηθούμε και, στο μεταξύ, επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τις 
πιο ειλικρινείς μου ευχές στη λεπτή θέσιν που κρατείτε.85 

Η ανταλλαγή επιστολών Ρούφου-Woodhouse θα γινόταν αρκετά συχνή στις αρχές 

του 1956, οπότε και ο βρετανός ελληνιστής, τέως υποδιοικητής και, ακολούθως, 

επικεφαλής της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα την περίοδο 1942-

84 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 14 Σεπτ. 1954), στο Χ. Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π., 66. 
85 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής του Woodhouse στον Ρούφο από το Cunningham (5 Μαΐου 1955)˙ 
ολόκληρη η αλληλογραφία τους απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα (η υπογράμμιση στη 
συγκεκριμένη επιστολή είναι του Woodhouse, το χωρίο γραμμένο απευθείας στα ελληνικά από τον ίδιο). 
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1944, θα  έπαιρνε στα χέρια του και το δεύτερο μέρος, την Πορεία στο Σκοτάδι.86 Ο 

Ρούφος θα ζητούσε επανειλημμένως τη συνδρομή και τη γνώμη του Woodhouse για 

θέματα σύνθεσης, μορφής και περιεχομένου του Χρονικού ή για πιθανά «ελαττώματα» 

που έπρεπε να αποφευχθούν στα διάφορα μέρη του, εφόσον θεωρούσε τον συνομιλητή 

του (πέρα από τον ιδανικό μεταφραστή για τα βιβλία του) περισσότερο αρμόδιο να τον 

διαφωτίσει για «τα στάνταρ και τις αντιδράσεις του μέσου, ας πούμε, μορφωμένου 

αναγνώστη στον αγγλόφωνο κόσμο», όπου και ενδιαφερόταν περισσότερο να 

απευθυνθεί:  

ειλικρινά, ενδιαφέρομαι περισσότερο να πλησιάσω, αν είναι δυνατόν, ένα περισσότερο 
διεθνές κοινό, παρά να απευθυνθώ στο πολύ περιορισμένο κοινό της δικής μου πατρίδας.87  

Όσο για την Πορεία στο Σκοτάδι, ο έλληνας συγγραφέας ευελπιστούσε ότι ο 

συνομιλητής του δεν θα την έβρισκε «πολύ απογοητευτική, ιδιαίτερα καθώς 

ασχολ[ούνταν] με μια πλευρά της ζωής στην κατεχόμενη Ελλάδα» με την οποία ο 

Monty ήταν «ιδιαίτερα εξοικειωμένος –μολονότι, βέβαια, από μια λίγο διαφορετική 

οπτική γωνία».88 Έτσι, σε επιστολή του προς τον Monty στις 23 Ιανουαρίου 1956 από 

τη Λευκωσία, ο Ρούφος θα ομολογούσε πόσο πολύ ευχάριστη για τον ίδιο ήταν η 

προοπτική να μεταφραστούν τα βιβλία του (οι δύο πρώτοι τόμοι του Χρονικού) από τον 

Woodhouse και θα ευχόταν με όλη του την καρδιά να τα βρουν αξιόλογα και οι εκδότες 

Chatto & Windus. Στο μεταξύ, θα ήθελε να του υποδείξει ο συνομιλητής του ποια ήταν 

τα αποσπάσματα της Ρίζας του Μύθου που είχε επιλέξει ως χαρακτηριστικότερα για να 

τα μεταφράσει και να τα αποστείλει ως δείγματα στους εν λόγω εκδότες˙ μάλιστα, θα 

τον παρακαλούσε να του στείλει και του ιδίου ένα αντίγραφο με τα μεταφρασμένα 

αποσπάσματα ή, έστω, να του διευκρινίσει τις σελίδες του πρωτοτύπου που μετέφρασε. 

Καταληκτικά, θα του ζητούσε την άδεια να τον απασχολήσει και πάλι στο άμεσο 

μέλλον με διάφορα προβλήματα επεξεργασίας ή και συγγραφής της Άλλης Όχθης, 

παροτρύνοντας τον Monty να εκφράσει με απόλυτη ειλικρίνεια τις απόψεις του: 

Δουλεύω τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας, το οποίο καλύπτει την 
περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου ’44 και Φεβρουαρίου ’45, οπότε και ο στρατός του Ζέρβα 
διαλύθηκε. Ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος μέσα στον χρόνο. Αν δεν σας επιβαρύνω 
υπερβολικά, θα ήθελα να σας γράψω σε μεγαλύτερη έκταση σχετικά με τα προβλήματα 

86 Με την ευχαριστήρια επιστολή του για την Πορεία στο Σκοτάδι (Cunningham, 2 Ιαν. 1956), ο 
Woodhouse πληροφορούσε τον Ρούφο ότι είχε ήδη μεταφράσει και αποστείλει στον P. Calvocoressi 
«κάποια αποσπάσματα του πρώτου τόμου», με την ελπίδα ότι «θα πειστεί να αναλάβει ο οίκος του την 
έκδοση της πλήρους μετάφρασης του βιβλίου». 
87 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου προς Woodhouse από τη Λευκωσία (16 Φεβρ. 1956). 
88 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου προς Woodhouse από τη Λευκωσία (23 Ιαν. 1956). 
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και τα στοιχεία αυτού του τελευταίου μέρους και να ζητήσω τη συμβουλή σας γι’ αυτά. 
Παρακαλώ να είστε απόλυτα ειλικρινής.89 

Ωστόσο, τα σχέδια της μετάφρασης δεν θα ευοδώνονταν τελικά˙ ίσως, στην 

αρνητική έκβαση της όλης υπόθεσης να έπαιξαν κάποιο ρόλο η εκπεφρασμένη 

ενόχληση του Woodhouse για την καθόλου κολακευτική «απεικόνιση», στην Πορεία 

στο Σκοτάδι, των Βρετανών και της ζωής τους στα βουνά της Ηπείρου δίπλα στους 

αντάρτες του ΕΔΕΣ του Ν. Ζέρβα κατά τους τελευταίους μήνες πριν την 

απελευθέρωση˙ η σχετική ενόχληση του Woodhouse θα ήταν έκδηλη σε επιστολή του 

προς τον Ρούφο: 

Δεν έχω ακόμη νέα από τον Peter Calvocoressi για την απόφασή του σχετικά με το βιβλίο 
σας [τη Ρίζα του Μύθου], αλλά έχω διαβάσει τον δεύτερο τόμο και μου άρεσε ακόμη 
περισσότερο από τον πρώτο: θα μιλήσω στον Peter γι’ αυτό, αν η απάντησή του για τον 
πρώτο είναι αρνητική. Οι μόνες επιφυλάξεις μου για τον δεύτερο τόμο έχουν να κάνουν 
με ζητήματα ουσίας, όχι ύφους ή σύνθεσης. Η απεικόνιση της ζωής στη Βρετανική 
Αποστολή είναι άδικη, αν στοχεύει στο να είναι αντιπροσωπευτική: με τον ίδιο τρόπο που 
θα ήταν άδικη εκ μέρους μου μια απεικόνιση, όπου θα απέδιδα (όπως θα μπορούσα να 
είχα κάνει) τη ζωή στην Αθήνα, βασισμένη στην επίσκεψή μου εκεί στις αρχές του 1943. 
Ίσως ξεχνάτε πως εσείς είδατε τη ζωή στα βουνά μόνον κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
έξι μηνών του πολέμου: τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν μάλλον διαφορετικά, και 
θυμάμαι, καθώς διάβαζα τον πρώτο τόμο, ότι σε σύγκριση με τη δική σας ζωή και τη ζωή 
των φίλων σας στην Αθήνα το 1941-3, η δική μου ζωή στα βουνά ήταν πολύ δυσχερέστερη 
την ίδια περίοδο. Είμαστε όλοι εγωκεντρικοί γύρω από αυτά τα πράγματα.90 

Στην απαντητική του επιστολή από τη Λευκωσία, ο Ρούφος θα ευχαριστούσε τον 

Woodhouse για τα καλά του λόγια για την Πορεία στο Σκοτάδι, αναγνωρίζοντας (εν 

μέρει) τη βασιμότητα των ενστάσεων του συνομιλητή του («Όσο για τις παρατηρήσεις 

σας αναφορικά με τη ζωή στη Β.[ρετανική] Σ.[τρατιωτική] Α.[ποστολή], έχετε αρκετά 

δίκαιο»)˙ εντούτοις, θα ξεκαθάριζε την ίδια στιγμή ότι:  

Δεν είχα σκοπό, βέβαια, να παρουσιάσω τη δική μου εντύπωση της ζωής εκεί το 1944 ως 
τη γενικότερα έγκυρη, αλλά τώρα μου φαίνεται πως θα μπορούσα να παρεξηγηθώ. Θα 
φροντίσω, ώστε οι περιορισμοί και η υποκειμενικότητα της περιγραφής μου να γίνουν 

89 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου προς Woodhouse από τη Λευκωσία (23 Ιαν. 1956)˙ στην κατάληξη 
της επιστολής του, ο Ρόδης θα παρακαλούσε, επίσης, τον Monty να του αποστείλει και μια φωτογραφία 
του, καθώς είχε την εντύπωση ότι είχαν συναντηθεί μια φορά στα Δερβίζιανα την άνοιξη του 1944 (μια 
υποψία που τελικά δεν θα επαληθευόταν). Πάντως, αισθανόμενος (προφανώς) άβολα για την οικειότητα 
και για όσα είχε επιφορτίσει τον συνομιλητή του να κάνει ή να δει, ο Ρούφος θα απολογούνταν για την 
πολυλογία του και θα παραδεχόταν ότι κάποτε παρασύρεται από τις αναμνήσεις του˙ στο υστερόγραφο 
θα του ζητούσε, μάλιστα, συγγνώμη που έγραφε στη γραφομηχανή, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή, 
δεδομένου ότι ο γραφικός του χαρακτήρας ήταν εξαιρετικά δυσανάγνωστος. 
90 Απόσπασμα επιστολής Woodhouse προς Ρούφο από το Λονδίνο (27 Φεβρ. 1956) σε επιστολόχαρτο 
του Royal Institute of International Affairs˙ αμέσως παρακάτω, εντούτοις, ο Woodhouse διευκρίνιζε ότι: 
«Η παρατήρηση αυτή, ωστόσο, δεν έχει σκοπό να μειώσει την αξία της ‘‘Πορείας στο Σκοτάδι’’, την 
οποία θα χαιρόμουν πολύ να μεταφράσω». 
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ξεκάθαρα˙ αν το βιβλίο μεταφραστεί, θα μπορούσα να προβώ σε σχετική διευκρίνιση με 
ένα σύντομο προλογικό σημείωμα. Αλλιώς, θα το πράξω στον τρίτο τόμο.91 

Περισσότερο, όμως, φαίνεται να λειτούργησαν αποτρεπτικά στα σχέδια έκδοσης 

του Χρονικού μιας Σταυροφορίας στη Μ. Βρετανία οι εξελίξεις στο Κυπριακό˙ σε 

επιστολή του προς τον Ρούφο με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 1956, και ενώ οι 

διαπραγματεύσεις Μακαρίου-Harding θα είχαν περάσει στην τελική και πιο κρίσιμη 

φάση τους, ο δεδηλωμένα συντηρητικός Woodhouse δεν θα περιοριζόταν μόνο στο να 

αποστείλει στον συγγραφέα τη φωτογραφία του από την εποχή του αντάρτικου ή τα 

αποσπάσματα-δείγματα της Ρίζας του Μύθου που είχε μεταφράσει για λογαριασμό των 

Chatto & Windus,92 αλλά θα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός έναντι των ελληνικών θέσεων 

και τακτικών χειρισμών στο Κυπριακό: 

Επιτρέψτε μου να προσθέσω, ως γνωστός φιλέλληνας, ότι οι άνθρωποι στη χώρα μου έχουν 
πράγματι τόσο, μα τόσο πολύ, «έρθει ως εδώ» με τους δικούς σας στην Κύπρο. Τολμώ να 
πω ότι αυτό είναι αμοιβαίο, αλλά δεν έχει νόημα να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στα 
γεγονότα. Η καρδιά μου αιμορραγεί εξαιτίας όλης αυτής της υπόθεσης. 93 

Προφανώς από διπλωματική αβρότητα, και καθώς η θερμοκρασία αλλά και η 

ρητορική του συναφούς με το Κυπριακό σχόλιου του Woodhouse δεν άφηναν και 

πολλά περιθώρια για διάλογο (ο οποίος, σε περίπτωση που προχωρούσε, θα κατέληγε 

μάλλον σε μια άγονη αντιδικία, χωρίς πιθανότητες αμοιβαίας κατανόησης και 

αλληλοπροσέγγισης), ο Ρούφος θα επέλεγε να μη «σηκώσει το γάντι» και να μην 

απαντήσει στην ουσία της τοποθέτησης του συνομιλητή του. Αντίθετα, θα ευχόταν τη 

91 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου προς Woodhouse από τη Λευκωσία (19 Μαρτ. 1956), με την οποία 
τον ενημέρωνε, επίσης, για τη βράβευση του βιβλίου από την «Ομάδα των Δώδεκα», δίνοντας επιπλέον 
πληροφορίες για τη σύνθεση και το ιστορικό της. 
92 Ο Woodhouse θα έσπευδε να αποστείλει άμεσα στον συγγραφέα τα τέσσερα αποσπάσματα, που είχε 
μεταφράσει από τη Ρίζα του Μύθου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Ρούφο, στην απαντητική του 
επιστολή (Cunningham, 29 Ιαν. 1956), ότι ανέμενε ακόμη νέα από τον εκδοτικό οίκο Chatto & Windus. 
Θα τον ενθάρρυνε, ακόμη, να του γράψει για οτιδήποτε πίστευε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να τον βοηθήσει 
κατά τη συγγραφή του τρίτου τόμου του Χρονικού, ενώ θα του έστελνε και μια φωτογραφία του, 
τραβηγμένη το 1944. 
93 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Woodhouse στον Ρούφο από το Cunningham (29 Ιαν. 1956˙ η 
υπογράμμιση στην επιστολή είναι του Woodhouse, το χωρίο γραμμένο στα ελληνικά από τον ίδιο). Για 
τις θέσεις του Woodhouse στο Κυπριακό την ίδια εποχή, εκφρασμένες ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 σε διάφορα έντυπα, πρβλ. το άρθρο του, «Greece’s Great Idea», περ. The Spectator (27 Ιαν. 
1950) ‒τις μέρες που λίγο-πολύ διεξαγόταν το λεγόμενο «ενωτικό» δημοψήφισμα στην Κύπρο, το 
κείμενο αυτό θα δημοσιευόταν μεταφρασμένο και στην Καθημερινή (27 Ιαν. 1950) με τον τίτλο «Η 
Ένωσις της Κύπρου και η Μεγάλη Ιδέα», συνοδευόμενο από το πολύ εύγλωττο σχόλιο της αθηναϊκής 
εφημερίδας: «Αι απαράδεκτοι απόψεις ενός Άγγλου»˙ πρβλ. ακόμη, C. M. Woodhouse «Cyprus and the 
Middle Eastern Crisis», International Journal (Canadian Institute of International Affairs, Toronto), τόμ. 
ΧΙ, τχ. 1 (χειμ. 1955-1956), 1-15, καθώς και το βιβλίο του, British Foreign Policy since the Second 
World War, Λονδίνο, Hutchinson, 1961, σ. 255˙ πρβλ, ακόμη και F. Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη, 1946-
1959, τόμ. Α΄-Β΄, ό.π., σ. 84-85, 257 και 827. 
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δίκαιη λύση του Κυπριακού προβλήματος, που θα επέτρεπε τη γρήγορη επαναφορά 

των αγγλοελληνικών σχέσεων στο πρόσφατο επίπεδο της στενής και θερμής 

συναντίληψης και συνεργασίας, παραπέμποντας στον Durrell και σε ό,τι αυτός 

αποκαλούσε ως συνέχεια του «αγγλοελληνικού ερωτικού ειδυλλίου»: 

Σχετικά με την τελευταία παράγραφο της επιστολής σας, που αφορά την Κύπρο: θα 
μπορούσα να έγραφα ολόκληρο βιβλίο προς απάντησή σας, αλλά θα προτιμούσα να μην 
αρχίσω μια συζήτηση που δεν μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα, όπως με αφήνει να 
εννοήσω η εισαγωγική σας παρατήρηση. Θα έλεγα μόνον ότι κι εγώ, επίσης, λυπάμαι 
πάρα πολύ για την παρούσα αξιοθρήνητη κατάσταση των πραγμάτων και, ειλικρινά, 
ελπίζω σε μια δίκαιη λύση, η οποία και θα επιτρέψει την επανάληψη αυτού που ο Λάρρυ 
Ντάρελ αποκαλεί ως «αγγλοελληνικό ερωτικό ειδύλλιο».94  

Πάντως, το όλο ζήτημα της μετάφρασης των δύο πρώτων τόμων του Χρονικού θα 

έκλεινε, μάλλον οριστικά, το καλοκαίρι του 1957, με επιστολή (ημερομηνίας 1ης 

Αυγούστου 1957) που υπόγραφε ο λογοτεχνικός ατζέντης Roland Barker (εκ μέρους 

της Curtis Brown LTD)˙ στην επιστολή αυτή επισυναπτόταν απόσπασμα της 

απάντησης του P. Calvocoressi, ο οποίος δεν σύστηνε τελικά τη μετάφραση/έκδοση 

των βιβλίων του Ρούφου στον αγγλοσαξονικό χώρο («πρόκειται για κάτι για το οποίο 

πλέον δεν αισθανόμαστε αρκετό ενθουσιασμό»). Ο Barker θα δήλωνε την 

απογοήτευσή του («είναι μεγάλο κρίμα»), όχι μόνο για το γεγονός ότι οι εκδότες Chatto 

& Windus «έχασαν το ενδιαφέρον τους» για τα δύο μυθιστορήματα, αλλά και για το 

ενδεχόμενο να αναζητηθούν και άλλοι (συν)εκδότες από την αμερικανική αγορά 

(όπως, αρχικά, είχε προτείνει ο P. Calvocoressi) ‒μια προοπτική που ούτε αυτή είχε 

σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας, κατά την εκτίμησή του, τη δεδομένη στιγμή. Τελικά, 

ο Barker ‒με τη διαβεβαίωση ότι η μη θετική κατάληξη των προσπαθειών τους, κατά 

τη συγκυρία εκείνη, ήταν απλώς «κακή τύχη» και ότι, υπό άλλες συνθήκες, η όλη 

υπόθεση θα είχε αίσιο τέλος‒ θα αντιπρότεινε στον Ρούφο να ξαναπροσπαθήσουν να 

βρουν εκδότες τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ, όταν θα ολοκληρωνόταν και ο 

τρίτος τόμος του Χρονικού, δηλαδή Η Άλλη Όχθη:  

94 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου στον Woodhouse (Λευκωσία, 16 Φεβρ. 1956)˙ στην ίδια 
επιστολή, σε περισσότερο όμως τυπικό/υπηρεσιακό ύφος (ακόμη και το επιστολόχαρτο θα ήταν πλέον 
του «Γενικού Προξενείου της Ελλάδος εν Κύπρω»), ο Ρούφος θα ευχαριστούσε τον Woodhouse για την 
αποστολή των μεταφρασμένων αποσπασμάτων της Ρίζας του Μύθου και για τη φωτογραφία του (δεν 
ήταν, βέβαια, αυτός που νόμιζε, αλλά, παρά ταύτα, ήθελε να κρατήσει το πορτραίτο του ως αναμνηστικό, 
αφού πρώτα ο Monty του το ξαναέστελνε υπογραμμένο). Όσο για τις μεταφράσεις, γενικά θα ήταν 
«ενθουσιασμένος» (του είχαν αρέσει περισσότερο από όσο θα μπορούσε να πιστέψει ότι θα του άρεζε 
ποτέ μια μετάφραση), μολονότι θα είχε μικρές επιφυλάξεις ή και αντιρρήσεις πάνω σε κάποιες 
λεπτομέρειες (δεν θα διευκρίνιζε ποιες ακριβώς, τη στιγμή που το όλο το ζήτημα της μετάφρασης 
παρέμενε μάλλον θολό).   
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Προσωπικά θα προτιμούσα να εξαπολύσουμε μια νέα επίθεση και στις δύο αγορές, όταν 
το τρίτο μυθιστόρημα θα είναι έτοιμο και όταν θα είμαστε ίσως σε θέση να τους 
παρουσιάσουμε και κάτι καινούριο, την ίδια στιγμή που θα τους παρουσιάζουμε κάτι που 
είναι φυσικό οι εκδότες τώρα να θεωρούν μάλλον ότι είναι κάπως παλιό και «από δεύτερο 
χέρι».95 

Την ίδια περίπου εποχή με τις προσπάθειες για εξεύρεση εκδότη για τη Ρίζα του 

Μύθου στον αγγλοσαξονικό χώρο, ο Ρούφος θα δημοσίευε στο περιοδικό Κυπριακά 

Γράμματα ένα αρκετά εκτενές κριτικό σημείωμα για το βιβλίο του P. Leigh Fermor, 

The Cretan Runner (Ο Αγγελιαφόρος από την Κρήτη)˙96 επρόκειτο για τα 

απομνημονεύματα ενός κρητικού αγωνιστή της Αντίστασης, του Γιώργου 

Ψυχουντάκη, τα οποία είχε επιμεληθεί και μεταφράσει ο ίδιος ο Paddy, στην 

προσπάθειά του να διασώσει και να αποτυπώσει το αυθεντικά λαϊκό, «μακρυγιαννικό» 

ύφος και ήθος ενός αγράμματου βοσκού, ο οποίος είχε δοθεί με όλη την ψυχή του στον 

αγώνα της πατρίδας του ενάντια στον γερμανό εισβολέα και κατακτητή.97 Η 

βιβλιοκρισία αυτή του Ρούφου έχει ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, καθώς εκεί 

γίνονταν νύξεις για διάφορα θέματα (ιστορικής, πολιτισμικής και ανθρωπολογικής 

υφής, ακόμη και αισθητικής), κυρίως αναφορικά με την «εικόνα» του Νεοέλληνα στη 

Δύση, όπως αυτή είχε φιλοτεχνηθεί από ευρωπαίους «φιλέλληνες» ‒θίγοντας, 

ταυτόχρονα, και τη συνακόλουθη πρόσληψη, εσωτερίκευση και ανάδειξη/αξιοποίηση 

της αναπαράστασης αυτής από τον ίδιο τον σύγχρονο Έλληνα με τα γνωστά 

συμπλέγματα μειονεξίας έναντι των «πολιτισμένων» Ευρωπαίων: 

Εδώ είναι όμως που επεμβαίνουν οι σημερινοί Δυτικοί φιλέλληνες, κι ιδιαίτερα οι πιο 
καλλιεργημένοι απ’ αυτούς. Βαριεστισμένοι απ’ τη μονοτονία και τα νευρωτικά αδιέξοδα 
του μηχανοποιημένου τους πολιτισμού, αναζητώντας τη ρομαντική γραφικότητα που 
λείπει απ’ τη ζωή των λαών τους, θέλουν σώνει και καλά να μας βλέπουν με τη 
φουστανέλα. Αν τους ακούγαμε θα ξαναγυρίζαμε στον ‘‘Αγαπητικό της Βοσκοπούλας’’ 
και θα βόσκαμε όλοι γιδοπρόβατα, παίζοντας φλογέρα και χορεύοντας τους εθνικούς μας 

95 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής R. Barker (εκ μέρους της Curtis Brown LTD) στον Ρούφο (Λονδίνο, 
1 Αυγ. 1957˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). Μάλλον στις επαφές αυτές αναφερόταν ο Ρούφος 
σε ανέκδοτη επιστολή του από την Κέρκυρα (15 Αυγ. 1957): «Οι φήμες ότι στο Λονδίνο συνεννοήθηκα 
για βιβλίο Κύπρου, αβάσιμες. Ευρεθείς εκεί ως King’s Messenger [βασιλικός απεσταλμένος] είδα απλώς 
τον literary agent [λογοτεχνικό ατζέντη] μου και μίλησα ουτοπικά για ενδεχόμενη μετάφραση 
‘‘Χρονικού’’» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
96 Ρ. Προβελέγγιος, «Φιλελληνισμός και Πρωτογονισμός», περ. Κυπριακά Γράμματα, τχ. 242 (Αυγ. 
1955), 339-341 [= Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 53-57]. 
97 Το βιβλίο εκδόθηκε το 1955 (και σε νεότερη επανέκδοση το 1988) σε επιμέλεια και μετάφραση του 
Fermor με τον τίτλο: G. Psychoundakis, The Cretan Runner: His Story of the German Occupation 
(Λονδίνο, John Murray). Για τη γνωριμία και την κοινή τους δράση κατά τον αντιστασιακό αγώνα στην 
Κρήτη, το «ιστορικό» έκδοσης του βιβλίου του Ψυχουντάκη, καθώς και τη μετάφραση αργότερα από 
τον ίδιο των ομηρικών επών στην κρητική διάλεκτο με ενθάρρυνση και πάλι του Fermor, πρβλ. Α. 
Κούπερ, Πάτρικ Λη Φέρμορ. Μια Περιπέτεια, μτφρ. Η. Μαγκλίνης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2012 (το 
ευρετήριο οδηγεί). 
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χορούς. Εμείς καμαρώνουμε με το φράκο μας κι αυτοί επιμένουν να φωτογραφίζουν τη 
φουστανέλα –ή και τη νησιώτικη βράκα.98 

Τα ζητήματα αυτά τής (με σύγχρονους όρους) «πολιτισμικής εικονολογίας», θα 

κέρδιζαν, όπως αποδεικνύεται και από το σχετικά πρώιμο αυτό κείμενο του Ρούφου, 

το ενδιαφέρον του από νωρίς, για να παραμείνουν μέχρι το τέλος της ζωής του στο 

επίκεντρο του προβληματισμού του.99 Στο πλαίσιο, τώρα, της επίδρασης που δείχνει 

να είχε στη σκέψη του Ρούφου η κυπριακή του εμπειρία, όπως και η επαφή του (είτε 

εκ του σύνεγγυς είτε δι’ αλληλογραφίας) με δυτικούς «φιλέλληνες» ‒στοιχεία που 

αναμφίβολα θα εξέβαλλαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στη Χάλκινη Εποχή‒, η 

συγκεκριμένη βιβλιοκρισία παρέχει πολύτιμες ενδείξεις για τον τρόπο που ο Ρούφος 

είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει ‒με μεγάλη επιφύλαξη, είναι αλήθεια‒ τους βρετανούς 

συνομιλητές του, οι οποίοι διεκήρυσσαν «λόγω και έργω» τον «φιλελληνισμό» τους –

ανάμεσά τους θα συγκαταλεγόταν, πέρα φυσικά από τον P. Leigh Fermor, και ο ίδιος 

ο L. Durrell. 

Πρέπει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι λίγο-πολύ την περίοδο εκείνη (Μάιος 1955), 

που ο Αγγελιαφόρος θα δημοσιευόταν στη Μ. Βρετανία, ο Fermor θα βρισκόταν στην 

Κύπρο˙ θα ήταν το τρίτο του ταξίδι στο νησί (ύστερα από δύο διαδοχικές επισκέψεις 

τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 1953), κατά τη διάρκεια του οποίου θα έδινε 

διάλεξη στο Βρετανικό Συμβούλιο στη Λευκωσία και, φυσικά, θα συναντιόταν και με 

τον Durrell (φίλο του από τα χρόνια της κοινής τους παρουσίας στην Αίγυπτο και στη 

Μ. Ανατολή την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) ‒θα παρακολουθούσαν, 

μάλιστα, μαζί τη δίκη του πληρώματος του καϊκιού «Άγιος Γεώργιος».100 Στη δίκη 

98 Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 54. Στη βιβλιοκρισία του Ρούφου για τον 
Αγγελιαφόρο αναφέρεται και η Κούπερ (ό.π., σ. 432-433), προκειμένου να αναδείξει τη διαφορά στην 
κριτική υποδοχή που έτυχε το βιβλίο στον αγγλοσαξονικό και στον ελληνικό χώρο: «[Ο Πάντι] Δεν πήγε 
στο Λονδίνο για την έκδοση του Αγγελιαφόρου από την Κρήτη τον Μάιο, παρακολούθησε όμως στενά 
την πορεία του. Χάρη σε πρώιμες και ενθουσιώδεις κριτικές από την Ντίλις Πάουελ στους Sunday Times 
και από τον Πίτερ Κενέλ στην Daily Mail, το βιβλίο πούλησε περισσότερα από δύο χιλιάδες αντίτυπα 
μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες. Ωστόσο, μία ενδιαφέρουσα κριτική από τον Ρόδη Ρούφο, η οποία 
εμφανίστηκε όταν το βιβλίο εκδόθηκε στα ελληνικά, κατέδειξε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση». 
99 Ο Ρούφος θα δημοσίευε μια δεκαετία αργότερα βιβλιοκρισία και για ένα άλλο σχετικό με τη 
νεοελληνική ταυτότητα βιβλίο του P. Leigh Fermor, τη Ρούμελη, στο περ. Εποχές, τχ. 41 (Σεπτ. 1966), 
269-271 [= Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 57-62], ενώ σχετικά ζητήματα 
νεοελληνικής ιστορίας, πολιτικής και θεσμικής εξέλιξης του ελληνικού κράτους θα θίγονταν και στα 
εισαγωγικά κεφάλαια του πρώτου μέρους του βιβλίου-καταγγελίας της δικτατορίας των 
Συνταγματαρχών, Vérité sur la Grèce [μεταφρασμένο στα αγγλικά από τον R. Clogg ως Inside the 
Colonels’ Greece, Λονδίνο, Chatto & Windus, 1972, σ. 17-53]. 
100 Πρβλ. Α. Κούπερ, Πάτρικ Λη Φέρμορ..., ό.π., σ. 416-419 και 431-432˙ ειδικά, με αφορμή τη δίκη του 
πληρώματος του «Αγ. Γεώργιος», η Κούπερ αναφέρει: «Ο Πάντι βρήκε τον Ντάρελ στην Πάφο να 
παρακολουθεί τη δίκη μελών της ΕΟΚΑ που είχαν συλληφθεί ενώ περίμεναν ένα καΐκι έμφορτο με όπλα 
και πυρομαχικά. Το πλήθος έξω από το δικαστήριο έσπαγε παράθυρα και φώναζε απαιτώντας την 
απελευθέρωση των κατηγορουμένων. Ο Πάντι αμφέβαλλε για το αν ποτέ κατάφερναν να νικήσουν οι 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

613

αυτή (αν όχι σε όλη τη διάρκειά της, τουλάχιστον σε μέρος της) θα παρευρισκόταν, 

όπως ειπώθηκε παραπάνω, και ο Ρούφος υπό την επίσημη ιδιότητά του, μολονότι το 

πιθανότερο είναι να είχε ήδη γνωριστεί προηγουμένως με τον Fermor. Το βέβαιο είναι 

ότι ο Paddy με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα ζητούσε από τον εκδότη του στο 

Λονδίνο να αποστείλει το βιβλίο του Ψυχουντάκη στον Ρούφο ως αντίδωρο της δικής 

του Ρίζας του Μύθου, την ανάγνωση της οποίας, σύμφωνα με μια σύντομη κάρτα που 

θα έστελνε στον συγγραφέα από την Ύδρα, απολάμβανε «πάρα πολύ».101  

Ο Ρούφος, από τη μεριά του, δεν θα αμφισβητούσε ούτε τις «δάφνες» του ίδιου 

του κρητικού αγωνιστή (το θάρρος, τον πατριωτισμό και το πνεύμα ανιδιοτέλειας και 

αυτοθυσίας που τον διέκριναν), ούτε, από την άλλη, την πρόθεση του Fermor να 

«μνημειώσει» κατά κάποιον τρόπο, αυτή, την εν μέρει άγνωστη για τους ξένους και 

τους (πρώην;) Συμμάχους της Ελλάδας, πλευρά της Αντίστασης στις δυνάμεις του 

Άξονα, ιδιαίτερα σε μια οξυμμένη περίοδο για τη χώρα και τις σχέσεις της με τη Δύση, 

λόγω των περιπλοκών του Κυπριακού. Αυτό που θα τον ενοχλούσε (και) στο βιβλίο 

του Fermor (άσχετα με το αν αυτό ενέπιπτε όντως στις προθέσεις του συγγραφέα) ήταν 

το έκθαμβο, σχεδόν εκστασιασμένο «βλέμμα» του «πολιτισμένου» αποικιοκράτη 

Ευρωπαίου στον «πρωτόγονο» ιθαγενή, τον «φυσικό» άνθρωπο, ο οποίος τόσο σπάνιζε 

πλέον στην αλλοτριωμένη από τον τεχνικό πολιτισμό Δύση. Ο Fermor έδινε, επιπλέον, 

την (εσφαλμένη) εντύπωση στους αναγνώστες ότι ο Ψυχουντάκης αποτελούσε το 

πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα του σύγχρονου Νεοέλληνα ‒εύπιστου και συνάμα 

πονηρού, αμαθή και σοφού, βρακοφόρου επαναστάτη και πειθήνιου υπηρέτη και 

εκτελεστή των εντολών, όσων οι μεγάλοι «προστάτες» και «σύμμαχοι» της χώρας 

όριζαν: 

Ο συγγραφέας του βιβλίου που μας απασχολεί είναι αναμφίβολα ένας πολύ καλός 
πατριώτης και θαρραλέος αγωνιστής. Καθόλου δε θέλω να μειώσω τις δάφνες του. Αλλά, 
δυστυχώς, δεν είναι σε θέση να γράψει. Φαίνεται άλλωστε πως ο ίδιος έχει τη φρονιμάδα 
της απαιδευσίας του και δε ζήτησε να δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά του. Η 
φιλελληνική ψυχή όμως, πιστή στην παράδοσή της, δε μπόρεσε να μη πέσει σ’ έκσταση 
μπροστά σ’ ένα τέτοιο ντοκουμέντο του ελληνικού πρωτογονισμού, μπροστά στη 
«φρεσκάδα» και το αυθόρμητο της έκφρασής του –με τον ίδιο τρόπο που η σύγχρονη 
δυτική «ιντελλιγκέντσια» λατρεύει τη νέγρικη μουσική και τη γλυπτική των πιο 
καθυστερημένων νησιών του Ειρηνικού, μα λιγότερο δικαιολογημένα. […] 

Βρετανοί, αν και ο Ντάρελ πίστευε ότι οι Κύπριοι ‘‘από μόνοι τους δεν έχουν την αντοχή για αγώνα 
μεγάλης διάρκειας’’. Όπως και να είχε, το όλο σκηνικό ήταν πολύ καταθλιπτικό. ‘‘Η Κύπρος ήταν 
απαίσια’’ έγραφε ο Πάντι στην Νταϊάνα ‘‘οι Κύπριοι σκυθρωποί και, μ’ έναν γελοίο τρόπο, 
μουτρωμένοι, οι Άγγλοι είναι τα σκουπίδια του Αποικιακού Γραφείου, καλοπροαίρετοι, χωρίς φαντασία, 
γκαφατζήδες, πεισματάρηδες και πέμπτης κατηγορίας’’» (σ. 432, πρβλ. και 438).  
101 Από αχρονολόγητη κάρτα του P. Leigh Fermor στον Ρούφο (το πιθανότερο, από την Ύδρα, αρχές 
καλοκαιριού του 1955˙ από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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Δεν αμφισβητώ ούτε για μια στιγμή τις άριστες προθέσεις του κ. Leigh Fermor. Από 
μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα μετάφρασε και δημοσίευσε το βιβλίο. Μ’ ενθουσιασμό και 
θαυμασμό μιλάει στον πρόλογό του για τις αρετές των απλοϊκών ανταρτών που δούλεψαν 
μαζί του στην Κρήτη, για το θάρρος, την εξυπνάδα, την ανιδιοτέλειά τους. Αλλά έτσι 
μιλούσε συχνά κι ο Kipling για τους Ινδούς, ο Lawrence για τους Βεδουίνους του, ο 
Somerset Maugham για τους Μαλαισίους. Η εντύπωση που θ’ αποκομίζει απ’ το βιβλίο ο 
μέσος ξένος αναγνώστης του για τους Έλληνες (ενώ είμαι βέβαιος ότι δεν επιδιώκει αυτό 
ο μεταφραστής) είναι ότι πρόκειται για αρκετά συμπαθητικούς ιθαγενείς υπηρέτες που 
έκαναν καλά το καθήκον τους προς τους συμμάχους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια του 
πολέμου.102 

Έτσι, η εικόνα που ήταν δυνατόν να αποκομίσει συνολικά ο ξένος αναγνώστης 

από το βιβλίο σχετικά με την πρωτόγονη κατάσταση των Ελλήνων (σαν να ίσχυε ακόμη 

στη χώρα η «δουλεία» ή η «πολυγαμία») είναι ότι «χρειαζόμαστε κάποια σοβαρή 

φιλελληνική κηδεμονία…».103 Με άλλα λόγια, ο Ρούφος θα υποπτευόταν ότι πίσω από 

τέτοιες αφελείς και γνήσια λαϊκές διηγήσεις υποκρύπτονταν, ανάμεσα σε άλλα, και 

πολιτικές σκοπιμότητες˙ αυτό προκύπτει και από το σχετικό σχόλιο για το 

συγκεκριμένο βιβλίο του Fermor ενός άλλου «φιλέλληνα», το οποίο παραθέτει (και 

καυτηριάζει) στην κριτική του ο συγγραφέας ‒ενδεχομένως, να πρόκειται για γνώμη 

του ίδιου του Durrell, με τον οποίο θα είχε πιθανότατα συζητήσει το θέμα ο Ρούφος, 

εφόσον οι λογοτεχνικές αναζητήσεις και επιδόσεις, τόσο οι δικές τους όσο και άλλων, 

αποτελούσαν ένα από τα προσφιλέστερα θέματα των λιγοστών συναντήσεών τους˙ ο 

ανώνυμος (;) «φιλέλληνας» υποστήριζε, δηλαδή, ότι «αυτό που [έδινε] ιδιαίτερη χάρη 

στην αφήγηση» ήταν το γεγονός ότι ο κεντρικός της ήρωας συμμετείχε με όλη του τη 

102 Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 54-55. Ο Fermor θα παραδεχόταν αργότερα 
στη Ρούμελη πως η προτίμησή του για τους ορθόδοξους, κακόμοιρους και απαίδευτους Ρωμιούς με 
μνήμες της παρακμής και της θλίψης του Βυζαντίου (όχι, δηλαδή, τόσο για τους δυτικίζοντες Έλληνες 
με επίγνωση της αρχαιοελληνικής τους κληρονομιάς) μπορεί να προκαλούσε αντιδράσεις και 
ερωτήματα: «Φαντάζεται τον Έλληνα να αναρωτιέται γιατί θα πρέπει οι φτωχοί να παραμένουν 
αμόρφωτοι και η φτώχεια και η αρρώστια να ελκύουν μερικούς ρομαντικούς ταξιδιώτες. 
‘‘Συνειδητοποιώ πόσο σοβαρά ζημιώνουν τη δική μου θέση’’ γράφει», (Α. Κούπερ, Πάτρικ Λη 
Φέρμορ..., ό.π., σ. 497). 
103 Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 56. Ο Γ. Κουμάντος στη βιβλιοκρισία του στο 
Βήμα (30 Ιαν. 1972) για τη συγκεκριμένη συλλογή δοκιμίων του συγγραφέα θα σχολίαζε με νόημα: 
«Μερικά βιβλία δίνουν στον συγγραφέα την ευκαιρία να διατυπώσει σκέψεις πνευματικά κρίσιμες για 
την επιστροφή του διανοουμένου σε προγονικά αρχέτυπα ή για τον φιλελληνισμό που μένει 
προσηλωμένος σε φολκλορικά θέματα και επιμένει να αγνοεί και να κατακρίνει τις σύγχρονες 
πραγματοποιήσεις του Ελληνισμού» και «Σε άλλα σημεία ο συγγραφέας επιμένει σε μιαν αντίθεση που 
έχει ιδιαίτερη σημασία για μερικές τοποθετήσεις μας μπροστά στα προβλήματα του νεότερου 
Ελληνισμού. Πρόκειται για την αντίθεση ανάμεσα στην εξέλιξη (προς δυτικοευρωπαϊκές κατευθύνσεις) 
και στην γραφικότητα (του Ελληνικού φοκλόρ). Εδώ ο Ρούφος είναι κατηγορηματικός: αρνείται τη 
διατήρηση της υπανάπτυκτης Ελληνικής γραφικότητας (χαρά για τα μάτια του ξένου ή του αισθητικού) 
και ζητάει την οικονομική και πνευματική εξέλιξη (που εξασφαλίζει μιαν ανθρώπινη ζωή στον ντόπιο 
και στους πολλούς). Η αντίθεση παρουσιάζεται με καθαρότητα και η προτίμηση θεμελιώνεται με 
επιχειρήματα φωτισμένα. Ο διαφωτισμός του Ρούφου εύκολα παραμερίζει τις ψεύτικες 
ελληνοκεντρικότητες των συντηρητικών και των τουριστών» [= Γ. Κουμάντος, Στόχος: η Δημοκρατία, 
ό.π., σ. 180 και 181, αντίστοιχα]. 
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θέρμη στην Αντίσταση, χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζει για ποιο πράγμα ακριβώς 

πολεμούσε˙ αντίθετα, οι Σύμμαχοι, ανώτεροι τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό 

επίπεδο, είχαν επίγνωση του σκοπού και των μέσων προς την επίτευξή του, είχαν 

διαβλέψει εγκαίρως τις εγγενείς ελλείψεις σε σχεδιασμό, οργανωτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του ντόπιου στοιχείου και είχαν αποφασίσει από μεγαλοψυχία και 

γενναιοδωρία να συνδράμουν στη σωτηρία του:  

Θ’ αναφέρω ένα σχόλιο αρκετά χαρακτηριστικό που άκουσα για το βιβλίο από άλλον 
φιλέλληνα: αυτό που δίνει ιδιαίτερη χάρη στην αφήγηση, παρατήρησε ο ξένος αυτός, είναι 
ότι ο πρωτόγονος συγγραφέας του έτρεχε ακατάπαυστα στα βουνά της Κρήτης σαν 
αγγελιαφόρος των Συμμάχων χωρίς να ξέρει και να νοιάζεται «what it was all about» –σ’ 
αντίθεση, φυσικά, (αυτό υπονοούσε το προστατευτικό χαμόγελο που συνόδευε το σχόλιο) 
με τους Συμμάχους που ήξεραν γιατί πολεμούσαν. Αλλ’ αυτή είναι μια άλλη πλευρά του 
ζητήματος που πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά: το πόσο και γιατί βολεύει τους συμμάχους 
μας να είμαστε πρωτόγονοι, με την τυφλή πίστη, αφοσίωση κι εξυπηρετικότητα που 
χαρακτηρίζει τους «ιθαγενείς» στρατιώτες…104 

Είναι αυτή η καθαρά πατερναλιστική και αποικιοκρατική αντίληψη (και) για τους 

Έλληνες της Κύπρου, που θα διέβλεπε ο Ρούφος στην οπτική του Durrell για το νησί, 

τους ανθρώπους του και το ευρύτερο ζήτημα της εθνικής και πολιτικής τους 

χειραφέτησης. Η εικόνα αυτή στα Πικρολέμονα θα τον ενοχλούσε επίσης ιδιαίτερα και 

θα επιχειρούσε να την ανασκευάσει στο δικό του «κυπριακό» μυθιστόρημα˙ ας 

παραθέσουμε, ενδεικτικά, το ακόλουθο απόσπασμα από τις σκέψεις του Αλέξη, ύστερα 

από έναν διάλογο με την περσόνα του Durrell, τον Χάρυ Μόνταγκιου, γύρω από τους 

βολικούς (κυρίως για τη διατήρηση μιας καταχρηστικής πατρωνίας) μύθους των 

σύγχρονων «ρομαντικών φιλελλήνων», που απεχθάνονταν τη μόρφωση και την 

πρόοδο, στο όνομα μιας (ουτοπικής) Ελλάδας «του βουνού και του λόγγου»:  

Αργότερα κουβεντιάσαμε γι’ άλλα πράματα, κι ανάφερα πως έφευγα την επόμενη μέρα. 
Από τον τρόπο που μίλησε για την Αθήνα κατάλαβα πως αντιπαθούσε τους Αθηναίους, 
καθώς και τους περισσότερους Ελλαδικούς που δε συμμορφώνονταν με τη δική του 
αντίληψη για το τι πρέπει να ’ναι ένας Έλληνας. Ιδιαίτερα τον ενοχλούσαν οι μορφωμένοι, 
γιατί ήταν ολότελα διαφορετικοί από τα δικά του χαϊδεμένα παιδιά –τους γραφικούς 
αγράμματους βοσκούς και ψαράδες που είχε περιγράψει στο βιβλίο του για την Ελλάδα 

104 Ρ. Ρούφος, ό.π., σ. 56. Σχετικά με τη βιβλιοκρισία αυτή ο Ρούφος έγραφε στον Φραγκόπουλο από τη 
Λευκωσία (25 Ιουν. 1955): «Αυτές τις ημέρες, ηρεμών στην Αμμόχωστο, έκανα μπάνια κι έγραψα ένα 
άρθρο για ‘‘τα ελληνικά αστικά ιδανικά’’ όπου άφοβα αποδεικνύω την αντίφαση μέσα στο ‘‘Θρησκεία-
Πατρίς-Οικογένεια’’ και θυμίζω τον κοσμοπολιτισμό των Ευαγγελίων, καθώς και ένα άρθρο 
‘‘Φιλελληνισμός και πρωτογονισμός’’, μ’ αφορμή την υπό του P. Leigh Fermor μετάφραση κι έκδοση 
στο Λονδίνο, των πολεμικών απομνημονευμάτων ενός ασπούδαχτου Κρητικού αντάρτη που δεν ξέρει 
να γράφει, κι όπου μέμφομαι την υπό των ‘‘φιλελλήνων’’ επίμονη άγνοια της φραγκοποιημένης, 
πολιτισμένης Ελλάδας (οίον εσύ κι εγώ) και την αποκλειστική ενασχόληση με τις πρωτόγονες και 
‘‘γραφικές’’ πλευρές της. Ελπίζω να μη φανεί πολύ ότι αυτά τα γράφω από ζήλεια, γιατί δε μεταφράζουν 
το δικό μου βιβλίο [τη Ρίζα του Μύθου]», στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου 
και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π. 82-83. 
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των χρόνων του πολέμου. Ήξερα τα συμπτώματα, ήταν κοινά στους πιο πολλούς 
φιλέλληνες.  
[…] 
Δεν αποκλείεται να τον τραβούσε ειλικρινά το αλλιώτικο και το γραφικό, που τόσο καλά 
ήξερε να χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη για το γράψιμό του. Ίσως όμως, πέρα απ’ αυτό, 
να ’νιωθε αόριστα πως ήταν ασφαλέστερο για την Αυτοκρατορία να ’χει να κάνει με 
ανεπιτήδευτους ιθαγενείς παρά με ανθρώπους ενοχλητικά όμοιους μ’ αυτόν σε παιδεία κι 
αγωγή: τέτοιοι άνθρωποι απειλούσαν ν’ αφαιρέσουν από την Κυρίαρχη Φυλή το 
μονοπώλιό της σε άνεση και πνευματική καλλιέργεια, τις δυνατότητές της για εξωτικά 
ταξίδια και –το σπουδαιότερο– το περίφημο «φορτίο ευθύνης» που δε φαινόταν διόλου 
να βιάζεται να ξεφορτωθεί. Οι παλιοί Ινδοί υπηρέτες ήταν βολικότεροι από τους τωρινούς 
Ινδούς πολιτικούς… (Ρούφος, 2011, 71-72) 

Επιστρέφοντας στην εξέταση των δεδομένων που μας παρέχει κυρίως η 

αλληλογραφία του Ρούφου με τον Θ. Δ. Φραγκόπουλο για τη σχέση που θα 

ανέπτυσσαν σταδιακά οι δύο πολιτικά «αντίπαλοι», αλλά και με κοινά ενδιαφέροντα 

συγγραφείς κατά την περίοδο της παραμονής τους στην Κύπρο, είναι βέβαιο ότι 

Ρούφος και Durrell γρήγορα θα έρχονταν κοντά ο ένας στον άλλο –και όχι μόνον 

εξαιτίας των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Φαίνεται, μάλιστα, ότι ο Durrell θα είχε 

μεσολαβήσει και αυτός για την προοπτική μετάφρασης και έκδοσης της Ρίζας του 

Μύθου στη Μ. Βρετανία: 

À propos [Μια που το ’φερε η κουβέντα], η «Ρίζα» διαβάστηκε από Άγγλον ελληνομαθή 
κριτικόν, βαθμολογήθηκε καλά και δεν αποκλείεται να γίνει δεκτή από Άγγλο εκδότη για 
δημοσίευση –όλ’ αυτά χάρη και στις σχέσεις μου με τον συμπαθέστατο ποιητή και 
πολιτικό μας αντίπαλο L. Durrell με τον οποίο, όπως σου ’χω πει κι άλλοτε, έχουμε γίνει 
πολύ καλοί φίλοι.105 

Οπωσδήποτε, οι δύο άντρες θα είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν ο ένας τον 

άλλο σε διάφορες εκδηλώσεις και περιστάσεις, όπως απαιτούσε άλλωστε η εθιμοτυπία 

και η επίσημη ιδιότητα του καθενός, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως στη φιλοσοφία, στις τέχνες και στα γράμματα. Ο Ρούφος 

δεν θα έκρυβε τη συμπάθειά του για την ευφυΐα, την πνευματική ευστροφία, τη 

διαλεκτική δεινότητα, τις γνώσεις και τις επιδόσεις του βρετανού συναδέλφου του στη 

λογοτεχνία˙ εξάλλου, θα συνέστηνε συχνά και ενθέρμως τα βιβλία του στον 

Φραγκόπουλο –ιδιαίτερα τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις από την Κέρκυρα (Η Σπηλιά 

του Πρόσπερου, 1945) και τη Ρόδο (Η Θαλάσσια Αφροδίτη, 1953), αλλά και τον πρώτο 

τόμο του Αλεξανδρινού Κουαρτέτου, την Ιουστίνη (1957) –ακόμη και τα ποιήματά 

105 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου προς Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 18 Αυγ. 1955) στο Χ. Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 85. 
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του.106 Και όλα αυτά, χωρίς να παραγνωρίζεται ποτέ η θεμελιώδης διαφορά των 

αντιλήψεων των δύο αντρών στο Κυπριακό: 

Όπως σου ’γραψα νομίζω και χθες, δεν έχω γράψει γραμμή από καιρό, όλο ελπίζοντας σε 
κάποιο stimulus [ερέθισμα, έμπνευση] που δεν έρχεται. Ο αφιλότιμος Durrell, που είναι ο 
μόνος πνευματικά anregend [διεγερτικός] άνθρωπος στο νησί, είχε γίνει άφαντος 
τελειώνοντας το magnum opus [μεγάλο έργο] του, ένα μυθιστόρημα εκτυλισσόμενο στην 
προπολεμική Αλεξάνδρεια, όπου φιγουράρει ως character [χαρακτήρας] κι ο Καβάφης. 
Σήμερα πήρα ένα ραβασάκι του (του Durrell) που με καλεί μεθαύριο για lunch [γεύμα] 
και ακόμα μου στέλνει μια βιογραφία του H. Miller από κάποιον Perlès, που αναφέρει 
μέσα και τον ίδιο (τον Durrell). Όρα Colossus of Marussi κλπ. Φοβάμαι μήπως η κουβέντα 
στο lunch γίνει πολιτική, λόγω ώρας. Βέβαια, πολιτική κουβέντα με τον D.[urrell] είναι 
πάντα άγιον και χιουμοριστικόν, αλλά στείρα. (Τον έχω πείσει νομίζω στην ψυχαναλυτική 
μου θεωρία για το Κυπριακό: ο Κύπριος ως έφηβος με Oedipuskomplex [Οιδιπόδειο 
σύμπλεγμα] για την Μαμά Ελλάδα, συν complex de rèvolte [επαναστατικό σύμπλεγμα] 
κατά paternalist authority [πατερναλιστικής εξουσίας] των Άγγλων κ.λπ.) Καλύτερες οι 
μεταμεσονύχτιες κουβέντες, όπως μια πριν τρεις βδομάδες, με τον D. μεθυσμένο όπως 
συνήθως, de rebus metaphysicis [για μεταφυσικά ζητήματα].107 

Φυσικά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη κριτική οξυδέρκεια, για να αντιληφθεί κανείς 

πως η παραπάνω παρουσίαση του Durrell στην επιστολή του Ρούφου προς τον φίλο 

του δεν απέχει πολύ, σε γενικές γραμμές, από την αντίστοιχη περιγραφή του Μώρις 

Φέρρελ στις «Αγουρίδες» ‒στο κεφάλαιο που λογοκρίθηκε και αφαιρέθηκε τελικά από 

τη Χάλκινη Εποχή, ύστερα από απαίτηση του άγγλου εκδότη: 

Είχα συναντήσει τον Φέρρελ στην Κύπρο, όταν ήταν ακόμα αποσπασμένος στο 
Υπουργείο Παιδείας, προτού τον μεταθέσουν στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του 
Στρατού. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Συνήθως τον συναντούσε κανείς σε κάποιο 
μπαρ ή σε κάποια ταβέρνα, καθισμένο αναπαυτικά με ένα ποτήρι στο χέρι, κι ένα ζευγάρι 
γυαλιά στηριγμένα σ’ ένα κεφάλι που έλαμπε από τη φαλάκρα και το πνεύμα. Ήταν 
αφάνταστα διασκεδαστικός και μπορούσε με την ίδια ευκολία να διηγηθεί μια πικάντικη 
ιστορία ή να αυτοσχεδιάσει μια μεταφυσική θεωρία. Καλύτερο σύντροφο για να περάσεις 
τη βραδιά σου δε θα μπορούσες να πετύχεις. Σε στενό κύκλο, θα συζητούσε, για την 
πολιτική κατάσταση με αμετάβλητη ηρεμία, αφού σπάνια διαφωνούσε με τον συνομιλητή 
του. (Ρούφος, 2011, 300) 

106 Το σίγουρο είναι ότι ο Ρούφος θα εκτιμούσε τον λογοτέχνη Durrell ολοένα και περισσότερο, όπως 
προκύπτει από συνεχείς αναφορές σε διαβάσματα έργων του, που συστήνονταν ενθέρμως και στον 
Φραγκόπουλο˙ πρβλ. τα ακόλουθα αποσπάσματα από ανέκδοτες επιστολές του προς τον φίλο του: 
«Durrell: Έχει γράψει το ‘‘Prospero’s Cell’’ που είναι πολύ καλό, καθώς και ένα ‘‘Reflections on a 
Marine Venus’’ (για τη Ρόδο) και συλλογές ποιημάτων. Τώρα μόλις τελείωσε ένα μυθιστόρημα [την 
Ιουστίνη] το οποίο περιμένει να τυπωθεί» (Λευκωσία, 18 Μαρτ. 1956)˙ «Έτερον συνταρακτικόν ουδέν. 
Διαβάσματα της σειράς και μια ανακάλυψη (για το ‘‘Justine’’ του L. Durrell νομίζω πως σου είχα γράψει 
προ καιρού)» (Καβάλα, 8 Ιουν. 1957). Μάλιστα, στην Κέρκυρα, συνοδός της περιήγησης του 
συγγραφέα, καθώς προσπαθούσε να προωθήσει τη συγγραφή της Άλλης Όχθης «συλλέγων τοπικό χρώμα 
για το Χρονικό Γ΄» θα ήταν και πάλι το «Prospero’s Cell» (Κέρκυρα, 15 Αυγ. 1957)˙ όλα τα παραπάνω 
από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα. 
107 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής του Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 6 Μαρτ. 1956˙ από 
το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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Το γεγονός ότι οι δύο άντρες έβλεπαν διαφορετικά την κατάσταση στην Κύπρο  

δεν τους εμπόδιζε να συνομιλούν και να διατηρούν φιλικές σχέσεις˙ αυτό  

αποδεικνύεται και από το ποίημα «Ίωνες αιχμάλωτοι στην Κύπρο, 498 π.Χ.», το οποίο 

και θα αφιέρωνε ο Ρούφος στον Ντάρελ, δημοσιεύοντάς το στο τελευταίο, πανηγυρικό 

τεύχος των Κυπριακών Γραμμάτων (Ιανουαρίου-Ιουλίου 1956) για την «ελληνικότητα 

της Κύπρου», πριν ανασταλεί οριστικά η έκδοση του περιοδικού, λόγω και των 

διώξεων που θα υφίστατο από τις βρετανικές αποικιοκρατικές δυνάμεις ο διευθυντής 

του Ν. Κρανιδιώτης. Το σκόπιμα καβαφογενές εκείνο ποίημα ‒με ιστορικό πλαίσιο τη 

συνένωση και την εξέγερση των Κυπρίων εναντίον των Περσών κατά την Ιωνική 

Επανάσταση‒ υπέβαλλε, εντούτοις, ευκρινείς αναλογίες ανάμεσα στο παρελθόν και το 

παρόν, εκφράζοντας την πεποίθηση του Ρούφου ότι η λύτρωση για την Κύπρο θα 

ερχόταν τελικά από τη μητροπολιτική Ελλάδα: 

Έλληνες είμαστ’, από τη γενιά 
που νίκησε τους ίσκιους 
και δάμασε το χρόνο με το φως: 
με δύναμη και πίστη καρτερούμε 
μετά την τόση νύχτα 
το μήνυμα του λυτρωμού να φέρουν 
στα ξάρτια τους και στα γερά κουπιά 
γοργόπλοες περήφανες τριήρεις της Αθήνας.108 

Με αφορμή το ποίημα αυτό, το πρώτο τόσο ξεκάθαρα «στρατευμένο» κείμενο του 

Ρούφου για το Κυπριακό, και γύρω από το συναφές ζήτημα της επίκαιρης τέχνης με 

πολιτικές στοχεύσεις, θα ξεκινούσε και μια συζήτηση με τον φίλο του (και ποιητή) Θ. 

Δ. Φραγκόπουλο: 

Πήρα το γράμμα σου plus ποίημα αντιστασιακόν [«Ίωνες..»]. Πάνω σ’ αυτά τα πράγματα 
προτιμώ να μην εκφέρω κρίσεις –είμαι πολύ διστακτικός πάνω σε θέματα ποίησης 
engagée. Διότι τότε δεν κρίνουμε το ποίημα αλλά την πολιτική ιδέα που το ποίημα εισάγει 
ή συνοδεύει. Σκέφτηκες ποτέ τι συναισθήματα θα ξυπνούσε αν, αντί του να εξυμνείς τον 
κυπριακό αγώνα, εξυμνούσες τον Γράμμο-Βίτσι –με τα ίδια σύμβολα, τις ίδιες εικόνες, τις 
ίδιες, θα ’λεγα λέξεις; (παραπέμπω σε πρόσφατες ποιητικές συλλογές του Δούκαρη για να 
δεις τι εννοώ). Γι’ αυτό, μισό ψάρι και μισό άνθρωπος, γοργόνα αληθινή το ποίημά σου. 
Πώς μπορώ να πω πως δεν μου αρέσει –όταν το θέμα της Κύπρου είναι το μόνο ζωντανό 
που μας απόμεινε, εμάς τους καταπίνοντας τον κόλαφον των τουρκικών επεισοδίων […] 
και καραμανλίζοντας κάθε μέρα και περισσότερο. Αλλά ρωτάω: Η συγκίνηση που 
μεταδίδει το ποίημα, είναι πραγματική ή δανεική από το δημοτιστικό θέμα; Αν ήμουν π.χ. 
Ιταλός –θα ’χα την καθαρή συγκίνηση, που θα ’πρεπε να νιώσω από ένα πραγματικό έργο 
τέχνης, διαβάζοντας τους Ίωνές σου; Θυμάσαι ένα ποίημα του Ελυάρ που δημοσιεύτηκε 
την κατοχή στην «Νέα Εστία»; Λεγότανε «Ελευθερία» ‒τότε μ’ είχε ενθουσιάσει. Αλλά 

108 Το απόσπασμα του ποιήματος όπως αναδημοσιεύεται στη μεταθανάτια Επιλογή. Λογοτεχνικά Κείμενα 
του Ρ. Ρούφου, Αθήνα, Κέδρος, 1973, σ. 14-15. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

619

όταν το ξαναδιάβασα το 1949 μου ήχησε αφάνταστα ψεύτικο. Μπελάς η υπόθεσις της 
επίκαιρης –και engagée– ποίησης. Πρόσεξε γιατί το θέμα είναι γλιστερό και ελκυστικό.109  

Ο Μπούλης θα εξέφραζε επανειλημμένως τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο το 

συγκεκριμένο ποίημα θα μπορούσε να συγκινήσει αισθητικά και να έχει διάρκεια, 

καθώς το θεωρούσε περισσότερο μια αυθόρμητη και αρκετά «διαφανή» αντίδραση του 

Ρούφου σε όσα συνέβαιναν εκείνον τον καιρό στην Κύπρο:  

Η προβολή μιας καταστάσεως είναι τόσο διαφανής κάτω από το ισχνό ιστορικό της 
επικάλυμμα που αν ο λόγος που διάλεξες το θέμα ήταν η αποφυγή της επικαιρότητας, 
νομίζω πως απέτυχες πολύ.110 

Ο Ρούφος, πάλι, θα προσπαθούσε να αποκρούσει τις αιτιάσεις του συνομιλητή του, 

παραπέμποντας ουσιαστικά στην ποιητική μέθοδο της «αντικειμενικής συστοιχίας», 

την οποία είχε πρώτος εισαγάγει στη νεοελληνική ποίηση ο «μέγας Αλεξανδρινός», Κ. 

Π. Καβάφης:111 

109 Aπόσπασμα επιστολής Φραγκόπουλου προς Ρούφο από τη Βηρυτό (20 Νοεμ. 1955)˙ η συζήτηση 
αυτή, η οποία θα τραβούσε σε μάκρος (όπως τεκμαίρεται από διάφορες επιστολές των δύο φίλων στα 
τέλη του 1955 και στις αρχές του 1956), έχει αναμφίβολα μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αναπτύσσεται στο 
συναφές πλαίσιο της «στρατευμένης»/πολιτικοποιημένης τέχνης, με διαρκείς αναφορές σε 
παραδείγματα αριστερών ποιητών ή συγγραφέων (για παράδειγμα, του Δ. Δούκαρη)˙ ωστόσο, δεν 
μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο εδώ, καθώς θα ξεφεύγαμε από το θέμα που μας απασχολεί στο 
παρόν υποκεφάλαιο. Για τις απόψεις-επικρίσεις του Φραγκόπουλου, πρβλ. τις επιστολές 12, 15 και 17 
(όλες από τη Βηρυτό, 20 Νοεμ. και 18 Δεκ. 1955, και 8 Ιαν. 1956) και τις απαντητικές του Ρούφου, 
επιστολές 13, 14, 16, 18 (όλες από τη Λευκωσία, 21 Νοεμ., 10 και 23 Δεκ. 1955, και 23 Ιαν. 1956) στο 
Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 90-106. 
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η όλη συζήτηση περί «στρατευμένης» ποίησης είχε ξεκινήσει λίγο 
νωρίτερα, με αφορμή μια «φάρσα» του Φραγκόπουλου, ο οποίος είχε παρουσιάσει ποιήματα του Lorca 
για δικά του και δικά του (όζοντα, μάλιστα, «φθηνοκουκουεδισμού») ως ξένων ποιητών, και παρά λίγο 
να προκληθεί παρεξήγηση με το περ. Κυπριακά Γράμματα (πρβλ. επιστολή 9, του Ρούφου προς τον 
Φραγκόπουλο, Λευκωσία, 25 Ιουν. 1955, στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου 
και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 81-82). 
110 Aπόσπασμα επιστολής Φραγκόπουλου προς Ρούφο από τη Βηρυτό (18 Δεκ. 1955)˙ στο σχόλιο αυτό 
του φίλου του, ο συγγραφέας θα απαντούσε από τη Λευκωσία (23 Ιαν. 1956): «By the way [Μια που το 
’φερε η κουβέντα], δεν ντρέπεσαι να παρομοιάζεις τους «Ίωνές» μου με τα δικά του [του Δούκαρη] 
σαφή πολιτικά ποιήματα, τα κακόγουστα κουκουεδιλίκια της «Κρυπτείας» κλπ; Εγώ τουλάχιστο 
περιορίστηκα σ’ ένα αρχαίο επεισόδιο, χωρίς καμιά νύξη ‘‘συγχρονισμού’’. Αν βγαίνει κάποιο επίκαιρο 
νόημα, είναι αβίαστα, λόγω αναλογίας εποχών και γεγονότων. Ενώ, τι σχέση έχει η σπαρτιατική 
κρυπτεία –όπου καθάριζαν είλωτες όταν παραγινόντουσαν πολλοί, χωρίς πρόκληση από μέρους τους– 
με την πάταξη του Δεκεμβριανού κινήματος που το ξεκίνησαν μειοψηφούντες κουκουέδες, πάνοπλοι, 
κατά της πλειοψηφίας που θα ψήφιζε εναντίον τους; Αλλά sufficit [φτάνει] περί Δούκαρη», στο Χ. Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 97 και 104, 
αντίστοιχα. 
111 Πάντως, την εξοικείωση του Ρούφου τόσο με την ποίηση (και την ποιητική μέθοδο) του Κ. Π. 
Καβάφη, όσο και με την ελληνιστική εποχή προδίδουν ευχερώς ποικίλα δοκίμια και επιφυλλίδες του: 
πρβλ. Rodis Roufos, «Kavafis et la musique du déclin», περ. La Cité (Παρίσι), τχ. 17 (Απρίλιος 1963) 
[= Ρ. Ρούφος, «Ο Καβάφης και η μουσική της παρακμής», στο Μέρες του Ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Πενήντα 
χρόνια από τον θάνατό του, περ. Τετράδια Ευθύνης 19, Αθήνα, 1983, σ. 20-28] και «Απολογία μιας 
‘‘παρακμής’’», περ. Εποχές, τχ. 42-44 (Οκτ.‒Δεκ. 1966), 299-305, 432-438 και 536-542, αντίστοιχα [= 
Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 89-138]˙ σχετικός με την υπεράσπιση του 
κοσμοειδώλου και της πνευματικής ατμόσφαιρας και παραγωγής της ελληνιστικής εποχής και, 
συνολικά, της περιόδου της ύστερης αρχαιότητας θα ήταν και ο Πρόλογος («Ένα δροσερά αισθησιακό 
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Σχετικά με τους εθνοκαπηλικούς «Ίωνες». Ξέρεις ότι είμαι εχθρός της στρατευμένης 
τέχνης κι ότι j’ abhorre [απεχθάνομαι] τα «επίκαιρα» ποιήματα. Στην προκειμένη όμως 
περίπτωση, ακριβώς για ν’ αποφύγω το ημίπεζο, διάλεξα ένα εξώχρονο καλούπι, τέτοιο 
που η αντίστασή του μέσα στο χρόνο να εμποδίζει κάθε χυδαίο δημοσιογραφισμό. Στο 
κάτω-κάτω βλ[έπε] και Καβάφη, «Θερμοπύλες» κλπ. 
Δε νομίζω ότι το εθνοκαπηλικό στοιχείο μπλέκεται αξεδιάλυτα με το καλλιτεχνικό. 
Επιτέλους ο ελληνισμός, στην κλασική του μορφή, αποτελεί πάγκοινο σύμβολο, 
αναγνωριζόμενο κι από ξένους στην αντίθεσή του προς τους βαρβάρους, και έχει δική του 
καλλιτεχνική αξία έξω από τα σημερινά γεγονότα. 
Το να διερωτάσαι αν θα σου άρεσε το ποίημα αν ήσουν λ.χ. Ιταλός, είναι σαν να ρωτάς 
αν θα σου άρεσε ένα ερωτικό ποίημα εφόσον ήσουν ο ίδιος asexué ή ομοφυλόφιλος. Η 
απάντηση είναι: ναι, αν το ποίημα είναι καλό. Βλέπε πάλι το παράδειγμα Καβάφη, που 
μας αρέσει αν και τα μοτίβα του μας είναι ξένα, αν όχι αποκρουστικά.112 

Όσο για την αντίδραση του ίδιου του Durrell, δεν διαθέτουμε παρά την 

ευχαριστήρια επιστολή του προς τον συγγραφέα, η οποία και απόκειται στο ιδιωτικό 

αρχείο του Ρούφου ‒χωρίς ημερομηνία, γραμμένη όμως σε επίσημο χαρτί που έφερε 

τον λογότυπο του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της αποικιακής 

κυβέρνησης. Ο βρετανός συγγραφέας θα ένιωθε σχεδόν υποχρεωμένος για την 

αφιέρωση των «Ιώνων» και για την αποστολή των έξι σονέτων του Ρούφου με τίτλο 

«Ναύπλιο 1955», τα οποία και θα δημοσιεύονταν στο επόμενο τεύχος (Δεκεμβρίου 

1955) των Κυπριακών Γραμμάτων. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι η επιστολή του Durrell 

επικεντρωνόταν περισσότερο στα (κατά το μάλλον ή ήττον) ερωτικά ποιήματα του 

Ρούφου, αφιερωμένα «Σε μια μελλοντική Διοτίμα»˙ τα σονέτα αυτά χαρακτηρίζονταν 

εξαιρετικά, λόγω και της άρτιας από αισθητικής άποψης ισορροπίας περιεχομένου και 

μορφής, παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στίχων και συλλαβών που επέβαλλε η 

συγκεκριμένη ποιητική φόρμα –και, μάλιστα, πολύ περισσότερο στα ελληνικά σε 

σύγκριση με τα αγγλικά.  

παραμύθι») στη μετάφραση του ερωτικού μυθιστορήματος του Λόγγου, Δάφνης και Χλόη, από τον ίδιο 
τον συγγραφέα (Αθήνα, Ίκαρος, 1970, σ. 9-16). Ουσιαστικά, τη μέθοδο της «αντικειμενικής συστοιχίας» 
θα μετέφερε ο Ρούφος στον χώρο της πεζογραφίας με το επόμενο «ιστορικό» του μυθιστόρημα Οι 
Γραικύλοι, τοποθετημένο χρονικά στην Επανάσταση των Αθηναίων εναντίον των Ρωμαίων κατά τον 
πρώτο Μιθριδατικό Πόλεμο (88-86 π.Χ.), αλλά με ευκρινείς αναλογίες προς τον Εμφύλιο Πόλεμο της 
δεκαετίας του 1940, τα διλήμματα-προκλήσεις της ψυχροπολεμικής/μεταπολεμικής περιόδου και τη 
μοίρα του Ελληνισμού. 
112 Απόσπασμα επιστολής του Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 10 Δεκ. 1955)˙ στην 
επιχειρούμενη σύγκριση των «Ιώνων» με τα ποιήματα του Καβάφη ο Μπούλης θα αντιδρούσε (όχι πολύ 
κομψά, είναι αλήθεια) ως εξής: «Ουδεμία σύγκρισις των ‘‘Ιώνων’’ σου με Καβάφην, γιατί ο τελευταίος 
αναζούσε μια εποχή αηδίας και für fick [για πήδημα], χωρίς πολιτικές ή ηθικές implications 
[ενοχοποιήσεις] (όταν δεν ήταν πούστικες) ενώ εσύ προσπαθείς να χτυπήσεις το σημάδι που είναι μέσα 
στην αλληγορία –see what I mean? [καταλαβαίνεις τι εννοώ;] Ο Κήμος Μενεδώρου δεν είχε πολιτικό 
counterpart [αντίβαρο], ενώ ο Spartacus του Κöστλέρ (sic) είχε»˙ και τα δύο αποσπάσματα στο Χ. Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 95 και 97, 
αντίστοιχα.  
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Από κει και πέρα, μόνο μια μάλλον τυπική φιλοφρόνηση θα υπήρχε για τους 

«Ίωνες» και μαζί η έκφραση της απολογίας του Durrell που δεν μπόρεσαν να ιδωθούν 

από κοντά, καθώς οι (πολιτικές) συνθήκες δεν ήταν καθόλου ομαλές, υποχρεώνοντάς 

τους δύο συγγραφείς-ανταγωνιστές σε διαρκή επαγρύπνηση, σαν να επρόκειτο για 

γυναικολόγους σε συνεχή εφημερία:   

Αγαπητέ Ρόδη, σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ. Είναι μεγάλη φιλοφρόνηση, ιδιαίτερα τη 
συγκεκριμένη στιγμή που όλες αυτές οι άθλιες φασαρίες έχουν πέσει πάνω μας, να μου 
κάνεις μια τέτοια αφιέρωση στους ΊΩΝΕΣ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. […] 
Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι συνεπής στο ραντεβού μας τις προάλλες. Είμαστε 
όλοι μας σαν τους γυναικολόγους, διαθέσιμοι 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και ούτε που 
τολμώ να φύγω από το Κυβερνείο.113 

Ο Ρούφος, από τη μεριά του, δεν θα έμενε και πολύ ευχαριστημένος από τα (μη) 

σχόλια του Durrell. Τα Χριστούγεννα του 1955, θα απαντούσε ως εξής στο επίμονο 

ερώτημα του Φραγκόπουλου για τις αντιδράσεις δύο ανθρώπων, του Γ. Σεφέρη και του 

L. Durrell114 ‒ο Ρόδης είχε πρωτύτερα ομολογήσει στον Μπούλη ότι λογάριαζε πολύ 

τη γνώμη τους και πρόσβλεπε στην αποτίμηση εκ μέρους τους των λογοτεχνικών του 

«δοκιμών» (και δη των ποιητικών), με τις οποίες καταπιανόταν πειραματιζόμενος 

εκείνο τον καιρό στην Κύπρο: 

Περί «Ιώνων» κλπ.: Έστειλα το ποίημα στον Durrell μαζί με τα σονέτα. Με ευχαρίστησε 
θερμά για την αφιέρωση του πρώτου και επαίνεσε πολύ τα δεύτερα. Επί της ουσίας των 
«Ιώνων» λέξη.  
Αυτά γραπτά. Όταν τον στρίμωξα προφορικά, επαίνεσε και τους «Ίωνες» και είπε ότι 
θα ’θελε να τους μεταφράσει για το «London Magazine». (Αυτό δεν σημαίνει τίποτα 
πραχτικά, γιατί συχνά λέει κάτι τέτοια χωρίς να τα κάνει).  
Περιμένω κρίσεις Σεφέρη για «Ίωνες». Θα δημοσιευτούν στο πανηγυρικό των 
«Κ[υπριακών] Γρ[αμμάτων]».115 

113 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Durrell στον Ρούφο (αχρονολόγητη, το πιθανότερο τέλη του 1955)˙ 
ολόκληρη η αλληλογραφία τους απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα. 
114 Από επιστολή Φραγκόπουλου στον Ρούφο (Βηρυτός, 18 Δεκ. 1955): «Περί Ιώνων κλπ.: […] Είμαι 
περίεργος να έχω τη γνώμη του α) Durrell β) Σεφέρη για τους ‘‘Ίωνες’’. Με τον δεύτερο θα το συζητήσω 
σε πρώτη ευκαιρία και θα στα πω. Γράψε μου εσύ τις αντιδράσεις του πρώτου», στο Χ. Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 97. Τελικά, ο Μπούλης θα 
έγραφε σε επόμενη επιστολή του (Βηρυτός, 8 Ιαν. 1956) τα ακόλουθα για την άποψη του Σεφέρη περί 
του ποιήματος του Ρούφου: «Ο Σεφέρης εδήλωσε τα εξής ερωτηθείς επί των ‘‘Ιώνων’’ (που δεν τους 
διάβασε γιατί κάπου έχει παραχώσει το χειρόγραφο): Σε δίσεκτα χρόνια δεν μιλάει. Ως γνωστόν, ο ίδιος 
εγεννήθη τη 29 Φεβρουαρίου 1900 (ημέρα ανύπαρκτην κατά το παγκοσμίως έγκυρον Γρηγοριανόν 
ημερολόγιον) και άγει, συνεπώς, το δέκατον πέμπτον έτος της ηλικίας του… Κατόπιν τούτου τι να σου 
κάνουν οι κρίσεις μείρακος περί των λογοτεχνικών σου επιτευγμάτων;» (στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από 
την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 102). 
115 Απόσπασμα επιστολής Ρούφου στον Φραγκόπουλο (Λευκωσία, 23 Δεκ. 1955), στο Χ. Λ. Καράογλου, 
«Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 100. Όσο για τα ποιήματα-
«παιδιές» του Ρούφου, πρβλ. από επιστολή του και πάλι στον φίλο του (Λευκωσία, 21 Νοεμ. 1955): 
«Στα επόμενα «Κυπρ[ιακά] Γρ[άμματα]» δημοσιεύονται τα σονέτα και στο μεθεπόμενο (πανηγυρικό 
για την Κύπρο) το εθνοκαπηλικό ‘‘Ίωνες αιχμάλωτοι στην Κύπρο, 498 π.Χρ.’’, βασισμένο σε χωρίο του 
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Το βέβαιο είναι ότι ο Ρούφος στις δικές του κρίσεις για τα έργα του Durrell 

(κατεξοχήν για την Ιουστίνη και για την Κλέα) θα ήταν πολύ πιο γενναιόδωρος. Δεν θα 

έκανε καμιά προσπάθεια να κρύψει τον θαυμασμό του, ακόμη και την καλώς 

εννοούμενη ζήλεια ενός ομότεχνου, για τη μυθοπλαστική άνεση, την επινοητικότητα 

και τη συνθετική ικανότητα του βρετανού συγγραφέα˙ ο Ρούφος θα του έπλεκε, με 

άλλα λόγια, το εγκώμιο, υποστηρίζοντας ότι ο Durrell επάξια διεκδικούσε πια τη φήμη 

ενός καινούριου T. S. Eliot της πεζογραφίας ή ενός νέου, άγγλου Proust: 

Αγαπητέ Λάρρυ, 
Έχουν περάσει χρόνια από τότε που έχω διαβάσει ένα μυθιστόρημα τόσο μεγαλειώδες 
όσο η «Ιουστίνη» σου. Είμαι ακόμη τόσο πολύ συγκινημένος από αυτό, τόσο 
συγκλονισμένος από την επήρειά του, για να μπορέσω να το κρίνω με όποια προσπάθεια 
κριτικής ψυχραιμίας. Αυτό μπορεί να είναι μόνο ένα μήνυμα από έναν εξερευνητή της 
Αρκτικής σε κάποιον άλλον, πολύ πιο προχωρημένο, για να του πει ότι την τρομερή του 
πρόοδο την έχει παρακολουθήσει με θαυμασμό και με κομμένη την ανάσα, με ένα 
αίσθημα βαθιάς κατανόησης και μυστικής αλληλεγγύης που διασχίζει τις παγωμένες 
αποστάσεις. 
Γιατί είναι μια ακατοίκητη χώρα, μια πραγματικά καινούρια «Έρημη Χώρα» αυτή που 
άρχισες να εξερευνάς στην «Ιουστίνη», ένας κόσμος άδειος ακόμη και από τις πιο ευφυώς 
επινοημένες αυταπάτες και ψευδαισθήσεις, μακριά από τις συμβάσεις όλων εμάς των 
λιγότερο [;], ένας εξατμισμένος κόσμος καθαρής, άμεσης αντίληψης, στον οποίο οι 
περισσότεροι από τους εναπομείναντες μύθους έχουν χωρίς οίκτο και χωρίς θόρυβο 
εξαφανιστεί, αφήνοντας μεταξύ ημών και του απόλυτου κενού της ανέλπιδας και 
μοναχικής ατομικής ύπαρξης –τη διπλά σωτήρια χάρη της ομορφιάς (που το γράψιμό σου 
μεταδίδει στα πράγματα, μιας ομορφιάς που παίρνει την ανάσα, φρέσκιας, απίστευτης) 
και το αίσθημα μιας «άπειρης συμπόνιας». Σε διαβάζω σε βαθιά νερά, έχω συγκλονιστεί 
τόσο όσο δεν έχω συγκινηθεί από τον καιρό που διάβασα τον Προυστ, ξαφνικά είδα το 
έργο μου έως τώρα απείρως άτεχνο και αφελές˙ την ίδια στιγμή πήρα κουράγιο για το 
μέλλον –όχι απλώς κουράγιο για το γράψιμο, αλλά για να συνεχίσω να ζω στην παρουσία 
του σκοταδιού μιας νέας Εποχής των Πάγων που όλο και πλησιάζει και την οποία εσύ 
αναγγέλλεις (συνειδητά ή όχι –το έργο σου μπορεί να προχωρήσει πέρα από τη δική σου 
έλλογη πρόθεση).116 

Η επιστολή αυτή θα στελνόταν από την Αθήνα τον Μάιο του 1957, όταν πλέον και 

οι δύο συγγραφείς θα είχαν εγκαταλείψει την Κύπρο˙ είναι, όμως, ενδεικτική, πέραν 

της ανεπιφύλακτης εκτίμησης του Ρούφου προς τον Durrell ως συγγραφέα, και της 

θέλησής του να συνεχιστεί η επικοινωνία τους. Την ίδια περίοδο ο Durrell θα 

Ηρόδοτου, που αγνοείς (το ποίημα, όχι τον Ηρόδοτο). Εσωκλείω αντίτυπον και απαιτώ να μου πεις 
καθαρά τη γνώμη σου γι’ αυτό και, επιτέλους, για τα σονέτα. Μη φοβάσαι να με θίξεις, θυμήσου ότι 
είμαι χοντρόπετσος νεαντερταλικός κτλ. και ότι η ποίηση είναι για μένα, προς το παρόν τουλάχιστον, 
‘‘παγκάλη τις παιδιά’’, Nebensache [δευτερεύον ζήτημα]», στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π., 93. Για το τελευταίο, επταπλό και 
πανηγυρικό, τεύχος του λευκωσιάτικου περιοδικού, πρβλ. και τις επιστολές 1 Φεβρ. 1956 (στο Χ. Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», ό.π. 107) και 4 ή 5 Απρ. 
1956 (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα): «Τα ‘‘Κυπ[ριακά]. Γρ.[άμματα]’’ έχουν να βγουν από 
τον Δεκέμβριο, για ποικίλους λόγους. Ετοιμάζεται σιγά-σιγά το πανηγυρικό τεύχος περί Κύπρου, ένθα 
και οι ‘‘Ίωνες’’». 
116 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου προς Durrell (Αθήνα, 8 Μαΐου 1957). 
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ολοκλήρωνε τη συγγραφή του Μπαλτάζαρ, του δεύτερου τόμου του Αλεξανδρινού 

Κουαρτέτου. Πολύ σύντομα, αρχές του καλοκαιριού του 1957, θα κυκλοφορούσαν και 

τα Πικρολέμονα, ένα βιβλίο που ο βρετανός συγγραφέας είχε ξεκινήσει μόλις το 

προηγούμενο φθινόπωρο και το είχε γράψει σε διάστημα εικοσιεπτά ημερών (κάπου 

ανάμεσα σε Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1956), όπως εκμυστηρεύτηκε αργότερα σε 

προσωπικό του φίλο.117  

Ο Ρούφος είναι βέβαιο ότι δεν γνώριζε κάτι για την πρόθεση του Durrell να γράψει 

ένα τέτοιο βιβλίο για την Κύπρο και την πρόσφατη εμπειρία του από τα χρόνια της 

διαμονής του στο νησί˙ δεν θα παρέλειπε, όμως, να θίξει στην επιστολή του τις 

δύσκολες καταστάσεις που βίωσαν και οι δυο τους εκεί και οι οποίες δεν τους είχαν 

επιτρέψει, λόγω και «των αντιτιθέμενων επίσημων εργασιών» τους, να αναπτύξουν μια 

σχέση με κυριότερο σημείο αναφοράς τα κοινά λογοτεχνικά τους ενδιαφέροντα και τη 

«βάσανο» της συγγραφικής τέχνης. Όσο για τις δικές του επιδόσεις, ο Ρούφος θα 

ενημέρωνε τον συνομιλητή του για την ολοκλήρωση του πρώτου θεατρικού του έργου, 

της Μέρας της Κρίσης, του «καλύτερου πράγματος που είχ[ε] κάνει» έως τότε: 

Αναρωτιέμαι αν θυμάσαι τις λιγοστές ώρες που περάσαμε μαζί στο Νησί –τόσο λίγες, 
τόσο μη ευνοϊκές, τόσο καταβαραθρωμένες στα παράφρονα πάθη των ημερών, τόσο 
δύσκολο να τις αποσπάσεις από τις σκιές των αντιτιθέμενων επίσημων εργασιών μας. Από 
την πλευρά μου, θυμάμαι με χαρά ακόμη και εκείνα τα ατελή πρελούδια αυτού που θα 
μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί, και ελπίζω ότι κάπου κάποτε θα συναντηθούμε ξανά κάτω 
από καλύτερους οιωνούς˙ αν και αμφιβάλλω ότι η προφορική μας επικοινωνία (η οποία 
στην περίπτωσή σου, και ώς ένα βαθμό και στη δική μου, διακόπτεται από τέτοια δυνατά 
χιουμοριστικά εμπόδια) θα μπορούσε να έχει ποτέ τη δύναμη του γραπτού λόγου –όπως 
στην «Ιουστίνη». 
Περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο βιβλίο σου.118 

Η απάντηση του Durrell με μια ευχαριστήρια κάρτα από τη Νιμ (Nîmes) στη 

Γαλλία θα ήταν σύντομη και επιγραμματική: ενημέρωνε απλώς τον Ρούφο για το πού 

θα βρισκόταν τους επόμενους μήνες και, μολονότι δεν είχε σίγουρο το πού τελικά θα 

κατέληγε (το άμεσο μέλλον τού ήταν γενικότερα άδηλο), θα του ζητούσε να κρατήσουν 

επαφή˙ φυσικά, θα τον ευχαριστούσε (τυπικά) για τα καλά του λόγια, που ευχόταν να 

του αξίζουν.119 Παρά τα λεγόμενά του, όμως, αυτή η επικοινωνία θα διακοπτόταν 

117 I. MacNiven, Lawrence Durrell. A Biography, Λονδίνο, Faber & Faber, 1998, σ. 445.  
118 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου προς Durrell (Αθήνα, 8 Μαΐου 1957)˙ στη Μέρα της 
Κρίσης αναφερόταν ο Ρούφος στο δεύτερο υστερόγραφο της επιστολής του: «Υ.Γ.2. Έχω μόλις 
τελειώσει ένα θεατρικό έργο –μια αφηρημένη τραγωδία πάνω στο θέμα της Επανάστασης, κάτι σαν το 
‘‘Φονικό στην Εκκλησία’’ στο εξωτερικό του σχήμα, με λυρικό Χορό κ.λπ. Ελπίζω να μεταφραστεί και 
να σου το στείλω –πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει μέχρι τώρα. Θα σε ενδιέφερε;». 
119 Η κάρτα που απέστειλε ο Durrell στον Ρούφο έφερε σφραγίδα ταχυδρομείου ημερομηνίας 7 Ιουν. 
1957: «Αγαπητέ μου Ρόδη, τι υπέροχο γράμμα; Πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω; Ελπίζω η διάκριση να 
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περίπου για μια τριετία˙ ο ίδιος ο Durrell θα ήταν απασχολημένος με τους επόμενους 

δύο τόμους της τετραλογίας του (αν και όχι μόνο), τη στιγμή που ο Ρούφος θα 

αναζητούσε εναγωνίως τη λύση στον γρίφο της Άλλης Όχθης, του τελευταίου μέρους 

της δικής του τριλογίας, που φαίνεται να τον ταλαιπώρησε πολύ ‒ιδιαίτερα θα τον 

βασάνιζαν ερωτηματικά για το πώς θα έκλεινε η «Σταυροφορία» των νέων του 

Χρονικού, ποια θα ήταν η αναλογία μύθου και ιστορίας κατά τους τελευταίους μήνες 

της παροπλισμένης τους ζωής στην Κέρκυρα (ενώ πλέον η Ελλάδα θα είχε 

απελευθερωθεί) και, κυριότερα, ποιο νόημα θα αποδιδόταν στην όλη «εκστρατεία» 

τους.120  

Στο μεταξύ, είχε μεσολαβήσει η έκδοση του «Επαναστάτη», όπως ήταν αρχικά ο 

τίτλος του «σκηνικού μύθου» Μέρα της Κρίσης, ενός έργου που συνέβαλε και αυτό, εν 

είδει προοικονομίας, στη σύλληψη των χαρακτηριστικών του κεντρικού πρωταγωνιστή 

της Χάλκινης Εποχής, του Αλέξη Μπαλαφάρα, αλλά και στην αναπαράσταση του 

βασικού διλήμματος που θα διέτρεχε, όπως θα δούμε, το «μυθιστόρημα του Κυπριακού 

Αγώνα»˙ το δίλημμα αυτό θα μπορούσε να συνοψιστεί αφαιρετικά στο ερώτημα: 

«ελευθερία ή ευζωία». Αλλά, για όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν, θα πρέπει να 

υπομνησθεί ότι η πρωτοβουλία για την ανανέωση της επικοινωνίας των δύο ανδρών, 

του Ρούφου και του Durrell, θα ανήκε (και πάλι) στον πρώτο. 

Ο έλληνας συγγραφέας θα έγραφε στον Durrell από το Λονδίνο τον Φεβρουάριο 

του 1960, τον καιρό που θα βρισκόταν εκεί ως μέλος της ελληνικής αποστολής, η οποία 

και θα επεξεργαζόταν στη Μικτή Επιτροπή και στην Πενταμερή Διάσκεψη για το 

Κυπριακό τις τελικές ρυθμίσεις για τη μετάβαση από το αποικιοκρατικό καθεστώς 

στην υπό σύσταση Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Συμφωνιών 

Ζυρίχης-Λονδίνου. Ο Ρούφος θα είχε ήδη εκτονώσει τον θυμό του για τα Πικρολέμονα 

μέσω της δικής του απάντησης, της αγγλικής Age of Bronze –θα εκκρεμούσε, 

ενδεχομένως, μόνον το ζήτημα με τις «Αγουρίδες», οι οποίες και δεν θα 

μου άξιζε, αλλά, όπως και να έχει, ήταν ευπρόσδεκτη. Να είσαι καλά. Βρίσκομαι στην Provence κοντά 
στη Nîmes για 6 μήνες. Μετά από εδώ; Δεν ξέρω. Να είμαστε σε επαφή. Λάρρυ». 
120 Ήδη τελειώνοντας την Πορεία στο Σκοτάδι, ο Ρούφος θα αισθανόταν ότι βρισκόταν σε τέλμα και δεν 
μπορούσε να αποφασίσει για τη συνέχεια˙ έγραφε στον Φραγκόπουλο από τη Λευκωσία (25 Αυγ. 1955): 
«O γ΄ τόμος του Χρονικού με απασχολεί και με φοβίζει. Όσα έχω γράψει απ’ αυτόν δε μου αρέσουν και 
θα ξαναγραφτεί ριζικά αλλαγμένος, ξεφεύγοντας πια από το ιστορικό υλικό. Θα μου πάρει καιρό αυτή 
η δουλειά –ακόμα δεν καταπιάστηκα– μα όταν ξεμπλέξω κάποτε, θ’ αναπνεύσω βαθιά πριν ριχτώ στην 
freie Dichtung [ελεύθερη Λογοτεχνία]»˙ αμέσως μετά, μάλιστα, θα προέβαινε σε μια μάλλον 
βαρυσήμαντη διαπίστωση για τον εαυτό του και για το πού θα ήθελε να αφοσιωθεί πραγματικά: «Πάντως 
το πήρα απόφαση πως η κύρια κλίση μου είναι το γράψιμο, κι όλα τ’ άλλα –y compris 
[συμπεριλαμβανομένης της] διπλωματία[ς]– είναι δευτερεύοντα παίγνια»˙ και τα δυο χωρία στο Χ. Λ. 
Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π., 88. 
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συμπεριλαμβάνονταν τελικά στην έκδοση που θα έκανε την εμφάνισή της στις 

προθήκες των βρετανικών βιβλιοπωλείων το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου.  

Ο Durrell, από την άλλη μεριά, με την έκδοση της Κλέας και την ολοκλήρωση του 

Κουαρτέτου του, θα απολάμβανε πλέον τις δάφνες του διασημότερου και μάλλον 

δημοφιλέστερου μεταπολεμικά πεζογράφου στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Ο ίδιος ο 

Ρούφος θα τον παρακολουθούσε στη βρετανική τηλεόραση να απαντά με απίστευτη 

ηρεμία και απάθεια «σε όλες τις αφελείς ερωτήσεις» που θα του απηύθυναν (και πάλι) 

οι διάφοροι δημοσιογράφοι, σαν να μην είχε περάσει μέρα από τότε που έκανε την ίδια 

δουλειά ως εκπρόσωπος Τύπου στην Κύπρο: 

Λάρρυ, παλιοκατεργάρη, τα κατάφερες. Είσαι ο Άγγλος Προυστ, le grand Anglais [ο 
μεγάλος Άγγλος], η μια και μόνη μας ζωντανή ελπίδα. Τέλειωνα μόλις την Κλέα, όταν σε 
είδα στην τηλεόραση την προηγούμενη νύχτα, και γέλασα με την ψυχή μου, 
παρακολουθώντας σε να απαντάς σε όλων των ειδών τις αφελείς ερωτήσεις χωρίς να γελάς 
καθόλου […]. 
Πέρα από την πλάκα όμως, (και παρά τη διαφωνία μου με τη λεγόμενη τετραδιάστατη 
ερμηνεία), όντως με συνεπήρε το Κουαρτέτο. Μπορεί να θυμάσαι την πρώτη ενθουσιώδη 
μου αντίδραση στην Ιουστίνη –σε έχω παρακολουθήσει με κομμένη την ανάσα από τότε, 
και η Κλέα το δικαιολογεί: είσαι όλα όσα είχα πει στην αρχή και πολλά περισσότερα. Από 
το πολύ διάβασμα ξεπηδά πολλή λογοτεχνική ιδιοτροπία, και όσο περισσότερο οι 
αισθήσεις μας γίνονται οξύτερες στο να προσλαμβάνουν ζωντανά ερεθίσματα τόσο 
λιγότερο εύκολα συγκινούμαστε από βιβλία. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και πολλά 
βιβλία από τότε που έζησα για τελευταία φορά κάτι ανάλογο σε ποιότητα και σε ένταση 
με το παίξιμο της Αλεξανδρινής σου πρόζας στα νεύρα και στο πνεύμα μου (ακόμα κι αν 
μέρος αυτής της εμπειρίας, από μια αμιγώς εγωιστική σκοπιά, είχε τη χροιά ενός πικρού 
φθόνου ενός συνάδελφου-συγγραφέα –ας πούμε, του Ντάρλεϋ που έρχεται αντιμέτωπος 
με το συντριπτικό μεγαλείο του Πουρσγουόρντεν…)121 

Ο Ρούφος δεν θα τσιγκουνευόταν, λοιπόν, τα λόγια του, που θα ήταν εκ νέου 

εξόχως θερμά και επαινετικά: στα δικά του μάτια, ο συγγραφέας Durrell όχι μόνο είχε 

επιβεβαιώσει όλες τις αρχικές του εκτιμήσεις περί του νέου άγγλου Proust, αλλά και 

είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενη προσδοκία του. Μπροστά του ένιωθε δέος και 

«φθόνο», αισθανόταν μικρός και ασήμαντος, όπως ο αφηγητής του Κουαρτέτου, ο 

Darley, μπροστά στη «συντριπτική μεγαλειότητα» του συγγραφέα-ήρωα Pursewarden. 

Και όλα αυτά, χωρίς να τρέφει αυταπάτες για την πικρία που είκαζε ότι θα ένιωθε ο 

Durrell, λόγω του πορτραίτου που του σκιαγραφούσε στη Χάλκινη Εποχή. Με άλλα 

λόγια, ο Ρούφος ήθελε να ξεκαθαρίσει στον συνομιλητή του ότι οι διαφωνίες τους περί 

του Κυπριακού ανήκαν οριστικά στο παρελθόν˙ οι εκ διαμέτρου αντίθετες 

τοποθετήσεις τους στο ζήτημα, δεν είχαν επηρεάσει τη (δική του τουλάχιστον) κρίση 

121 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου προς Durrell (Λονδίνο, 16 Φεβρ. 1960˙ οι υπογραμμίσεις 
στην επιστολή του ίδιου του Ρούφου). 
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για το μέγεθος του συγγραφικού ταλέντου του Durrell, το οποίο και αναγνώριζε 

εκθύμως, χωρίς η εκτίμηση αυτή να έχει στο ελάχιστο μειωθεί (κάθε άλλο) από όσα 

είχαν διαδραματιστεί στο μεταξύ σε πολιτικό επίπεδο.  

Αντίθετα, ήθελε το γράμμα του αυτό να εκληφθεί ως χειρονομία καλής θέλησης 

ενός πρώην πολιτικού αντιπάλου, αλλά πάντοτε πνευματικού συνοδοιπόρου, για 

υπέρβαση των διαφορών του παρελθόντος, για συνέχιση και εδραίωση της 

επικοινωνίας των «εκλεκτών» της τέχνης, που η μοίρα τούς όρισε να «βαδίζουν στον 

ίδιο δρόμο»: 

Έχω εδώ και πολύ καιρό, Λάρρυ, που θέλω να σε δω. Προφανώς το ξέρεις αυτό, και τείνω 
να πιστέψω πως δεν ενδιαφέρεσαι για μια τέτοια συνάντηση –πιθανώς λόγω καθαρής 
ανίας, ή ίσως εξαιτίας μιας παρατεταμένης αντιπάθειας με αφορμή τις διαφωνίες μας στο 
Κυπριακό, όπως αποδίδονταν στη δική μου Χάλκινη Εποχή, την οποία και είδες, όπως 
πληροφορήθηκα. Σε μένα όλα αυτά φαίνονται πολύ παρωχημένα. Έγραψα το βιβλίο κατά 
τη διάρκεια μιας άσχημης περιόδου, ωστόσο, το γράψιμο καθαυτό ήταν για μένα μία 
κάθαρση –μου αποστράγγιξε όλο το θυμό και την αγανάκτησή μου, και τώρα θα ήθελα να 
τα σβήσω όλα αυτά και να ξεχάσω την Κύπρο. 
Ακόμη και στη χειρότερη περίοδο της διαφωνίας μας, η εκτίμησή μου για σένα ως 
καλλιτέχνη και αδερφό-πνεύμα au dessus de la mêlée [υπεράνω της διαμάχης], ποτέ της 
δεν κλονίστηκε. Τώρα, μονάχα αυτή μένει. Βρίσκομαι στο ίδιο Μονοπάτι με σένα, Λάρρυ, 
και υπάρχουν τόσο λίγοι σαν εμάς. Θεώρησε αυτό το γράμμα σαν μια χειρονομία φιλίας. 
Ελπίζω πως δεν θα αρνηθείς να τη δεχτείς. Μια γραμμή από σένα θα μου έδινε μεγάλη 
χαρά.122 

Αυτή τη φορά ο Durrell θα απαντούσε στον Ρούφο εκτενώς με επιστολή του από 

τη Γαλλία. Θα τον διαβεβαίωνε ότι δεν είχε κάτι εναντίον του εξαιτίας της Χάλκινης 

Εποχής ή της όλης κυπριακής υπόθεσης, δεν του «κρατούσε μούτρα» και ποτέ δεν ήταν 

κακοδιάθετος απέναντί του˙ απλώς, θα του εξηγούσε, ο ίδιος αναγκάστηκε να ζει και 

να δημιουργεί σε συνθήκες ύψιστης πίεσης («ένας συγγραφέας στα άκρα»). Θα απέδιδε 

την «εξαφάνισή» του από όλους τους φίλους του κατά τα τελευταία χρόνια, στη 

σύντονη προσπάθειά του να μείνει απερίσπαστος, προκειμένου να φανεί συνεπής στις 

υποχρεώσεις του προς τους εκδότες του και να τους παραδώσει όλους τους τόμους του 

Κουαρτέτου στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα˙ του έλεγε, μάλιστα, 

χαρακτηριστικά ότι η συγγραφή ήταν σαν ένας αγώνας ταχύτητας («ο Μπαλτάζαρ 

[γράφτηκε] σε έξι βδομάδες στη σειρά, ο Μαουντόλιβ σε τρεις μήνες, η Κλέα σε δυο 

μήνες!»). 

Ταυτόχρονα, θα αναφερόταν στα συνεχή οικονομικά και άλλα βιοτικά 

προβλήματα που αντιμετώπιζε και που συνέβαλλαν στην απομόνωσή του –και στην 

122 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου προς Durrell (Λονδίνο, 16 Φεβρ. 1960). 
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«αμέλειά» του να δίνει σημεία ζωής. Δεν θα παρέλειπε, επίσης, να ευχαριστήσει 

ιδιαίτερα τον Ρούφο για την «ένθερμη υποστήριξη» και την ηθική ενίσχυση που του 

παρείχε με τα καλά του λόγια από την «εναρκτήρια βολή», δηλαδή την Ιουστίνη. Στο 

τέλος, θα έκανε μνεία και στη μόνιμη εμπλοκή του με τα του Τύπου (έμμεσα, έτσι, και 

στη θητεία του στην Κύπρο), που τη θεωρούσε ως το δυσανάλογα βαρύ και 

εξαντλητικό από κάθε άποψη τίμημα που έπρεπε να πληρώνει, για να εξασφαλίζει τα 

προς το ζην. Για αυτό και θα ευχόταν σύντομα («σε δύο χρόνια από τώρα») να 

απαλλαγεί από ό,τι είχε να κάνει με τις εφημερίδες και τα περιοδικά (ακόμη και τις 

ανταποκρίσεις ή τα άρθρα κατά παραγγελία), ώστε, ελεύθερος από τέτοιου είδους 

δεσμεύσεις και από τα φώτα της δημοσιότητας, να επιδοθεί «για ένα χρόνο ή δύο» 

αποκλειστικά στην ποίηση: 

Αγαπητέ Ρόδη, 
Πολλές ευχαριστίες για το καλό σου γράμμα που μόλις έφτασε. Ειλικρινώς δεν υπήρχαν 
ιδιαίτερες σκέψεις στο μυαλό μου για την Κύπρο ή για οτιδήποτε άλλο –απλώς επρόκειτο 
για μια ακατανίκητη επιθυμία να τα σβήσω όλα και να έχω μια περίοδο πλήρους 
απομόνωσης, για να προσπαθήσω και να παλέψω τον γρίφο των διαολεμένων των 
βιβλίων. Φοβάμαι ότι όλοι μου οι φίλοι είναι λίγο θυμωμένοι, καθώς τους παραμέλησα 
όλους, αποφεύγοντας τελείως να τους δω, και ο πλέον αγενής από αυτούς έχει ήδη 
διαγνώσει συμπλέγματα ανωτερότητας και άλλα άσχημα πράγματα. Όλα είναι αναληθή. 
Αλλά είναι αρκετά αδύνατο να εξηγήσεις τι σημαίνει να είναι κανείς για δεκαπέντε χρόνια 
εκπρόσωπος Τύπου και πόσο αυτό μπορεί να τον εξαντλήσει. Και ήξερα πως έπρεπε 
πραγματικά να κόψω τις κουβέντες, προκειμένου να δουλέψω. Και έτσι έκανα, αλλά χωρίς 
σκληρές σκέψεις για οπουδήποτε. 
[…] 
Αν θέλει ο Θεός, αν τα πράγματα πάνε τόσο καλά όσο αυτή τη στιγμή, σε δυο χρόνια από 
τώρα θα είμαι ελεύθερος να γράφω ποιήματα για ένα χρόνο ή για δύο και τίποτα άλλο. 
Αυτή θα είναι η ευλογημένη μέρα, αλλά είναι ακόμη μακριά. Και τώρα δέχομαι ξανά τα 
πυρά των δημοσιογράφων όλων των εθνικοτήτων –θα αποδράσω ποτέ από τον Τύπο; 
Όπως και να έχει, όλα αυτά θα εξηγήσουν, αν δεν δικαιολογήσουν, την παρούσα 
απομόνωσή μου.123 

Η παραπάνω επιστολή του Durrell έφερε ημερομηνία «3 Ιουλίου 1960» και η 

διεύθυνση που αναγραφόταν ήταν στο Παρίσι˙ ο Ρούφος βρισκόταν ήδη στη γαλλική 

πρωτεύουσα ως Σύμβουλος της εκεί ελληνικής Πρεσβείας και θα πρέπει να 

θεωρήσουμε βέβαιο το γεγονός ότι θα προσπαθούσε να έρθει ξανά σε επαφή με τον 

βρετανό συγγραφέα, στην προοπτική ακόμη και μιας πιθανής συνάντησής τους, 

εφόσον και οι δύο διέμεναν και πάλι στην ίδια χώρα –αν όχι (κάποτε) και στην ίδια 

πόλη. Αυτή τη φορά, όμως, ο Durrell δεν θα ανταποκρινόταν και θα απογοήτευε τον 

«άσπονδο» φίλο του, ο οποίος με τη σειρά του θα έγραφε τέσσερα χρόνια αργότερα 

123 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Durrell στον Ρούφο (Παρίσι, 3 Ιουλ. 1960). 
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στον έτερο «φιλέλληνα», με το έργο του οποίου είχε πρωτοασχοληθεί τον καιρό της 

θητείας του στην Κύπρο, στον P.  Leigh Fermor: 

Είχες καθόλου νέα από τον Λάρρυ; Το γουρούνι δεν απάντησε ποτέ στο γράμμα μου με 
το οποίο τον ενημέρωνα ότι βρίσκομαι στο Παρίσι, σχεδόν πριν τέσσερα χρόνια. Μόνον 
η Αριέττα τον συνάντησε τυχαία στην Αθήνα το περασμένο καλοκαίρι ή κάτι τέτοιο.124 

Ο θαυμασμός και η βαθιά εκτίμηση που θα αισθανόταν ο Ρούφος για το έργο του 

Durrell θα παρέμεναν, όμως, και στη συνέχεια˙ όταν ο βιβλιόφιλος μελετητής, 

προσωπικός φίλος και εκδότης κειμένων του Durrell, Alan Gradon Thomas, θα 

ζητούσε, αρχές του 1966, την άδεια και την έγκριση του Ρούφου να συμπεριλάβει ένα 

δελτίο για τη Χάλκινη Εποχή –με αναφορά μάλιστα στις «Αγουρίδες» και στον Μώρις 

Φέρρελ– στη σχεδιαζόμενη εκ μέρους του βιβλιογραφία του βρετανού συγγραφέα, ο 

Ρούφος θα έδινε ασμένως τη συγκατάθεσή του˙ θα του ευχόταν, άλλωστε, «κάθε 

επιτυχία» στο εγχείρημά του, που αφορούσε έναν συγγραφέα για τον οποίο και έτρεφε, 

όπως ομολογούσε ο ίδιος, «μεγάλο θαυμασμό». Το σχετικό με τη Χάλκινη Εποχή 

βιβλιογραφικό δελτίο του A. G. Thomas είχε ως εξής:  

Μυθιστόρημα για τις ταραχές στην Κύπρο από έναν Έλληνα διπλωμάτη. Σε μια 
προηγούμενη εκδοχή, την οποία και διάβασα από δακτυλογραφημένο κείμενο, υπάρχει 
ένα αναγνωρίσιμο πορτραίτο του Ντάρελ ως Μώρις Φέρρελ, ποιητή (συγγραφέα των 
‘‘Ξινών σταφυλιών’’ και του ‘‘Παγκακιού της Οκνηρίας’’), ο οποίος εργάζεται ως 
αξιωματούχος του Γραφείου Πληροφοριών. Στην έντυπη έκδοση αυτός ο χαρακτήρας 
εμφανίζεται ως Χάρυ Μόνταγκιου και μεγάλο μέρος της ομοιότητας με τον Ντάρελ έχει 
απαλειφθεί.125 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε, ύστερα και από όσα στοιχεία 

της αλληλογραφίας των δύο ανδρών παρατέθηκαν παραπάνω, ότι ο Ρούφος θα 

επιζητούσε επανειλημμένως την επικοινωνία με τον Durrell, ένα «αδελφό πνεύμα» με 

το οποίο ένιωθε ότι είχε να μοιραστεί πολλά, παρά τα όσα τους είχαν χωρίσει στην 

Κύπρο –και για τα οποία είχαν καταθέσει και οι δύο δημόσια τις απόψεις τους, με 

124 Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Ρούφου προς P. Leigh Fermor (Παρίσι, 5 Ιουν. 1964˙ από το 
ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
125 Ο A. G. Thomas ζητούσε τη σχετική έγκριση του Ρούφου για το εν λόγω δελτίο, με το ακόλουθο 
σκεπτικό: «Καθώς αισθάνομαι ότι το γεγονός πως είδα μια προγενέστερη δακτυλογραφημένη εκδοχή 
του μυθιστορήματός σας ήταν ζήτημα εμπιστευτικό, σας γράφω για να σας ρωτήσω εάν νομίζετε ότι η 
δήλωσή μου είναι ακριβής και εάν έχετε κάποια αντίρρηση στη δημοσίευσή της». Στη σύντομη 
απάντησή του από την Αθήνα (ημερομηνίας 2 Μαΐου 1966), ο συγγραφέας θα έδινε ανεπιφύλακτα τη 
συγκατάθεσή του: «Αγαπητέ κ. Τόμας, μόλις παρέλαβα την επιστολή σας ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου. 
Δεν έχω οποιαδήποτε αντίρρηση για την αναφορά του βιβλίου μου, όπως αυτή περιγράφεται στο γράμμα 
σας, στη βιβλιογραφία σας. Σας ευχαριστώ που μου γράψατε και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο 
σας για τον συγγραφέα Ντάρελ, τον οποίο και θαυμάζω πολύ» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα). 
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έμμεσο, συγκαλυμμένο και διφορούμενο τρόπο ο Βρετανός, πιο άμεσα και 

«στρατευμένα» ο Έλληνας. Ο Durrell, όμως, δεν θα ανταποκρινόταν ‒το πιθανότερο, 

έχοντας αποφασίσει να σβήσει μια για πάντα από τη μνήμη του την κυπριακή του 

εμπειρία και ό,τι ήταν συνδεδεμένο μαζί της. Δεν είναι τυχαίο που ο ίδιος δεν θα 

επέστρεφε ποτέ πίσω στο νησί,126 ενώ, επίσης, δεν θα έκανε ποτέ καμιάν αναφορά –

στην αλληλογραφία που διατηρούσε είτε με συγγραφείς (όπως με τον H. Miller, για 

παράδειγμα) είτε με άλλους φίλους του από την περίοδο της κοινής τους παρουσίας 

στην Κύπρο– στη γνωριμία του με τον έλληνα συγγραφέα και διπλωμάτη, ούτε, βέβαια, 

στη Χάλκινη Εποχή: 

Από την πλευρά του Ντάρελ δεν διαθέτουμε καμιά μαρτυρία για την εντύπωση που μπορεί 
να του είχαν προκαλέσει οι επαφές του με τον Ρούφο. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο πως, 
τόσο στην αλληλογραφία του με τον Χένρυ Μίλλερ όσο και στην εκτενή βιογραφία του 
που συνέταξε ο Ίαν ΜακΝίβεν (Ian MacNiven) δεν υπάρχει αναφορά στις προσωπικές 
σχέσεις των δύο ανδρών και δεν καταγράφεται κάποια αντίδραση ή σχόλιο του Ντάρελ 
για το βιβλίο που έγραψε ο Ρούφος απαντώντας στα Πικρολέμονα.127 

Όσο για τον Fermor ‒και προκειμένου να φανούμε δίκαιοι, διαχωρίζοντας (ως 

οφείλουμε) τη θέση του από την αντίστοιχη του Durrell‒,128 αξίζει να υπογραμμίσουμε 

126 I. MacNiven, Lawrence Durrell. A Biography, ό.π., σ. 459 και, όπως σημειώνει με έμφαση ο 
βιογράφος του, μετά την έκδοση των Πικρολέμονων (1957) «θα περνούσαν έξι χρόνια πριν 
ξαναεπισκεφτεί [o Durrell] την Ελλάδα». 
127 Δ. Δασκαλόπουλος, «Ρόδης Ρούφος – Λώρενς Ντάρελ: δύο άσπονδοι φίλοι», περ. Νέα Εστία, ό.π., 
53-54˙ η διαπίστωση αυτή ισχύει γενικά για όλη την αλληλογραφία του Durrell που έχει κάποια σχέση 
με την Κύπρο και τα χρόνια της εκεί διαμονής του (πρβλ. L. Durrell, Spirit of Place. Letters and Essays 
on Travel, επιμ. A. G. Thomas, Νέα Υόρκη, Marlowe & Company, 1969), αλλά και για την πρώτη 
βιογραφία του συγγραφέα από τον G. Bowker, Through the Dark Labyrinth. A Biography of Lawrence 
Durrell, Λονδίνο, Sinclair-Stevenson, 1996. 
128 Για τη στάση τού (επίσης συντηρητικού) Fermor απέναντι στην ΕΟΚΑ, τις θέσεις του στο Κυπριακό, 
τις δύσκολες ισορροπίες με τους βρετανούς και έλληνες φίλους του (ανάμεσά τους βέβαια θα ήταν και 
ο Γ. Σεφέρης με τον «Φωνακλά της Αττικής», τον Γ. Κατσίμπαλη), πρβλ. το σχετικό του άρθρο στο περ. 
The Spectator (9 και 16 Δεκ. 1955), την αλληλογραφία του με τον Γ. Σεφέρη σε επιμ. Φ. 
Δημητρακόπουλου και Β. Δ. Λαμπροπούλου (Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2007) και 
τη βιογραφία της Α. Κούπερ, Πάτρικ Λη Φέρμορ..., ό.π., σ. 426-429, 431-433, 435-439, 442, 460-461˙ η 
έκδοση της Μάνης από τον Fermor, θα αποτελούσε, σύμφωνα με τη βιογράφο του, και την αφορμή να 
διακηρύξει ξεκάθαρα την πίστη του στο δίκαιο του αιτήματος των Ελλήνων για την Αυτοδιάθεση-
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα: «[Ο συγγραφέας της Μάνης] Εκφράζει την πίστη του σε αυτό το 
αιώνιο ελληνικό πνεύμα και ίσως, αν και άλλοι μοιράζονταν μαζί του αυτή την πεποίθηση, να είχε λυθεί 
και το Κυπριακό. Το ακανθώδες αυτό ζήτημα έρχεται κάποια στιγμή στην επιφάνεια όταν κάθεται σε 
ένα καφενείο στη Λάγια με μια παρέα χωρικών. ‘‘Μη φεύγεις’’ είπε ένας απ’ αυτούς. ‘‘Δεν υπάρχει 
βιασύνη. Κάτσε δω χάμω και χαλάρωσε, όπως ο Γλάδστωνας’’. Τον Γλάδστωνα τον μνημονεύουν 
περισσότερο με ευαισθησία παρά με ακρίβεια, ως τον πολιτικό που έπεισε τη βρετανική κυβέρνηση να 
παραδώσει τα Ιόνια νησιά στην Ελλάδα. Ήταν ο τέλειος, ο πλέον έμμεσος τρόπος για να δώσει ο Πάντι 
τη δική του απάντηση στο ζήτημα της Κύπρου: εάν η βρετανική κυβέρνηση μπόρεσε να δώσει ένα 
ολόκληρο αρχιπέλαγος το 1863, με αποτέλεσμα αισθήματα αιώνιας ευγνωμοσύνης από τους Έλληνες, 
σίγουρα θα μπορούσε να γίνει μια ανάλογη κίνηση και τώρα επιστρέφοντας την Κύπρο στους νόμιμους 
δικαιούχους της. […]. Ωστόσο, μπροστά στα σιωπηρά, γεμάτα κατηγόρια, βλέμματα [των χωρικών] (δεν 
υπήρχαν εκεί δημαγωγοί από την Αθήνα), ο Πάντι ο Φιλέλληνας απόμεινε να αισθάνεται εξαιρετικά 
άσχημα που ήταν Άγγλος. Και αυτό, όπως λέει στους αναγνώστες του, ήταν προτού η βρετανική 
κυβέρνηση βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους Τούρκους, κίνηση που αύξησε κατά πολύ 
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ότι και αργότερα, στη δεκαετία του 1960 ο Ρούφος θα εξακολουθούσε να περιβάλλει 

με εμπιστοσύνη και εκτίμηση το πρόσωπό του και το έργο του: εκτός από τη 

βιβλιοκρισία του για τη Ρούμελη στις Εποχές, ο Ρόδης θα ζητούσε τη συνδρομή του 

Paddy, προκειμένου να έχει μια δεύτερη γνώμη για τους Γραικύλους, το ιστορικό 

μυθιστόρημα που είχε ήδη ξεκινήσει να γράφει κατά την περίοδο της θητείας του στη 

γαλλική πρωτεύουσα. Eίναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο έλληνας συγγραφέας, 

δεδομένων, όπως ισχυριζόταν, των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζαν τον 

καιρό εκείνο οι εκδότες στην Ελλάδα (και καθώς δεν μπορούσε να προχωρήσει μόνος 

του και με δικά του έξοδα), επιθυμούσε να διερευνήσει εκ νέου την πιθανότητα 

έκδοσης του καινούριου μυθιστορήματός του στη Μ. Βρετανία, πιστεύοντας ότι με τη 

μεσολάβηση και τη θετική εισήγηση του φίλου του ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες 

ελπίδες. Εντούτοις, και πάλι οι σχετικές του προσπάθειες θα ναυαγούσαν τελικά. 129 

Κλείνοντας το υποκεφάλαιο αυτό, και πριν περάσουμε στην εξέταση ζητημάτων 

ιδεολογίας και ποιητικής της Χάλκινης Εποχής, μπορούμε συμπερασματικά να 

διαπιστώσουμε ότι η κατά προτεραιότητα έκδοση στην αγγλική γλώσσα, μόλις τον 

Σεπτέμβριο του 1960, ενός «ελληνικού» μυθιστορήματος για τον Απελευθερωτικό 

την αγανάκτηση των Ελλήνων. Η ζέση με την οποία ο Πάντι εκφράστηκε υπέρ του αγώνα των Ελλήνων 
δεν έβλαψε το βιβλίο [τη Μάνη]: μάλλον το αντίθετο» (σ. 460-461). 
129 Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από επιστολή του Ρούφου προς τον Fermor από το Παρίσι (5 Ιουν. 
1964): «Εκτός όλων των άλλων, θα ήθελα πάρα πολύ να σε συμβουλευτώ και, σε τελική ανάλυση, να 
ζητήσω τη βοήθειά σου στο ακόλουθο ζήτημα. Έχω μόλις ολοκληρώσει ένα ιστορικό μυθιστόρημα (στα 
Ελληνικά) για το οποίο εργάστηκα για πολλά χρόνια. Σχετίζεται με την επανάσταση των Αθηναίων 
εναντίον της Ρωμαϊκής κυριαρχίας κατά τη διάρκεια του πρώτου Μιθριδατικού Πολέμου, 88-86 π.Χ. Η 
ιστορία είναι συναρπαστική: μια παρακμασμένη, αλλά πολύ ‘‘σύγχρονη’’, κοινωνία που διχάζεται τόσο, 
ώστε να φτάσει σε σύγκρουση μεταξύ των δεξιών υποστηριχτών των Ρωμαίων και των αριστερών 
επαναστατών –η τελευταία προσπάθεια του Ελληνισμού να ανακτήσει κάποια εθνική αξιοπρέπεια και 
ανεξαρτησία, που καταλήγει στην υποταγή του στους «κομισάριους» του Μιθριδάτη, οι οποίοι και 
αποδεικνύονται χειρότεροι από τους Ρωμαίους –η πολιορκία του Σύλλα, η πείνα και η απόγνωση –η 
περίεργη μορφή του Επικούρειου φιλόσοφου Αριστίωνα, τυράννου της πόλης –η τελική άλωση και 
σφαγή του μισού πληθυσμού… Έκανα πολύ σχολαστική έρευνα, στην προσπάθειά μου να συλλάβω εκ 
νέου το ακριβές κλίμα της περιόδου όπως επίσης και τα γνωστά γεγονότα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα 
δεν είναι και τόσο άσχημο –μολονότι, βέβαια, εγώ δεν μπορώ να είμαι ένας δίκαιος κριτής. Δυστυχώς, 
δεν μπορώ να το εκδώσω στην Ελλάδα τώρα αμέσως, καθώς κανένας εκδότης δεν θα αναλάβει το ρίσκο 
(ξέρεις πως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα) και δεν διαθέτω τα χρήματα για να το εκδώσω με δικά μου 
έξοδα. Αναρωτιόμουν, όμως, αν υπήρχε κάποια ελπίδα να βρω έναν Άγγλο εκδότη γι’ αυτό. Πολλά, 
φυσικά, θα εξαρτιόταν από την αναφορά κάποιου που θα μπορούσε να διαβάσει Ελληνικά και να δώσει 
μια αξιόπιστη περιγραφή του περιεχομένου. Έχεις να μου προτείνεις κάτι; Θα μπορούσες να διαβάσεις 
το δακτυλόγραφο ο ίδιος; Εάν, ναι, μπορώ να σου στείλω ένα αντίγραφο. Αν πρόκειται να έρθεις εδώ 
και να συναντηθούμε, θα μπορούσαμε, βέβαια, να συζητήσουμε το όλο εγχείρημα. Δεν θέλω να σου 
γίνομαι βάρος με όλα αυτά, αλλά πράγματι τα έχω χαμένα –σε μια από εκείνες τις περιόδους κακοτυχίας 
και ‘‘λογοτεχνικής μοχθηρίας’’, καθώς αισθάνομαι πως οι αξιόλογες προσπάθειές μου δεν οδηγούν σε 
τίποτε απολύτως και αναρωτιέμαι αν όλο αυτό αξίζει τον κόπο. Υπό μίαν έννοια, μόνον τον εαυτό σου 
πρέπει να κατηγορήσεις για την ενόχλησή μου αυτή: ήσουν αρκετά ευγενικός, κατά το παρελθόν, 
λέγοντας ότι σου άρεσε το γράψιμό μου…»˙ στο αρχείο του συγγραφέα δεν βρέθηκε κάποια σχετική 
απάντηση του Paddy. 
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Αγώνα της ΕΟΚΑ αποτελούσε αναμφίβολα για τον συγγραφέα μια τολμηρή 

πρωτοβουλία, ένα «ρίσκο», με μάλλον προβλέψιμες (ή τουλάχιστον αναμενόμενες) 

δυσχέρειες σε πολλαπλά επίπεδα. Οι νέες σκιές που είχαν εμφανιστεί στο 

«αγγλοελληνικό ειδύλλιο» λόγω του Κυπριακού, ενισχύοντας περαιτέρω την αμοιβαία 

καχυποψία και επιφυλακτικότητα μεταξύ των δύο χωρών/λαών ύστερα από τις 

εξάρσεις (αλλά και τις διαψεύσεις) της «συγκλονιστικής» δεκαετίας του 1940, είχαν, 

ανάμεσα στις τόσες επιπτώσεις τους, και κάποιες άλλες, «παράπλευρες απώλειες», 

όπως αυτές που «έπληξαν» τον Ρόδη Ρούφο και, συνολικά, τις τύχες του έργου του 

στον αγγλοσαξονικό χώρο. 

 
 

V.5. Η δύσκολη σχοινοβασία της «μέσης οδού»: ζητήματα ιδεολογίας 
και ποιητικής, ιστορίας και μυθοπλασίας στη Χάλκινη Εποχή 

 
V.5.1. Από το Χρονικό μιας Σταυροφορίας στη Χάλκινη Εποχή ή από τον 

Μπαλαφάρα στον Αλέξη 
 
Το τέλος της «σταυροφορίας» της παρέας του Δίωνα στο Χρονικό ήταν οδυνηρό 

(ιδιαίτερα για τον ίδιο και κάποιους από τον στενότερο κύκλο των συντρόφων του, 

ανάμεσά τους και για τον Μπαλαφάρα), εφόσον συνεπαγόταν τόσο την απώλεια 

προσφιλών τους προσώπων (κατεξοχήν του φυσικού τους ηγέτη, του Μιχαήλ, του 

Κώστα, εμμέσως του Μάρκου, αλλά και του ανώνυμου αδελφού τού Μπαλαφάρα, 

θύματος της «κόκκινης βίας» κατά τα Δεκεμβριανά), όσο και την πικρή γεύση της 

διάψευσης˙ στο εξής, πολλές από τις βεβαιότητες, τους θρύλους και τα «φυλετικά 

τοτέμ» (Ρούφος, 2015, 280) που είχαν ωθήσει τους νέους εκείνους στη δράση ή τους 

είχαν εμπνεύσει στον αγώνα τους, θα χρειάζονταν πλέον να εγκαταλειφθούν, ή έστω 

να αναθεωρηθούν, μιας και αποδείχτηκαν «στάχτη».130 Εντούτοις, η τραγική αυτή 

εμπειρία φαίνεται να έκλεινε οριστικά τον κύκλο της εφηβείας τους, προσφέροντάς 

τους, ταυτόχρονα με την πολυπόθητη όσο και επώδυνη ωριμότητα, τη δυνατότητα για 

130 Στις τελευταίες σελίδες της Άλλης Όχθης, οπότε ο Δίων θα ανασκοπούσε το πρόσφατο παρελθόν και 
θα συνειδητοποιούσε τη ματαιότητα του ταξιδιού και του αγώνα των Αργοναυτών-Σταυροφόρων ή, 
έστω, τη γεύση του ανεκπλήρωτου και του κενού που άφηνε το τέλος αυτής της περιπλάνησης και η 
άφιξη σε μια μάλλον καβαφική «Ιθάκη», κατώτερη των προσδοκιών τους (πρβλ. Ρούφος, 2015, 741, 
755), θα επανερχόταν συχνά η φράση «παντού στάχτη» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 751, 754, 755, 757)˙ 
πρόκειται, αναμφίβολα, για μια ευθεία αναφορά στο ποίημα «Άντρας» του Γ. Σεφέρη από το Τετράδιο 
Γυμνασμάτων: 1928-1937: «Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν υποταχτείτε./ Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη 
στάχτη./ Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν αγαπήσετε./ Αγαπήσαμε και βρήκαμε τη στάχτη./ Μας έλεγαν 
θα νικήσετε όταν εγκαταλείψετε τη ζωή σας./ Εγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη...» 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



632

Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς πλέον τις φρούδες ελπίδες ή τις αυταπάτες του παρελθόντος 

και, προπαντός, μακριά από τις μάταιες αναζητήσεις μιας ιδεατής «Ιερουσαλήμ-Εδέμ» 

ή μιας οδυσσεϊκής «Ιθάκης». 

Ήδη ο Δίων θα είχε περάσει στην «άλλη όχθη», μέσω της πλήρωσης που του 

πρόσφερε ο έρωτας της Άννας˙ για τον θρησκευόμενο Μπαλαφάρα πάλι «με τα 

μυστικά του πετάγματα» (Ρούφος, 2015, 723), ο οποίος συχνά, ακόμη και στην 

κορύφωση της μάχης, δεν δίσταζε να ανοίξει τη Βίβλο (πρβλ. Ρούφος, 2015, 420-421, 

457) ή να απαγγείλει στίχους από την Θεία Κωμωδία του Dante (και, μάλιστα, από τον 

τρίτο κύκλο της «Κόλασης», Ρούφος, 2015, 460), για να (δια)κηρύξει στους 

συμπολεμιστές και στους αντιπάλους του την πίστη του στον Κύριο και στην αθανασία 

της ψυχής, την αφοσίωσή του πλέον θα την κέρδιζε η λατρεία του «μηδενός». 

Πράγματι, ο Μπαλαφάρας δεν θα υπολόγιζε πια στη λύτρωση που χαρίζουν η 

ταπείνωση και η αφειδώλευτη αγάπη για όλους (αυτές τις αρετές τις είχε κατακτήσει 

εν άγνοιά του ο αδιάφορος για τη χριστιανική διδασκαλία Μάρκος, ένας σύγχρονος 

άγιος «σαλός»),131 αλλά στη συνειδητοποίηση μιας υπερβατικής «αλήθειας», «εξίσου 

μακριά από την αγάπη και από το μίσος», από την «ταπεινότητα» και την «αλαζονεία»˙ 

η δική του «Ιθάκη» έμοιαζε να βρίσκεται εντέλει σε μια καζαντζακική σύλληψη ενός 

άφοβου και απελευθερωτικού «μηδενός» που «γεννιέται από μια σειρά διαδοχικές 

αφαιρέσεις –του εγώ, των άλλων, της Ιστορίας, των ορθολογικών ειδώλων– κι από ένα 

μεγάλο κύμα σιγουριάς», συνιστώντας έτσι «μια πράξη ελευθερίας» (Ρούφος, 2015, 

613). Εντούτοις, και η δική του παρέκκλιση θα ήταν συγγνωστή από τον Δίωνα, στο 

πλαίσιο της κατανόησης και της συν-χώρεσης όλων, φίλων και εχθρών, στο τέλος της 

τριλογίας: 

131 Πρβλ. το παρακάτω εύγλωττο απόσπασμα από την Άλλη Όχθη: «[Ο Μάρκος] Ζούσε από καιρό με το 
‘‘υπερβατικό χαμόγελο’’ (όπως είχε γράψει κάποτε ο Ρένος) ‘‘του ανθρώπου που μπόρεσε ν’ αναστήσει 
την ψυχή του από τα χίλια κομμάτια της τα σκορπισμένα στους ανέμους των στιγμών και των ελπίδων’’. 
Είχε βρει τη χαρά της απόλυτης αγάπης κι αυταπάρνησης. Πέρα από θυμό, περηφάνια και κάθε 
ωφελιμιστική ηθική, πέρα από κάθε λογική, πεινούσε κι έδινε το φαΐ του, έκανε τις αγγαρείες και τις 
βάρδιες των άλλων. Ίσως κάποτε ο Μάρκος να ’βγαινε απ’ αυτή τη μισοϋπνωτισμένη, σιωπηλή 
ευδαιμονία, και τότε θα μπορούσε να μιλήσει. Τώρα όμως καθόταν άβουλος, απίστευτα ατημέλητος κι 
ολότελα αδιάφορος γι’ αυτό, σκελετωμένος, με το ευζωνικό φάριο αντικανονικά όρθιο {σα σκουφί 
μαγείρου, Ρούφος, 1958, 43}, χαμογελώντας αγγελικά –λες κι ατένιζε σε κάθε πέτρα, σε κάθε άνθρωπο 
κι από ένα κομμάτι ενός μεγάλου, θεϊκού μωσαϊκού, ανακαλύπτοντας άγνωστη λάμψη κι ομορφιά στο 
καθετί. Η κατάστασή του ήταν πολύ διαφορετική κι από τον ιδιότυπο χριστιανισμό του Μπαλαφάρα –
που δεν τον είχε καθόλου μαλακώσει απέναντι στους συνανθρώπους του– κι από τις ενδόμυχες 
ανησυχίες του Δίωνα, με την κοινωνική και πολιτική απόχρωση που τους έδιναν οι πρόσφατες 
αναθεωρήσεις των παλιών του πεποιθήσεων» (Ρούφος, 2015, 531, πρβλ. και 423, 438, 442-443, 454-
456 κ.α.). 
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Ο Μπαλαφάρας θα πονέσει ακόμα, θα θυμώσει, θα πολεμήσει, θα ξεχάσει ίσως ώρες-
ώρες. Μπορεί κι ο τρόπος που νιώθει κι ονομάζει τα πράματα, τόσο άμεσος και 
διαφορετικός από τις συμβάσεις του κόσμου, να του στοιχίσει κοροϊδία και καταφρόνεση 
κι αποτυχία μέσα στους ανθρώπους. Όμως πέρα και βαθύτερα, σ’ ένα επίπεδο που τίποτα 
απ’ αυτά δεν αγγίζει, έχει βρει το δρόμο του. Θα πάει να συναντήσει, στην άλλη όχθη, 
τους σταυροφόρους που έφτασαν εκεί πριν απ’ αυτόν, καθένας με τον τρόπο του. Γιατί –
και τούτο πρώτη φορά άρχισε να φέγγει θαμπά στη συνείδηση– πολλοί είναι οι δρόμοι 
που οδηγούν στην Ιερουσαλήμ, όλοι ισάξιοι. (Ρούφος, 2015, 614) 

Δεν θα επιμείνουμε στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές ή 

μεταφυσικές ανησυχίες του Μπαλαφάρα (ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου της 

τριλογίας), καθώς κάτι τέτοιο θα μας πήγαινε μάλλον μακριά από το θέμα που 

εξετάζουμε εδώ˙132 ό,τι μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο ο 

Ρούφος προετοίμασε και πραγματοποίησε, κυρίως μέσω του συγκεκριμένου ήρωα, τη 

μετάβαση από το Χρονικό μιας Σταυροφορίας στη Χάλκινη Εποχή, από την 

αποστράτευση στην (εκ νέου) επιστράτευση, από τον Μπαλαφάρα και τον Μιχαήλ, 

στον Αλέξη, στον Λευτέρη [= Πετράκη Γιάλλουρο], στον Κώστα Λεβέντη [= Γρηγόρη 

Αυξεντίου] και στους άλλους χαλκέντερους έφηβους συναγωνιστές τους. Βέβαια, το 

ερώτημα που θα μας απασχολήσει στις επόμενες σελίδες αφορά (και πάλι) τη σημασία 

της εξέλιξης αυτής σε σχέση με τον ευρύτερο ιδεολογικό προβληματισμό του ίδιου του 

συγγραφέα, όπως αυτός σκιαγραφήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια, δηλαδή, στην τοποθέτηση που φαίνεται να 

υιοθετεί ο Ρούφος απέναντι στο Κυπριακό και στον Απελευθερωτικό Αγώνα, μέσα πια 

από τη σκοπιά του νέου αυτοβιογραφικού του ειδώλου, που προικίζεται, μόλις στο 

τέλος της Άλλης Όχθης (και μάλιστα άπαξ), με το «κομψό» και εύγλωττο όνομα 

«Αλέξης» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 742) –σε αντίθεση προφανώς με το κάπως κακόηχο 

και «μπουφόνικο» επώνυμό του.133 Αντίθετα, στη Χάλκινη Εποχή το «Μπαλαφάρας» 

132 Τέτοια ζητήματα θίγει η Α. Καστρινάκη στο κείμενό της, «Ο Ρόδης Ρούφος, ο Ιησούς και ο 
Εωσφόρος: μια ταραγμένη σχέση», στο αφιερωματικό τεύχος (Δεκ. 2012) για τον συγγραφέα του περ. 
Νέα Εστία, ό.π., 120-139. 
133 Πρβλ. και Α. Καστρινάκη, «Ο Ρόδης Ρούφος, ο Ιησούς και ο Εωσφόρος…», ό.π., 131 και σημ. 16. 
Από τη μεριά μας, υπενθυμίζουμε ότι «Μπαλαφάρας» ήταν στη Ζωή εν Τάφω του Σ. Μυριβήλη το 
επώνυμο ενός γέρου, φαντασμένου και ξιπασμένου συνταγματάρχη με ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο 
φύλο, ενώ με το ίδιο όνομα («ο ηρωικός κουτσαβάκης Μπαλαφάρας») ο Γ. Θεοτοκάς θα σκεφτόταν να 
προικίσει μια κωμική φιγούρα της σχεδιαζόμενης κωμωδίας του με ήρωα τον πρίγκηπα Μουρούζη 
(πρβλ. Γ. Θεοτοκάς, Τετράδια Ημερολογίου…, ό.π., σ. 447-449). Φυσικά, πρέπει να προσθέσουμε εδώ 
ότι πρίγκηπας Αλέξανδρος Μουρούζης ήταν το όνομα που έδωσε ο Ρούφος στον υπίλαρχο Δημήτρη 
Σούτζο του ΕΔΕΣ, μια ηρωική μεν, αλλά μάλλον περίεργη, απρόβλεπτη και ‒στην εξέλιξη του 
Χρονικού‒ προβληματική φιγούρα ξεπεσμένου αριστοκράτη-αξιωματικού, ο οποίος και θα ερχόταν σε 
σύγκρουση τόσο με τον Μάρκο όσο και με τον Μπαλαφάρα, προκαλώντας τελικά πολλές αντιπάθειες 
στον κύκλο των «Ιερολοχιτών» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 425-426, 463-464, 551-559, 668-672, 699). Για το 
πραγματολογικό υπόβαθρο κάποιων επεισοδίων που αφηγείται ο Ρούφος στο Χρονικό με πρωταγωνιστή 
τον Μουρούζη/Σούτσο, πρβλ. και τη μαρτυρία του Σ. Τσαμπηρά, Ας μη βρέξει ποτέ…, ό.π., σ. 154-155, 
267-271, 311 και 315-316.  
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σχεδόν θα εγκαταλειφτεί, ενώ για τη συνωμοτική του δράση ο ήρωας θα 

χρησιμοποιήσει κατά κανόνα το (επίσης συμβολικό και με χριστολογικές 

συνδηλώσεις) ψευδώνυμο «Λόγος». 

Η αλήθεια είναι ότι αρχικά ο Μπαλαφάρας δεν ανήκε στον «σκληρό πυρήνα» της 

παρέας του Δίωνα, αν και είχε κάνει την εμφάνισή του από νωρίς στη Ρίζα του Μύθου˙ 

εκεί περιγραφόταν ως ένας κοντός, λεπτοκαμωμένος φοιτητής της φιλολογίας, 

θαρραλέος ιδεολόγος και πατριώτης –δεν είναι τυχαίο ότι ήταν από τους ελάχιστους, 

αν όχι ο μόνος, από τους «σταυροφόρους» που είχε πληγωθεί τότε στον ώμο από 

εχθρικό (συγκεκριμένα ιταλικό), και όχι από «αδερφικό» (δηλαδή ελληνικό), βόλι, 

«ένα βράδυ που έβαφε τοίχους» (πρβλ. Ρούφος, 2015, 87). Από την άλλη, 

παρουσιαζόταν και κάπως κωμικός, αφελής και ευερέθιστος, με αριστερές 

(υπερ)ευαισθησίες και ψυχαρικές επιλογές στο γλωσσικό –οι οποίες, όμως, δεν τον 

εμπόδιζαν να πιάνεται με την πρώτη ευκαιρία στα χέρια με τους κομμουνιστές, έστω 

και αν συνήθως τον ξυλοφόρτωναν, ακόμη και (κατά λάθος) οι ομόσταυλοί του 

Ευέλπιδες, επειδή «είχε φάτσα κομμουνιστή και μιλούσε μαλλιαρά»: 

Τους τελευταίους μήνες του χρόνου [1943] ο Εθνικός Σύνδεσμος είχε δυναμώσει αρκετά 
ώστε ν’ αντιμετωπίζει εξόρμηση από το Πολυτεχνείο, που ήταν η βάση του, για την 
οριστική κατάληψη του Πανεπιστημίου, όπου οι κομμουνιστές βασίλευαν ανενόχλητοι 
ύστερα απ’ τα γεγονότα της άνοιξης. Μια δοκιμαστική κρούση είχε γίνει το καλοκαίρι, 
όταν οι ευέλπιδες είχαν κυριέψει αιφνιδιαστικά το κεντρικό Πανεπιστήμιο για λίγες ώρες, 
σπάζοντας στο ξύλο τους κομμουνιστές που βρήκαν μέσα, και μαζί μ’ αυτούς, κατά λάθος, 
τον Μπαλαφάρα που –όπως εξήγησαν έπειτα– «είχε φάτσα κομμουνιστή και μιλούσε 
μαλλιαρά». (Η αλήθεια ήταν πως αυτός ο ιδεολόγος είχε διατηρήσει αρκετή 
χριστιανοδημοκρατική νοοτροπία για να θεωρήσει χρέος του να μετάσχει στην επιχείρηση 
ατομικά και χωρίς συνεννόηση με τους ευέλπιδες, που δεν τον ήξεραν. Έτσι βρέθηκε στο 
προαύλιο μονάχος του, ξεμαλλιασμένος όπως πάντα, και στους ευέλπιδες που τον 
ρώτησαν αν είναι αριστερός ή δεξιός άρχισε να εξηγεί, ευσυνείδητα και φλύαρα, ότι σ’ 
ό,τι αφορούσε τη θεωρία της υπεραξίας ήταν αριστερός. Αυτό έφτασε για να τον δείρουν, 
πριν προλάβει να συνεχίσει ότι στο εθνικό πρόβλημα είναι δεξιός κτλ.) (Ρούφος, 2015, 
189, πρβλ. και 46, 64-66, 475) 

Γενικά, ο Μπαλαφάρας είχε δώσει εξαρχής την εντύπωση μιας αντιφατικής, 

σχεδόν ανισόρροπης προσωπικότητας, με κλονισμένα νεύρα και αμφίβολη ψυχική 

υγεία:134 από τη μια, συγκαταλεγόταν σταθερά στους πιο συνειδητοποιημένους 

«χριστιανοδημοκράτες» και απέκλειε, όπως και ο Δίων, κάθε σκέψη συνδιαλλαγής ή 

134 Ως πρόσωπο ο χαρακτήρας του Μπαλαφάρα παρέπεμπε στη φάση αυτή (δηλαδή σε όσα 
εξιστορούνταν στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας) στον Γιώργο Μπουκουβάλα, σύντροφο μετέπειτα του 
Ρούφου και του Τσαμπηρά στον «Ιερό Λόχο» (Ας μη βρέξει ποτέ…, ό.π., 10, 61, 75, 282, 286, 290, 317-
318, 322 και passim). Ωστόσο, κάθε ομοιότητα του Αλέξη με το συγκεκριμένο πρόσωπο (ή όποιο άλλο, 
πέραν του συγγραφέα) θα έχει εκλείψει πλέον στη Χάλκινη Εποχή˙ πρβλ. και Χ. Λ. Καράογλου, «Από 
την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π. 91.  
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συνεργασίας με τους κομμουνιστές στο φοιτητικό κίνημα και στις σχετικές επιτροπές 

(πρβλ. Ρούφος, 2015, 51-52), μυούμενος ταυτόχρονα από νωρίς στο στρατιωτικό 

σκέλος των εθνικών οργανώσεων, δηλαδή στην ΑΡΗ/ΡΑΝ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 120 

και Ρούφος, 1954, 118)˙ από την άλλη, όμως, δεν μπορούσε να συμφιλιωθεί τόσο 

εύκολα με την ιδέα του ένοπλου αγώνα, όπως έδειχναν η απειρία και η αδεξιότητά του 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που προσφερόταν στους «ΑΡΗτες» από τον λοχαγό, 

τον Γεωργιάδη ή τον Μιχαήλ (πρβλ. Ρούφος, 2015, 122 και Ρούφος, 1954, 118). Ο 

ρόλος του θα ήταν, λοιπόν, περιθωριακός και δευτερεύων στο πρώτο μέρος της 

τριλογίας˙ μόνο στην τελευταία (κυριολεκτικά) σελίδα της Ρίζας του Μύθου θα 

αναβαθμιζόταν κάπως η παρουσία του, καθώς θα ανήγγειλε ο ίδιος προσωπικά στον 

Δίωνα τη δολοφονία του Μιχαήλ και θα αναλάμβανε να τον συνοδεύσει στο 

νεκροτομείο για την αναγνώριση του φίλου και ηγήτορά τους (πρβλ. Ρούφος, 2015, 

237-238). 

Τα πράγματα, ωστόσο, σταδιακά θα άλλαζαν στην Πορεία στο Σκοτάδι και, 

κυρίως, στην Άλλη Όχθη, παρέχοντάς μας ακόμη ένα τεκμήριο της παράλληλης με το 

Χρονικό κυοφορίας της Χάλκινης Εποχής. Ήδη αναφερθήκαμε ακροθιγώς στην έφεση 

που είχε ο Μπαλαφάρας προς τη θεολογία και την (άλογη) πίστη: στην περίπτωσή του, 

και σε αντίθεση με την ακούσια ή ασυνείδητη εφαρμογή των διδαγμάτων του 

χριστιανισμού από τον εξαϋλωμένο αλτρουιστή Μάρκο (με τις αντιλήψεις και τις 

πρακτικές του οποίου θα διαφωνούσε ο Μπαλαφάρας επανειλημμένως, πρβλ. Ρούφος, 

2015, 442-443, 613),135 ο Θεός της Βίβλου ήταν για αυτόν (τουλάχιστον αρχικά) 

περισσότερο υπόθεση ατομική, μια αναγκαία απάντηση στο μυστήριο της δημιουργίας, 

της ύπαρξης και της μεταθανάτιας ζωής. Ταυτόχρονα, η χριστιανική πίστη θα 

αποτελούσε ένα παρήγορο στήριγμα για τις δύσκολες συνθήκες του βουνού, όπου οι 

αντάρτες έρχονταν αναπόφευκτα αντιμέτωποι με το φάσμα του θανάτου και το χάος 

της ανυπαρξίας: 

135 Στην πρώτη έκδοση της Πορείας στο Σκοτάδι (1956) ο Ρούφος ήταν πιο αναλυτικός αναφορικά με τις 
διαφορές αντίληψης και άσκησης του χριστιανισμού μεταξύ Μπαλαφάρα και Μάρκου˙ στη σχετική 
συζήτηση Δίωνα και Μπαλαφάρα περί του Θεού ως «Φίλου πίσω απ’ τα φαινόμενα» (Ρούφος, 2015, 
443) υπήρχε και το ακόλουθο απόσπασμα: {«Ο Δίων κούνησε το κεφάλι. Καταλάβαινε πολύ καλά τη 
στάση του Μπαλαφάρα, μ’ αυτή δεν ήταν χριστιανική με την πρώτη, ιστορική έννοια, εκείνη που τόσο 
γνήσια είχε μεταφερθεί απ’ τους ψαράδες της Γαλιλαίας στους Ρώσους μουζίκους. Ο Μάρκος ήταν πιο 
κοντά σ’ αυτήν απ’ τον Μπαλαφάρα. Τούτου η μυστική πίστη ανήκε σ’ εκείνο που ο Στέφανος ονόμαζε 
ευρωπαϊκό χριστιανισμό, αυτή την τολμηρή ατομική αναζήτηση που κορυφώθηκε κάποτε στην αιρετική 
φράση: ‘‘Η προσευχή και τα καλά έργα δεν αγγίζουν το Θεό… δεν τον κάνουν πιο μαλακό απέναντί 
μας.’’ Είπε τη γνώμη του στον άλλον. ‒Ίσως, απάντησε ο Μπαλαφάρας μετά από κάμποση σκέψη. 
(Ρούφος, 1956, 200)»}. 
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–Η πίστη σώζει, όχι οι πράξεις, είπε με πεποίθηση ο Μπαλαφάρας αγνοώντας την ελαφρή 
ειρωνεία του Δίωνα. 
Θρησκεία χωρίς ηθική, χωρίς δόγμα σχεδόν… Ήταν ένα ιδιότυπο φαινόμενο. Ίσως όχι 
και τόσο περίεργο, στο κάτω, κάτω. Κάτι σα φιλοσοφική πεποίθηση μήπως; Όχι, ήταν 
πέρα από κάθε κριτική σκέψη τούτη η πίστη, είχε τη ζέστη και τη σιγουριά που δίνει η 
επαφή με το «Φίλο». 
–Αυτό που σου δίνει η θρησκεία σου μου το ’δωσε μένα ο Πλάτων, είπε δυνατά ο Δίων 
προσπαθώντας να πειστεί πως δεν είχε στερηθεί κι αυτός ένα τέτοιο βίωμα. 
[…] 
Ο Μπαλαφάρας χαμογέλασε. 
–Κι εγώ τον αγαπούσα άλλοτε πολύ, έκανε. Ο Πλάτων είναι για την Αθήνα, εκεί που 
υπάρχει στέγη και φαΐ κι η πνευματική ευφορία που τα συνοδεύει. Εδώ δε μου φτάνει, 
κατά συνέπεια είναι ψεύτικος, ένα είδος πολυτελείας. Αυτό που πιστεύω τώρα είν’ 
αληθινό, γιατί μπορεί να με στηρίξει σε στιγμές μεγάλης ανάγκης, στη σύγκρουση με την 
άμεση σκληράδα των πραγμάτων. 
Πετάχτηκε ξαφνικά όρθιος μέσα στην καταιγίδα και φώναξε: 
–Δε βλέπεις; Δε νιώθεις αυτή την άγρια κατάρα που είναι η φύση; Αν δεν πιστεύεις στο 
Θεό που κυριαρχεί πάνω σ’ αυτό τον άνεμο και σ’ αυτά τα αστροπελέκια, δε θα ’πρεπε να 
πέσεις χάμω και να ουρλιάζεις από φόβο δαγκάνοντας το χώμα; (Ρούφος, 2015, 443-444, 
πρβλ. και 445-446, 457-460)136 

Πάνω απ’ όλα, βέβαια, η ορθοδοξία θα συνιστούσε (και) για τον Μπαλαφάρα 

κυρίως μια «εθνική» θρησκεία, χωρίς δόγμα, ηθική, ή μεταφυσική, απαραίτητη 

ενίσχυση στον διμέτωπο αγώνα εναντίον των αλλοεθνών και εγχώριων «βαρβάρων», 

των Γερμανών δηλαδή και των κομμουνιστών. Για τον λόγο αυτό, την χειροπιαστή 

κατάδειξη της αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνισμού μέσα και από τη συνείδηση της 

ιστορικής του διαδρομής, ο Μπαλαφάρας θα εισηγούνταν στους συντρόφους του 

«Ιερολοχίτες», πριν ξεκινήσουν για το αντάρτικο την άνοιξη του 1944, να δώσουν τον 

όρκο των Αθηναίων εφήβων ενώπιον ενός Δεσπότη (πιθανότατα, όπως είδαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, να επρόκειτο για τον ίδιο τον Μακάριο): 

–Ποιανού ιδέα ήταν ο συνδυασμός του Μητροπολίτη και του όρκου των εφήβων; ρώτησε 
κάποιος γελώντας. 
–Του Μπαλαφάρα, απάντησε ο Κώστας. Είπε ότι αυτό θα εκφράζει καλά τη διπλή μας 
εθνική παράδοση. Αρχαιότητα και Βυζάντιο, Πολιτεία κι Εκκλησία.  
–Βέβαιααα, είπε ο Μπαλαφάρας σοβαρά. Είναι οι δύο πόλοι του αγώνα εναντίον των 
βαρβάρων. 

136 Ήταν ακριβώς αυτή η ακλόνητη πίστη του Μπαλαφάρα στην αθανασία της ψυχής και η σιγουριά της 
Θείας Πρόνοιας, που θα έκαναν τον σχεδόν αγνωστικιστή Δίωνα να ζηλεύει τον φίλο του, ευχόμενος να 
είχε και ο ίδιος ανάλογες βεβαιότητες ‒ιδιαίτερα μέσα στην αντάρα της μάχης και στη σκληρή, 
αφιλόξενη φύση του βουνού: «Η πίστη του Μπαλαφάρα έμοιαζε να δίνει τόση ζέστη και παρηγοριά… 
Χωρίς αυτήν σκέπτεσαι πολύ, την ώρα που τελειώνει η βάρδια και πλαγιάζεις μέσα στη λάσπη. 
Σκέπτεσαι πολλά κι επικίνδυνα, και τότε πασκίζεις να βολευτείς όσο λιγότερο κακά μπορείς πάνω στη 
λάσπη και να κοιμηθείς πριν αρχίσεις ν’ αμφιβάλλεις για όλα» (Ρούφος, 2015, 446). Στην πρώτη έκδοση 
της Πορείας στο Σκοτάδι υπήρχε και το ακόλουθο απόσπασμα, λίγες αράδες προηγουμένως: {«Ίσως 
ακριβώς ο έξαλλος φανατισμός της καινούριας του πίστης [του Μπαλαφάρα] να ’ταν σημάδι της δυνατής 
του φύσης. Ίσως ο μετρημένος σκεπτικισμός του ίδιου του Δίωνα να ’δειχνε την πρόωρη κούραση μιας 
πολύ πολιτισμένης γενιάς» (Ρούφος, 1956, 202)}. 
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Οι βάρβαροι… Ναι, καιρός ήταν για το Δίωνα να πολεμήσει τους Γερμανούς. Αρκετόν 
καιρό είχε αδρανήσει αυτό το μέτωπο, εκείνο από το οποίο είχε ξεκινήσει ο αγώνας δυο 
χρόνια πριν. Όλη η προσοχή είχε δοθεί στον άλλο εχθρό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε 
τελευταία ανάλυση ο ίδιος αγώνας ήταν, αγώνας εναντίον των δύο βαρβάρων που 
μάτωναν και βασάνιζαν τον ελληνισμό. Οι κομμουνιστές δολοφονούσαν τη νύχτα, οι 
Γερμανοί ντουφέκιζαν την ημέρα. 
Το Μιχαήλ τον είχαν σκοτώσει οι κομμουνιστές. Κι αυτός όμως θα συμφωνούσε: ήταν 
καιρός για το βόρειο μέτωπο. (Ρούφος, 2015, 248-249) 

Όπως διαφαίνεται και από το παραπάνω απόσπασμα της αρχής της Πορείας στο 

Σκοτάδι, η πρωτοβουλία του Μπαλαφάρα θα ερχόταν να υπενθυμίσει σε μια ιδιαίτερα 

κρίσιμη στιγμή, πριν οι «Ιερολοχίτες» διαβούν και αυτοί οριστικά το κατώφλι της 

ένοπλης δράσης, ποια ήταν τα σημεία αναφοράς του αγώνα τους και ποιοι ήταν οι 

αντίπαλοί τους˙ με μια μικρή, όμως, διαφοροποίηση: αν έως τότε ο αγώνας τους είχε 

προσανατολιστεί σχεδόν αποκλειστικά στον εσωτερικό «κίνδυνο» (κάτι για το οποίο 

δικαίως οι κριτικοί έψεξαν τον Ρούφο στη Ρίζα του Μύθου), ήταν καιρός πλέον η 

«σταυροφορία» να στραφεί, όπως ομολογούσε και ο ίδιος ο Δίων, προς τον κύριο 

σκοπό της, την αντιμετώπιση των ξένων κατακτητών. Στην πορεία από τον ιδεολογικά 

στον εθνικά άλλο, από τον (άδικο) εμφύλιο σπαραγμό στη (δικαιολογημένη) αντίσταση 

εναντίον των εισβολέων και από εκεί στην προσέγγιση και στη συναδέλφωση όλων, 

θα ήταν σε κομβικές στιγμές παρών, συμμέτοχος και συμπρωταγωνιστής (και) ο 

Μπαλαφάρας.  

Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, όταν ο Δίων, εγκαταλείποντας την άνεση και 

την ασφάλεια της «αγγλικής αποστολής» και, παρά την προσπάθεια όλων να τον 

αποτρέψουν από την περαιτέρω δράση, θα έσμιγε εντέλει με τους συντρόφους του στο 

μέτωπο, όπου και θα τον υποδέχονταν από την πρώτη στιγμή τα γερμανικά πυρά. Ο 

εξασκημένος και έμπειρος στη μάχη Μπαλαφάρας θα βρισκόταν και πάλι εκεί με τις 

«έξαλλες» χειρονομίες «κατά τη συνήθειά του» (Ρούφος, 2015, 416), την «ασκητική 

φυσιογνωμία» του (Ρούφος, 2015, 421) και την Αγία Γραφή στα χέρια˙ ο ρόλος που θα 

του είχε ανατεθεί από τον συγγραφέα ήταν να μυήσει τον Δίωνα στον παραλογισμό και 

στην παρωδία του πολέμου ‒ειδικά του είδους αυτού που διεξήγε «μια παράταξη που 

λέγεται εθνική και που σκοτώνει χωρίς καμιά τύψη Γερμανούς και κομμουνιστές» 

(Ρούφος, 2015, 420)˙ αφετέρου, η παρουσία του εκεί αποσκοπούσε στο να υποδείξει 

τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν οι «σταυροφόροι», αν ήθελαν η ζωή και ο 

αγώνας τους να εύρισκαν κάποτε κάποια δικαίωση: 

–Όλ’ αυτά, είπε [ο Μπαλαφάρας], δεν έχουν καμιά σημασία. Τούτο έχει. 
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Κι έβγαλε απ’ την τσέπη του μια μικρή λερωμένη Γραφή. Τα μάτια του έλαμπαν παράξενα 
μέσα από τα κατάμαυρα γένια που του σκέπαζαν το πρόσωπο. Άνοιξε κι άρχισε να 
διαβάζει μ’ εκστατική φωνή: 
–«Μη κρίνετε, ινά μη κριθήτε· εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ω μέτρω 
μετρείτε μετρηθήσεται υμίν». 
–Δεν προχωρούμε; είπε ο Δίων λίγο ανήσυχος. 
Ο Μπαλαφάρας έκλεισε τη Γραφή και το βλέμμα του καρφώθηκε πάνω στον Δίωνα: 
–Θα ήσουν έτοιμος να πεθάνεις τώρα; τον ρώτησε. Τι θα ’λεγες στο Θεό αν 
παρουσιαζόσουν μπροστά του τούτη τη στιγμή; Ποιο ήταν το έργο και το νόημα της ζωής 
σου; 
Εκείνη τη στιγμή έσκασε μια οβίδα πολύ κοντά τους, αμέσως πίσω απ’ το βράχο που τους 
προστάτευε. Χώματα και πέτρες σηκώθηκαν σύννεφο και ξανάπεσαν πάνω στους δυο 
ξαπλωμένους. 
–Είσ’ εντάξει; ρώτησε ο Δίων μόλις συνήρθε, τινάχτηκε και διαπίστωσε πως δεν είχε 
χτυπηθεί ο ίδιος. 
Τα αυτιά του ήταν ακόμα ζαλισμένα απ’ την έκρηξη. 
Ο Μπαλαφάρας έμενε ακίνητος κι έμοιαζε ευτυχισμένος. 
–«Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου. Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου» απάγγειλε.  
(Ρούφος, 2015, 420-421, πρβλ. και 442-446, 457-460) 

Εκτός από το περιστατικό αυτό της θρησκευτικής κρίσης στη μέση της μάχης, 

πολλές άλλες ευκαιρίες ‒κάποτε, μάλιστα, λιγότερο δραματικές και περισσότερο 

κωμικές‒ θα υπήρχαν για να αποδείξει ο Μπαλαφάρας τον ρόλο του ως «βοηθού» του 

κεντρικού πρωταγωνιστή,137 έστω και αν σε κάποια ανύποπτη στιγμή ο Δίων θα 

παραδεχόταν για τον φίλο του πως «δεν ήταν βέβαια πρότυπο ισορροπίας», αλλά «ένας 

τρελός» (Ρούφος, 2015, 553): ο Μπαλαφάρας,  για παράδειγμα, θα (υπο)στήριζε 

(κυριολεκτικά και μεταφορικά) τον Δίωνα στην λιποψυχία του ύστερα από τη 

δοκιμασία της μάχης της Τσούκας και την εξαντλητική πείνα (Ρούφος, 2015, 465). 

Εντούτοις, μαζί θα είχαν κλέψει προηγουμένως κάποιες μερίδες παραπάνω από το 

κατσικάκι που προοριζόταν για το κοινό συσσίτιο, προκειμένου να απολαύσουν οι δυο 

τους ένα ξεχωριστό γεύμα, μακριά από τους υπόλοιπους συναγωνιστές τους (Ρούφος, 

2015, 452-453, πρβλ. και 477)˙ μαζί θα εξαπατούσαν τον ζαχαροπλάστη στα Γιάννενα, 

για να μην πληρώσουν τους αμέτρητους μπακλαβάδες που είχαν καταναλώσει, 

περιμένοντας τα νέα από την Αθήνα και την πολυπόθητη επιστροφή τους εκεί (Ρούφος, 

2015, 559-562)˙ μαζί θα βρίσκονταν ακόμη και σε πάρτυ, συζητώντας με (και για) 

κορίτσια (Ρούφος, 2015, 715, πρβλ 433). Η περίεργη αυτή συμπεριφορά του 

Μπαλαφάρα, αναντίστοιχη προς την εικόνα του αυστηρού αναχωρητή που σε γενικές 

γραμμές είχε σχηματίσει ο αναγνώστης για το πρόσωπό του, εξηγείται ίσως στο 

137 Για τον ρόλο του Μπαλαφάρα ως «βοηθού», πρβλ. και Α. Καστρινάκη, «Ο Ρόδης Ρούφος, ο Ιησούς 
και ο Εωσφόρος…», περ. Νέα Εστία, ό.π., 127 (και σημ. 13): «Ο Μπαλαφάρας με τα κωμικά του 
χαρακτηριστικά είναι ένας τυπικός ‘‘βοηθός’’, ένας οδηγός στον σωστό δρόμο: η αλλοπρόσαλλη 
συμπεριφορά του χρησιμεύει στον συγγραφέα για να διοχετεύσει ένα μήνυμα που αν δινόταν από κάποιο 
σοβαρότερο πρόσωπο θα ηχούσε πολύ διδακτικό». 
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πλαίσιο της αποστολής που είχε αναλάβει μέσα στην εν γένει μυθιστορηματική 

οικονομία της τριλογίας, να δίνει δηλαδή λύσεις στα (μικρά ή μεγάλα) διλήμματα του 

Δίωνα. Οι ρόλοι, ωστόσο, θα αντιστρέφονταν άρδην, όπως θα διαπιστώσουμε σε λίγο, 

στη Χάλκινη Εποχή. 

Πριν λοιπόν προχωρήσουμε, αξίζει να σταθούμε σε δύο ακόμη επεισόδια του 

Χρονικού, που δείχνουν ότι η μεταμόρφωση του Μπαλαφάρα σε Αλέξη θα ήταν 

επικείμενη, σχεδόν ψηλαφητή. Σε μια από τις γνωστές κρίσεις συνείδησης του Δίωνα 

‒ο οποίος κατά κανόνα, όπως ειπώθηκε, θα απευθυνόταν στον Μπαλαφάρα για 

συνδρομή‒ θα συζητιόταν ανάμεσά τους και η προοπτική της λιποταξίας, που τους είχε 

προταθεί από δυο άλλους «Ιερολοχίτες» αμφιβόλου ηθικής. Επρόκειτο για μια νέα 

δοκιμασία, έναν από τους «πειρασμούς» που θα καλούνταν να υπερνικήσει ο Δίων, 

πάντα με τη βοήθεια του φίλου του. Βέβαια, η παραμονή των «Ιερολοχιτών» στο βουνό 

δεν είχε κάποια αξία (ιδιαίτερα από το καλοκαίρι του 1944 κ.ε.), ούτε εξυπηρετούσε 

κάποιον σκοπό˙ το χειρότερο, δεν ήταν σύμφωνη ούτε και με κάποιες (έστω ελάχιστες) 

στοιχειώδεις και βασικές ηθικές αρχές.  

Κάθε άλλο˙ η «σταυροφορία» ‒έτσι τουλάχιστον όπως είχε ξεκινήσει‒ θα είχε 

πλέον απομυθοποιηθεί πλήρως, η λογική και η πρακτική της πλειονότητας των 

μαχητών της «εθνικής» παράταξης και της ηγεσίας του ΕΔΕΣ και των ΕΟΕΑ θα ήταν 

διάτρητες, το «όνειρο» θα είχε γίνει ξεφτίδια. Ο Μπαλαφάρας, όμως, θα ξεκαθάριζε 

στον Δίωνα ότι δεν μπορούσαν να προδώσουν τους στενούς τους φίλους, τους δικούς 

τους ανθρώπους και συναγωνιστές, με μια κρυφή και ατιμωτική φυγή˙ ούτε να δώσουν 

επιχειρήματα στην αντίπαλη πλευρά (των κομμουνιστών), τους οποίους, εξάλλου, δεν 

θα μπορούσαν να αποφύγουν στον δρόμο τους για την Αθήνα. Και όλα αυτά, παρά το 

γεγονός ότι η επίσημη ιδεολογία, ο «βίος και η πολιτεία» του «Αρχηγού» [= Ν. Ζέρβα] 

και των επιτελών του «Μαχόμενου Στρατού» δεν τους εξέφραζαν πια διόλου ‒

ιδιαίτερα δε του Μπαλαφάρα θα του ήταν ολότελα ξένες: 

Ο Δίων ζήτησε καιρό να σκεφτεί [την πρόταση περί λιποταξίας] και πήγε να βρει τον 
Μπαλαφάρα. Ο τελευταίος ήταν ένας από τους Ιερολοχίτες που ’χαν έρθει σε ζωηρότερη 
σύγκρουση με την ηγεσία, πρέσβευε ανοιχτά την αντιπάθειά του για το Μαχόμενο Στρατό 
και τις φρεσκοαποχτημένες αριστερές του πεποιθήσεις. Απόλυτος σ’ ό,τι πίστευε, δε 
δεχόταν συμβιβασμούς, και στο βουνό κιόλας είχε τιμωρηθεί γιατί είχε συντάξει μια 
αναφορά στη δημοτική (η αλήθεια ήταν πως η δημοτική του είχε όλες τις ψυχαρικές 
υπερβολές). Ο ταγματάρχης Κατσιγιάννης είχε θυμώσει πολύ, τον είχε χαρακτηρίσει 
αναρχικό και τον είχε από τότε στο μάτι, μ’ όλο που ο Μπαλαφάρας ήταν άριστος 
πολεμιστής. (Ρούφος, 2015, 545-546) 
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Το επεισόδιο αυτό μας ενδιαφέρει όχι μόνο για την εντυπωσιακή ιδεολογική 

μεταστροφή του Μπαλαφάρα (τώρα δεν θα «φαινόταν» απλώς κομμουνιστής, αλλά θα 

μιλούσε, θα έγραφε και θα συμπεριφερόταν σαν τέτοιος –ή και χειρότερα, σαν 

αναρχικός), ούτε και για τις ποιητικές δοκιμές που θα επεξεργαζόταν «πάνω στο θέμα 

του Μηδενός» ‒αν και εδώ βέβαια, στις μεταφυσικές του δηλαδή ανησυχίες, θα υπήρχε 

μια έκδηλη αλλαγή, εφόσον ο Θεός και η αναζήτηση του Απόλυτου θα κατέληγαν στο 

Μηδέν και η Αγ. Γραφή θα είχε αντικατασταθεί από τις Εξομολογήσεις του Ιερού 

Αυγουστίνου. Στο συγκεκριμένο περιστατικό κερδίζει περισσότερο την προσοχή μας 

η αναφορά στην κυπριακή καταγωγή του ήρωα και η όψιμη (βρισκόμαστε περίπου στα 

μισά της Άλλης Όχθης) περιγραφή της «μινωικής» του κατατομής, της «ζωτικότητας» 

και της «χάρης»˙ τα χαρακτηριστικά αυτά θα επαναλάμβανε για τον Αλέξη ο Δίων 

στην αρχή της Χάλκινης Εποχής (πρβλ. Ρούφος, 2011, 15), ενώ, παράλληλα, η 

«θεολογία» του μεσογειακού, ελληνικού φωτός θα υποσχόταν να διαλύσει τελειωτικά 

τους σκοτεινούς μυστικισμούς του βορρά: 

–Μη φοβάσαι, είπε [ο Μπαλαφάρας], δε θα σου μιλήσω τώρα για το Θεό. Δεν είναι 
κατάλληλο τούτο το περιβάλλον, ανάμεσα σ’ αυτά τα κτήνη [του «Μαχόμενου Στρατού»]. 
Κάποτε θα ’ρθει η ώρα, στον ήλιο, στη θάλασσα… Σου ’χω πει ποτέ πως έχω γεννηθεί 
στην Κύπρο; 
–Όχι. 
–Στην Κερύνεια. Άμα πάρω το δίπλωμά μου θα ξαναγυρίσω κει να διδάξω στο Γυμνάσιο. 
Έχουμε εκεί κάτω έναν ελληνισμό… 
Καθόταν σταυροπόδι, με πράσινα μάτια που ’φεγγαν ανάμεσα στα κατάμαυρα γένια. 
Μικροκαμωμένος κι ελαφρός, ανάδινε μιαν ατμόσφαιρα νευρικής ζωτικότητας και χάρης. 
«Πολύ παλιός μεσογειακός πολιτισμός», σκέφτηκε ο Δίων. Κάτι σαν τα σκούρα 
ανθρωπάκια της μινωικής ζωγραφικής, που άπλωναν το παίξιμό τους στον ήλιο ώς τη 
μέρα που ’ρθαν οι ξανθοί βάρβαροι να τους υποδουλώσουν. (Ρούφος, 2015, 547) 

Η τάση αυτή αμφισβήτησης κάθε αυθεντίας και προηγούμενης πίστης (ακόμη και 

δικής του) και η επαναστατικότητα του Μπαλαφάρα απέναντι στην εξουσία που 

εκπροσωπούσαν οι αξιωματικοί του «Μαχόμενου Στρατού» θα ολοκληρωνόταν με την 

άρνησή του να αποδυθεί σε μια νέα εκστρατεία ενάντια στους κομμουνιστές, λίγο μετά 

τη μοιραία σύγκρουση των Δεκεμβριανών, κατά παράβαση των σχετικών διαταγών 

των ανωτέρων του. Η «σταυροφορία» θα είχε πλέον χρεοκοπήσει σε κάθε επίπεδο 

(πολιτικό, στρατιωτικό, ηθικό), ο Εμφύλιος Πόλεμος θα αποτελούσε μια ζοφερή 

πραγματικότητα που θα καθιστούσε την αποστράτευση τη μοναδική επιλογή, έστω και 

αν αυτή θα συνεπαγόταν τον (εκούσιο) θάνατο, μια (σχεδόν) αυτοχειρία˙ τουλάχιστον, 

να υπήρχε σε ατομικό επίπεδο συνέπεια λόγων και έργων, θεωρίας και πράξης και, 

κυρίως, ισορροπία μέσων και σκοπών: 
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–Όσο για μένα, είπε βαριά κι απελπισμένα ο Μπαλαφάρας από τη γωνιά του, δε θέλω 
άλλη εκστρατεία. Θα κάτσω να σκοτωθώ εδώ. 
–Τι είν’ αυτά, Μπαλαφάρα; είπε επιτιμητικά ο Μουρούζης. Είσαι στρατιώτης ή δεν είσαι; 
Ποιος σε ρώτησε πού προτιμάς να σκοτωθείς; Τώρα βρήκες να δειλιάσεις; 
Ο Μπαλαφάρας τινάχτηκε.  
–Δειλός δεν είμαι, κύριε Μουρούζη, και το ξέρεις. Μονάχα να, δεν έχει πια νόημα για 
μένα όλη η υπόθεση. Γιατί πολεμάμε; Για την ελευθερία και τον πολιτισμό, εμείς που χτες 
σκοτώσαμε έναν άοπλο άνθρωπο σα σκυλί, χωρίς δίκη; Σε τι είμαστε καλύτεροι από τους 
άλλους τότε; Αυτοί τουλάχιστο θέλουν, λένε, να φτιάξουν μια καινούργια δίκαιη 
κοινωνία, κι η γέννησή της χρειάζεται θυσίες. Αν δεν πήγα μαζί τους είναι γιατί δε δέχομαι 
πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δε δέχομαι να χύνω αίμα παρά μόνο σε άμυνα και σε μάχη. 
Όταν όμως και μεις κάνουμε τα ίδια μ’ αυτούς, γιατί να πολεμάω;  
–Για την Ελλάδα, απάντησε ο υπίλαρχος κοφτά. Όλα τα άλλα είναι ουτοπικοί 
συναισθηματισμοί. 
[…]  
Ο Μπαλαφάρας δεν απάντησε αμέσως. 
–Αν ο αγώνας μου δεν μπορεί να μείνει καθαρός, είπε σε λίγο με φωνή που έτρεμε, 
προτιμώ να μείνω απ’ έξω. Μην παρεξηγείτε τα λόγια μου! –πρόσθεσε αμέσως– θα 
πολεμήσω εδώ μαζί σας ώς το τέλος αν χρειαστεί, γιατί είστε οι σύντροφοί μου. Έχασα 
όμως την πίστη μου κι άλλη εκστρατεία δεν κάνω. Εθελοντής ήρθα όταν πίστευα, 
ξόφλησα το χρέος μου. Φτάνει τώρα. Αν η νόμιμη κυβέρνηση θέλει να μ’ επιστρατεύσει 
κανονικό στρατιώτη, θα πάω, αλλά μόνο τότε. (Ρούφος, 2015, 671, πρβλ. και 693-694)138 

Αυτή θα ήταν και η (πολιτική) παρακαταθήκη που θα άφηνε ο Μπαλαφάρας στον 

Δίωνα και στους άλλους συντρόφους του, που θα επιβίωναν της «σταυροφορίας». Από 

κει και πέρα, ο Μάρκος θα εγκατέλειπε, μάλλον για πάντα, την Ελλάδα (η κλονισμένη 

υγεία του, εξάλλου, δεν θα του επέτρεπε στο εξής οποιαδήποτε ανάμιξη)˙ ο Δίων θα 

αποσυρόταν από την ενεργό δράση και θα αφοσιωνόταν στις σπουδές του, στην 

καριέρα του και, φυσικά, στην Άννα του˙ κάποιοι άλλοι (ο Στέφανος, ο Βαρελάς, ο 

Λίχνος) θα αναζητούσαν απαντήσεις μόνον από τον χώρο της επιστήμης, της 

φιλοσοφίας ή της πολιτικής, με αυστηρά (ορθο)λογικές μεθόδους˙ η Σύλβια, 

περιστασιακή ερωμένη και «Διοτίμα» του Δίωνα, του Μάρκου και άλλων της 

αθηναϊκής συντροφιάς ‒ιδεατή μετενσάρκωση μιας αρχέγονης μητρικής θεότητας 

στοργής, αγάπης και ηδονής για τους έφηβους «σταυροφόρους» (πλην του μονήρη και 

ασκητικού Μπαλαφάρα, φυσικά)‒, θα γνώριζε τη συζυγική αποκατάσταση στο πλευρό 

138 Λίγες σελίδες παρακάτω ταυτόσημη θα ήταν και η αντίδραση του Δίωνα στην προοπτική επιστροφής 
του στα βουνά της Ηπείρου («μια γελοία ιστορία»), ύστερα από τη διαπεραίωση του «Μαχόμενου 
Στρατού» στην Κέρκυρα˙ κάθε σκέψη ανάληψης ενός νέου αγώνα εναντίον των κομμουνιστών εκεί (σε 
αντίθεση με την Αθήνα) θα έμοιαζε με εφιάλτη: «Ο Δίων ταράχτηκε. Του ήταν αδύνατο να φανταστεί 
τον εαυτό του πάλι σ’ εκστρατεία με το Μαχόμενο Στρατό. Αδύνατο κι ιδεολογικά και φυσιολογικά. Τα 
πόδια του είχαν ακόμα πληγές, τ’ άρβυλα ήταν πάλι τρύπια, μισούσε τους αξιωματικούς του, δεν πίστευε 
στον πόλεμο» (Ρούφος, 2015, 693)˙ εντούτοις, όπως και άλλοι «Ιερολοχίτες», θα ήταν και αυτός 
πρόθυμος να ενταχθεί στον τακτικό, κυβερνητικό στρατό και να πολεμήσει για το σπίτι του: «Ο Δίων, 
που είχε τόσες αντιρρήσεις για μια εκστρατεία στην Ήπειρο, θα δεχόταν μ’ ευχαρίστηση να πάει να 
πολεμήσει στην Αθήνα. Εκεί και αντοχή θα ’χε ‒άλλος ο αγώνας της πόλης κι άλλος του βουνού‒ κι ο 
σκοπός θα ’ταν πολύ πιο χεροπιαστός» (Ρούφος, 2015, 695).   
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του Βρετανού αριστοκράτη Τζούλιαν, υπάλληλου του Υπουργείου Αποικιών˙ η 

μικρότερη της παρέας, η ευειδής, εξαιρετικά θελκτική και φιλομαθής Νταίζη, με 

ενδιαφέροντα επί παντός επιστητού ‒κυρίως, όμως, με κλίση προς την ψυχολογία (S. 

Freud, C. Jung), την ευρωπαϊκή και ελληνική «μοντέρνα» λογοτεχνία (H. Hesse, A. 

Huxley, Γ. Σεφέρης, πρωτοποριακό θέατρο), ακόμη και τη «σοσιαλιστική θεωρία»‒ θα 

ήταν η πολλά υποσχόμενη νέα «σταρ» («un beau navire qui prend le large», Ρούφος, 

2015, 582) του κύκλου των αθηναίων αυτών μεγαλοαστών. 

Μόνον ένας θα ξεχώριζε και θα συνέχιζε τον αγώνα των «σταυροφόρων», στην 

πρώτη του, όμως, «ιδανική» μορφή και από άλλο πλέον μετερίζι˙ μόνον ένας θα 

τολμούσε να βαδίσει ώς το τέλος τον δρόμο που πρώτος χάραξε ο Μιχαήλ˙ μόνον ένας 

θα ζητούσε με κάθε κόστος να συλλάβει (ή/και να εξιχνιάσει) το «έσχατο νόημα» της 

«στράτευσης», το οποίο, ενδεχομένως, να κρύβεται τελικά στη θυσία ως αντάλλαγμα 

της (αιώνιας) εφηβείας. Είχε έρθει πια η ώρα του Αλέξη, του καθηγητή των Νέων 

Ελληνικών στο Ελληνικό [Παγκύπριο] Γυμνάσιο της Λευκωσίας, ενός ανήσυχου 

πνεύματος που η ζωή του θα μοιραζόταν «ανάμεσα στους μεταφυσικούς 

προβληματισμούς και στην κατηγορική προσταγή της χειροβομβίδας» (Ρούφος, 2011, 

267). Μαζί του θα συμπορευόταν (αλλά και θα του υποδείκνυε τον δρόμο) η «χάλκινη» 

γενιά των Ελληνοκύπριων μαθητών του, όσοι δηλαδή επρόκειτο να τον μυήσουν εκ 

νέου με το δικό τους παράδειγμα στον Μύθο, να του αποκαλύψουν τη νέα Ιερουσαλήμ 

και να του προσφέρουν το πολυπόθητο Άγιο Δισκοπότηρο, το ιερό Γκράαλ της Ρίζας 

του Μύθου. 

Το απόσπασμα της εξομολόγησης που ακολουθεί από το «Ημερολόγιο του Δίωνα» 

ανήκει στις τελευταίες σελίδες της Άλλης Όχθης, όπου και ο αναγνώστης ακούει για 

πρώτη (και μοναδική) φορά σε ολόκληρη την τριλογία τον Δίωνα να αποκαλεί με το 

μικρό του όνομα τον Μπαλαφάρα και, βέβαια, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η μοίρα 

του Αλέξη δεν ήταν για όλους, αλλά αποτελούσε προνόμιο των λίγων και των εκλεκτών 

(«οις δέδοται»): 

Ίσως καμιά πραγματικότητα να μην μπορεί ποτέ να φτάσει τ’ όραμα που συγκλονίζει την 
εφηβεία, τ’ όραμα που του δώσαμε την ψυχή μας –και πολλοί τη ζωής τους. Ιερουσαλήμ, 
αγώνας για τ’ όνειρο, το χέρι του Θεού… Μήπως είχαμε ντύσει με πολύ φανταχτερά 
χρώματα κάτι αρκετά κοινό; Ιδανικά σαν τα δικά μας, που μεταφράζονται κατά 
προσέγγιση στη σημερινή κατάσταση –Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική– χρωστούν 
μεγάλο μέρος της αξίας τους σε αρνητικά χαρακτηριστικά. Όσο γινόταν να μένουν 
αόριστα, όσο πάλευαν στα σκοτεινά με τους ολοκληρωτικούς εφιάλτες, γοήτευαν αρκετά 
για να γεμίσουν τη ζωή μας. Τώρα πια όχι. Καλά είναι, τα ’χουμε. Κοντεύουν να 
ξαναγίνουν αυτονόητα σαν τον ήλιο στη Μεσόγειο. Οι λεπτομέρειες «αγώνων βελτίωσης» 
δε με συγκινούν αρκετά, δεν καλύπτουν τον ψυχικό χώρο που άδειασε. Η συναδέρφωση 
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στο λιμάνι της Πρέβεζας, το παράδειγμα του Μάρκου είναι σημαντικά σαν οδηγητικές 
μνήμες, μα δεν μπορούν να αποτελέσουν πρόγραμμα ζωής, για μένα τουλάχιστον. Αλλού 
είναι τώρα ο Deus absconditus που διάταξε τότε τη Σταυροφορία, το θάνατο του Μιχαήλ 
και του Κώστα. Σε κάποιαν άλλη σφαίρα, μακριά από το δημόσιο βίο, κρύβεται τώρα η 
αλήθεια. […]. Ο Λόγος είν’ ένας σκορπιός που δαγκάνει την ουρά του κι αυτοκτονεί, η 
ομορφιά ένας δείχτης και μια υπόσχεση: τίνος; 
Πιο πέρα τι βρίσκεται; Ο δρόμος του Αλέξη Μπαλαφάρα δεν είναι δοσμένος σ’ όλους 
μας, ούτε αποφασίζεται μετά από συλλογισμούς. (Ρούφος, 2015, 741-742) 

Υπό το πρίσμα αυτό, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει έκπληξη η παραδοχή, και 

πάλι εκ μέρους του Δίωνα, στον πρόλογο της Χάλκινης Εποχής, ότι ο «λοξός», σχεδόν 

κωμικός στις εξάψεις του, Αλέξης, με τη «φλογερή» ρομαντική του ιδιοσυγκρασία, 

που έγραφε «εξωφρενικά ποιήματα» ή μιλούσε «όπου στεκόταν και βρισκόταν, για 

Θεό, Ψυχή και Πίστη» (Ρούφος, 2011, 15) είχε κατορθώσει, παρά ταύτα, στον «Ιερό 

Λόχο» του ΕΣΑΣ να κερδίσει τον σεβασμό όλων των συναγωνιστών του για την 

ανδρεία του, παρασημοφορημένος και επίσημα με Πολεμικό Σταυρό˙ κάτι 

περισσότερο, η μυστηριώδης αίγλη που περιέβαλλε αυτόν τον φαινομενικά 

«επιφυλακτικό και λιγόλογο», «τυπικό» και «μετρημένο» άντρα στην πρώιμη 

ωριμότητά του, είχε κάτι από τη «γοητεία των πρώτων νεανικών του χρόνων», 

προκαλώντας κάποτε τον φθόνο, καθώς:  

Φαινόταν να ’ναι ο μόνος από τη γενιά μου που ’χε κατορθώσει να κρατήσει ακέραιες τις 
ψηλές προσδοκίες και τα ιδανικά της νιότης μας μέσα στην κοινότοπη τωρινή ζωή –ή 
μάλλον, να πλάσει τη δική του ζωή σε σχήμα ασυνήθιστο, καθαρίζοντάς την από κάθε 
κοινοτοπία. (Ρούφος, 2011, 16) 

Είναι ο Αλέξης ο διάδοχος του Μιχαήλ; Αναμφίβολα ναι –αλλά όχι μόνο (και όχι 

μόνον αυτός)˙ τα λόγια του Δίωνα που παρατέθηκαν προηγουμένως θα 

επαναλαμβάνονταν και πάλι στον επίλογο του μυθιστορήματος, σε συγκινησιακά 

φορτισμένη ατμόσφαιρα, καθώς είχε φτάσει πλέον η ώρα της εκτέλεσης του ήρωα στις 

Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας: 

το μεγάλο ρολόι του τοίχου σήμανε τέσσερες, κι ήξερα πως ο Αλέξης πέθαινε. Κι ήταν σα 
να πέθαινε μαζί του ένα κομμάτι του εαυτού μου, το καλύτερο –ο Αλέξης, ο αδερφός μου 
στην ψυχή, ο μόνος από μας που είχε συνεχίσει τ’ όνειρο της Χαμένης Γενιάς… (Ρούφος, 
2011, 292) 

 
V.5.2. Το συγγραφικό δίδυμο Αλέξη-Δίωνα και ο διάλογος περί ποιητικής του 

μυθιστορήματος 
 

Η νέα σταυροφορία, βέβαια, δεν θα ξεκινούσε και με τους καλύτερους οιωνούς για τον 

νεαρό φιλόλογο˙ ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή –ή έστω από το τέλος, 
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κατά πώς ορίζει ο συγγραφέας. Ο αναγνώστης εισάγεται στο «μυθιστόρημα του 

Κυπριακού Αγώνα» με μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση του Δίωνα (alter ego του 

πρωταγωνιστικού ήρωα, όπως θα δούμε, και εντέλει συν-γραφέα και μεταφραστή της 

μαρτυρίας του), ο οποίος ένα κυριακάτικο πρωινό στην Αθήνα, αρχές καλοκαιριού του 

1957, παραλαμβάνει ένα δέμα από την Κύπρο με «ένα μάτσο χειρόγραφες σελίδες» 

(Ρούφος, 2011, 13) και μια επιστολή (προς τη Νταίζη) του μελλοθάνατου Αλέξη˙ ο 

τελευταίος πρόκειται να απαγχονιστεί ξημερώματα της επόμενης μέρας.  

Ό,τι θα επακολουθήσει από άποψη αφηγηματικού χρόνου και θα ολοκληρωθεί στο 

τέλος του βιβλίου, συμπίπτοντας χρονικά με τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και 

την εκτέλεση του Αλέξη, θα είναι, υποτίθεται, η ανάγνωση από τη Νταίζη στον Δίωνα 

του χειρογράφου-κατάθεσης του Αλέξη, που περιελάμβανε όλα τα βιώματά του από τη 

σταδιακή μύησή του στον Απελευθερωτικό Αγώνα ώς τη συμμετοχή του στις 

αντάρτικες ομάδες του βουνού. Οι αναμνήσεις αυτές κάλυπταν το διάστημα από το 

φθινόπωρο του 1953 έως την άνοιξη του 1957 ‒με κάποια, όμως, ενδιάμεσα κενά που 

αφορούσαν την εξέλιξη του ερωτικού δεσμού του με τη Σύλβια (από τον Αύγουστο 

του 1954 μέχρι την άνοιξη του 1956) και τα οποία θα αναλάμβανε να καλύψει για χάρη 

του αναγνώστη ο ίδιος ο Δίωνας, με βάση σχετικές πληροφορίες-ψηφίδες της Νταίζης. 

Ενδιάμεσα, θα έχει μεσολαβήσει ένας ολόκληρος χρόνος από την τελευταία 

συνάντηση του Δίωνα με τον Αλέξη, κατά τη διάρκεια της δίκης του δεύτερου τον 

Μάιο του 1956 για οπλοκατοχή και οπλοφορία˙ το συγκεκριμένο αδίκημα τιμωρούνταν 

με θάνατο, σύμφωνα με τον έκτακτο στρατιωτικό νόμο που είχε επιβληθεί στην Κύπρο 

(Οκτώβριος 1955) από το βρετανικό αποικιοκρατικό καθεστώς. Ο Αλέξης, όπως θα 

μάθουμε αργότερα στο τρίτο μέρος της αφήγησής του, είχε τότε καταδικαστεί, αλλά με 

τη βοήθεια μελών της Οργάνωσης θα δραπέτευε από το Νοσοκομείο όπου είχε 

μεταφερθεί για νοσηλεία ύστερα από μια ψεύτικη δηλητηρίαση-τέχνασμα, και θα 

περνούσε από το καλοκαίρι του 1956 στην παρανομία.139 Στο βουνό, ο Αλέξης θα 

ζούσε από κοντά μερικές από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του Αγώνα ‒ανάμεσά 

τους και το «ολοκαύτωμα» του Κώστα Λεβέντη (επεισόδιο που παραπέμπει, βέβαια, 

139 Το συγκεκριμένο επεισόδιο της δραπέτευσης του Αλέξη παραπέμπει, βέβαια, ευκρινώς στο 
αντίστοιχο τολμηρό εγχείρημα απόδρασης του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη από το Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας στις 31 Αυγούστου 1956 ‒ένα ακόμη τεκμήριο της αξιοποίησης από τον Ρούφο στοιχείων 
της ιστορικής πραγματικότητας στο μυθιστόρημα˙ για τις συνθήκες του περιστατικού, πρβλ. και F. 
Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη, 1946-1959, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 537-538 (σημ. 261) και Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία 
της Κύπρου, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 566-568. 
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στην ομόλογη περίπτωση του Γρηγόρη Αυξεντίου) τον Μάρτιο του 1957‒, πριν 

συλληφθεί εκ νέου μερικές βδομάδες αργότερα.  

Στο μεταξύ, ήδη από το φθινόπωρο του 1956, τα υπόλοιπα μέλη της αθηναϊκής 

συντροφιάς (γνώριμά μας από το Χρονικό μιας Σταυροφορίας) ‒ο ίδιος ο Δίων 

(διπλωμάτης στο ελληνικό Προξενείο της Λευκωσίας τη διετία 1954-1956), η Νταίζη 

(συνάδελφος του Αλέξη, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Ελληνικό Γυμνάσιο –δηλαδή 

στο Παγκύπριο, από όπου φυσικά είχε περάσει και ο ίδιος ο Durrell) και ο Τζούλιαν 

Μπλάκγουντ (ανώτερος αποικιακός αξιωματούχος, διοικητής της επαρχίας Κερύνειας 

και σύζυγος της Σύλβιας)‒ θα έχουν εγκαταλείψει οριστικά την Κύπρο˙ η Σύλβια πάλι, 

ο μεγάλος έρωτας του πρωταγωνιστή, θα έχει πέσει τραγικό θύμα της ένοπλης βίας, 

χάνοντας τη ζωή της από λάθος σε μια επιχείρηση της ΕΟΚΑ εναντίον ενός άγγλου 

αρχιβασανιστή, την οποία είχε οργανώσει, μάλιστα, ο ίδιος ο Αλέξης. Αν, όμως, το 

επικείμενο τέλος του (επαναστάτη) Αλέξη θα ήταν δεδομένο από τις πρώτες γραμμές 

του βιβλίου, στερώντας φαινομενικά ένα από τα κίνητρα για την ανάγνωση του 

μυθιστορήματος, ο γρίφος της τελευταίας συνεύρεσής του ως εραστή, πριν τη διαφυγή 

του στο βουνό, δεν θα λυνόταν παρά μόνο στις τελευταίες σελίδες, αποτελώντας ένα 

ακόμη εύρημα του συγγραφέα, μια αναπάντεχη έκπληξη.  

Όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς από την προσπάθεια αποκατάστασης 

της ακολουθίας των γεγονότων στη χρονική τους αλληλουχία, τη συνάφεια των 

προσώπων και τη διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές, αν και συμπληρωματικές, 

αφηγήσεις τους, ο Ρούφος θα έχει κάνει σαφώς μεγάλα βήματα σε επίπεδο 

μυθιστορηματικής σύνθεσης σε σχέση με το προηγούμενο, περισσότερο 

«ευθύγραμμο» και «επίπεδο» Χρονικό ‒όπου η τριτοπρόσωπη αφήγηση, πάντοτε από 

τη σκοπιά του Δίωνα, ακολουθούσε τη γραμμική πορεία του χρόνου. Η εξέλιξη αυτή 

προσδίδει, ασφαλώς, στη Χάλκινη Εποχή πρόσθετο (αναγνωστικό) ενδιαφέρον. Δεν 

παρέλκει να υπογραμμίσουμε την πρόοδο αυτή του συγγραφέα στον τομέα της 

τεχνικής. Το «μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» εδράζεται σε μια πιο στέρεα δομή, 

σύμφωνα με το τριμερές σχήμα της αρχαίας τραγωδίας˙140 και εδώ, δηλαδή, είναι 

ευδιάκριτοι οι αναβαθμοί της κορύφωσης του (διπλού) «έρωτα» και του «πάθους» του 

140 Πρώτος είχε προβεί σε ανάλογες παρατηρήσεις για την επίδραση της ποιητικής της τραγωδίας στη 
Χάλκινη Εποχή ο Δ. Αγγελάτος στο κείμενό του: «Το τραγικό και το ‘‘Μυθιστόρημα του Κυπριακού 
Αγώνα’’: η ποιητική της Χάλκινης Εποχής του Ρ. Ρούφου», Πρακτικά του Συνεδρίου Η Εικόνα της 
Κύπρου (1878-1960) στη Λογοτεχνία, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2002, σ. 119-134˙ τις παρατηρήσεις της μελέτης 
αυτής αξιοποιεί (και φιλοδοξεί να συμπληρώσει) η δική μας ανάγνωση, σε σχέση κυρίως με τον συναφή 
προβληματισμό του διδύμου Αλέξη-Δίωνα περί συγγραφής. 
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Αλέξη για την «Επανάσταση» (και τη Σύλβια): το πρώτο σκέλος, το αγωνιστικό, 

αντιστοιχεί στη δραματική και εξομολογητική, αυτοδιηγητική αφήγηση του Αλέξη σε 

τρία μέρη (αρχή-δέση-λύση), ενώ το δεύτερο, το κατεξοχήν ερωτικό, εν είδει λυρικών 

ιντερμέδιων (όπως θα παρατηρούσαν και κάποιοι κριτικοί της εποχής), αποδίδεται με 

την ετεροδιηγητική, κάποτε κρυπτική και συμβολική, έκδηλα πάντως ποιητική, 

αφήγηση του Δίωνα. 

Η τριμερής αυτή διάρθρωση του μυθιστορήματος απηχεί τη μεταστροφή του 

Αλέξη από την αρχική του απάθεια και αδιαφορία στη σχεδόν ακούσια, 

προδιαγεγραμμένη από ανώτερές του δυνάμεις, αποδοχή της λογικής της 

«Επανάστασης» («Μέρος Α΄: Το όνειρο») και, από κει, στην όλο και περισσότερο 

συνειδητή στράτευσή του στον Αγώνα, παρά τις αμφιβολίες και τις αμφιταλαντεύσεις 

του («Μέρος Β΄: Το σπαθί και το ευαγγέλιο»). Η κορύφωση, τελικά, επέρχεται με την 

ολόψυχη παράδοση του κεντρικού πρωταγωνιστή στη «μεγάλη σκοτεινή νύχτα της 

Επανάστασης» (Ρούφος, 2011, 190), όπου ένιωθε ότι ανήκε πλέον αποκλειστικά 

(«Μέρος Γ΄: Η λογική της κόλασης»). Παράλληλα, σε κάθε μέρος της αφήγησης του 

Αλέξη, τα σημαντικά ορόσημα της «αντικειμενικής», ιστορικής πραγματικότητας στην 

Κύπρο τα κρίσιμα χρόνια της προετοιμασίας και της πρώτης φάσης διεξαγωγής του 

Απελευθερωτικού Αγώνα συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τους αντίστοιχους 

δείκτες της προσωπικής του πορείας, της «υποκειμενικής» του περίπτωσης. 

Στο πρώτο μέρος (Σεπτέμβριος 1953 – Ιανουάριος 1955) καταλυτικό παράγοντα 

θα έπαιζαν, (και) για τον ίδιο τον ήρωα και τη στάση του απέναντι στη σχεδιαζόμενη 

«Επανάσταση», το «Ουδέποτε» του βρετανού υφυπουργού των εξωτερικών Henry 

Hopkinson (Ιούλιος 1954), η κήρυξη των αντιστασιαστικών νόμων από το αποικιακό 

καθεστώς και οι παλλαϊκές αντιδράσεις των Ελληνοκυπρίων («Όρκος της 

Φανερωμένης», Αύγουστος 1954), καθώς και η απογοήτευση από την απόρριψη της 

πρώτης ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ για το Κυπριακό (Δεκέμβριος 1954). Στο 

δεύτερο μέρος (Ιανουάριος 1955 – Φεβρουάριος 1956), τα καθοριστικά σημεία, πέρα 

από τη σύλληψη του καϊκιού «Αγ. Γεώργιος» (Ιανουάριος 1955) και την επίσημη 

έναρξη του Αγώνα (Απρίλιος 1955), θα ήταν τα Σεπτεμβριανά του 1955 και η 

κατάρρευση των συνομιλιών Μακαρίου-Harding (Φεβρουάριος 1956). Στο τρίτο μέρος 

(Μάρτιος 1956 – αρχές καλοκαιριού 1957), η ανιούσα κλίμακα της έντασης σε 

αντικειμενικό και υποκειμενικό επίπεδο θα αποτυπωνόταν στη δραματική διαδοχή 

αλλεπάλληλων κορυφώσεων, από τους πρώτους απαγχονισμούς αγωνιστών της ΕΟΚΑ 

(Μάιος 1956), τις εκτεταμένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Βρετανών εναντίον 
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των ανταρτών στο Τρόοδος (Ιούνιος 1956) ώς τον ηρωικό θάνατο του Γρηγόρη 

Αυξεντίου (Μάρτιος 1957). 

Αν όμως τα «εξωτερικά» συμβάντα θα υπαγόρευαν λίγο-πολύ και την εξέλιξη του 

«εσωτερικού» δράματος και «πάθους» του ήρωα (τουλάχιστον στο ένα του σκέλος, 

αυτό που σχετιζόταν με τον έρωτά του για την «Επανάσταση»), παρέχοντας τον βασικό 

σκελετό γύρω από τον οποίο αρθρωνόταν η αφήγησή του, αυτό δεν σημαίνει ότι Η 

Χάλκινη Εποχή προδίδει τον υπότιτλό της, συνιστώντας περισσότερο (ή κυρίως) 

ιστορία, παρά μυθοπλασία. Και οι (εκούσιοι) αναχρονισμοί θα ήταν συχνοί, και η 

ελεύθερη μετάπλαση στοιχείων της ιστορικής πραγματικότητας μπορεί να γίνει εύκολα 

αντιληπτή τόσο αναφορικά με τα πρόσωπα που θα περιστοίχιζαν τον Αλέξη (στο 

σχολείο, στην Οργάνωση, στο βουνό), όσο και σε σχέση με τις περιστάσεις, όπου αυτά 

θα εμπλέκονταν. Το πιο χτυπητό παράδειγμα της στρατηγικής αυτής του συγγραφέα 

αποτελεί η περίπτωση του Λευτέρη, του κύπριου έφηβου «Μιχαήλ» (ο Αλέξης θα 

ενσάρκωνε μάλλον την προέκταση του «Αγαπημένου των θεών» στην ωριμότητα), ο 

θάνατος του οποίου, προφανώς για λόγους μυθιστορηματικής οικονομίας, θα 

τοποθετούνταν ανήμερα του εορτασμού της εθνικής επετείου του ΟΧΙ (28 Οκτωβρίου 

1955), στο κέντρο ακριβώς της όλης σύνθεσης ‒έστω και αν, για να γίνει αυτό, θα 

χρειαζόταν να προηγηθεί κατά μερικούς μήνες του αντίστοιχου, «πραγματικού» 

γεγονότος, της δολοφονίας δηλαδή από τις βρετανικές αποικιακές δυνάμεις του 

τελειόφοιτου μαθητή του Γυμνασίου Αμμοχώστου Πετράκη Γιάλλουρου  (7 

Φεβρουαρίου 1956).141 

Στη λογική, επίσης, των αντιθέσεων ή των μουσικών αντιστίξεων (στις οποίες 

τόσο ηρέσκετο ο συγγραφέας), θα λειτουργούσε παράλληλα και η αφήγηση του Δίωνα 

‒με τη συνδρομή των απαραίτητων διευκρινίσεων της Νταίζης: στις πιο κρίσιμες 

στιγμές, πριν την αποφασιστική ανάληψη δράσης εκ μέρους του Αλέξη και κατά 

κανόνα πριν τις καθοριστικές και για την έκβαση του Κυπριακού εξελίξεις, θα 

παρεμβάλλονταν οι ερωτικές σκηνές, σα διαλείμματα που αποσκοπούσαν φαινομενικά 

να αμβλύνουν τη δραματική ένταση, ουσιαστικά, όμως, θα προετοίμαζαν και θα 

προοικονομούσαν τη μετάβαση του ήρωα από το ατομικό στο συλλογικό «πάθος», από 

την ερωτική πράξη στη μέθεξη του Αγώνα. Αποκορύφωμα της ταύτισης αυτής έρωτα 

και «Επανάστασης» θα ήταν ο δεύτερος διάλογος Δίωνα-Νταίζης («Αγάπη πάνω στην 

141 Πρβλ. F. Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη, 1946-1959, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 619 και Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία της 
Κύπρου, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 478-480. 
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άμμο»), ύστερα από το έκτο κεφάλαιο («Το σημάδι της αιωνιότητας») με το οποίο 

ολοκληρωνόταν το δεύτερο μέρος της αφήγησης του Αλέξη. 

Και όπως ειπώθηκε προηγουμένως, αν ο πρόλογος εμπεριέκλειε ήδη το «μήνυμα» 

του επικείμενου τέλους του Αλέξη/αγωνιστή, μόνον όταν θα φτάναμε στον επίλογο, 

στην «έξοδο», θα συμμεριζόμασταν την κάθαρση του Αλέξη, του μεταφυσικού αυτού 

ερευνητή και λάτρη της μυστικιστικής, ένθεης γνώσης. Ο κύκλος που είχε ανοίξει στην 

Κέρκυρα της Άλλης Όχθης, όταν ο εκστατικός Μπαλαφάρας διάβαζε στον Δίωνα ένα 

απόσπασμα από το δέκατο βιβλίο των Εξομολογήσεων του Ιερού Αυγουστίνου για την 

ομορφιά την «τόσο αρχαία και τόσο νέα» που όμως ανακάλυψε και αγάπησε τόσο 

«αργά» (Ρούφος, 2015, 612), θα έκλεινε με την αποκάλυψη της ύστατης και μέγιστης 

χαράς, που θα πρόσφερε τελικά στον Αλέξη η ένωσή του (άπαξ) με τη Νταίζη, τη 

μεταμορφωμένη πια «χρυσαλλίδα» των τελευταίων δύο σελίδων της Χάλκινης Εποχής: 

τον θυμόμουν να μεταφράζει τα λόγια του Αυγουστίνου, με φωνή παλλόμενη από το δέος, 
δεκατέσσερα χρόνια πριν –πάνω σε μιαν ανεμόδαρτη ταράτσα του κάστρου της 
Κέρκυρας. Αργά σ’ αγάπησα, ομορφιά τόσο αρχαία και τόσο νέα… Ένας νεαρός Αλέξης 
έτρεμε τότε στο κατώφλι κάποιας ανακάλυψης –της ανακάλυψης που έμελλε να τον 
οδηγήσει στο μακρινό του ταξίδι προς την αλήθεια και το θάνατο. (Ρούφος, 2011, 293) 

Η κατάληξη της νέας «σταυροφορίας» θα ήταν, λοιπόν, δεδομένη από την αρχή. 

Τριάντα τριών χρόνων το καλοκαίρι του 1957, ο Αλέξης, ένας άλλος Χριστός (με το 

συνωμοτικό ψευδώνυμο «Λόγος», υπενθυμίζουμε, είχε μυηθεί στην Οργάνωση), θα 

εγκατέλειπε τα εγκόσμια, αφήνοντας ως διαθήκη στον Δίωνα και σε όσους 

ενδιαφέρονταν για τη δική του «αλήθεια» στο Κυπριακό τόσο το προσωπικό του 

μαρτύριο όσο και τη χειρόγραφη μαρτυρία του από τη συμμετοχή του στον Αγώνα. Οι 

(πρωταγωνιστικοί και αφηγηματικοί) ρόλοι θα είχαν πλέον αντιστραφεί: ο Δίων θα 

ήταν, βέβαια, παρών κατά ένα μεγάλο μέρος στα γεγονότα που θα σημάδευαν την 

ιστορία του νησιού και τη ζωή του φίλου του, αλλά θα έμενε καταδικασμένος στη θέση 

του «καλαμαρά», ενός καθωσπρέπει διπλωμάτη, εκπρόσωπου της «Μητέρας» 

πατρίδας στην Κύπρο, θεατή του μαρτυρίου και (εντέλει) αναγνώστη (ή, το πολύ, 

μεταφραστή στα αγγλικά) της μαρτυρίας του Αλέξη.  

Κάτι χειρότερο: όπως θα ομολογούσε ο ίδιος στον πρόλογο, οι εξελίξεις, ιδιαίτερα 

γύρω από τον Αλέξη και την εμπλοκή του στον Αγώνα, θα τον προλάβαιναν και θα τον 

έβρισκαν «ολότελα απροετοίμαστο» (Ρούφος, 2011, 17). Το δράμα του (τέως) 

συμπολεμιστή του θα ήταν εντελώς δική του υπόθεση και επιλογή˙ μια μοναχική 

πορεία που δεν θα μπορούσε να μοιραστεί με άλλους και στην οποία, σίγουρα, δεν 
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χωρούσε κάποιος από το παρελθόν. Ο Δίων, αυτό τουλάχιστον, το είχε εγκαίρως 

αντιληφθεί και αποδεχτεί, όπως προειπώθηκε, από την Άλλη Όχθη. Στον ίδιο, ωστόσο, 

πρόλογο ο εκ της θέσης του μετρημένος, ορθολογιστής και θετικός Δίων θα 

παραδεχόταν ότι ο ρόλος του ως επίσημου απολογητή των ελληνικών θέσεων στο 

Κυπριακό δεν του αρκούσε και θα ήθελε να γράψει (και αυτός) ένα βιβλίο πιο 

προσωπικό, που να αποδίδει το πραγματικό κλίμα και νόημα του Αγώνα, μακριά από 

τους περιορισμούς και τους κανόνες της πολιτικής (ή της διπλωματικής) ορθότητας: 

Είχα γυμναστεί να σκέφτομαι και να συζητάω το Κυπριακό με καθαρές έννοιες, με 
γεγονότα κι αριθμούς, επιχειρήματα κι αντεπιχειρήματα. Τα ’χα επαναλάβει αμέτρητες 
φορές, σε διάφορες γλώσσες, στους ανθρώπους που ήταν η δουλειά μου να διαφωτίζω για 
τις ελληνικές απόψεις: δημοσιογράφους, Άγγλους βουλευτές, ξένους συναδέλφους μου. 
Ήταν όλα εκεί μέσα στο μυαλό μου, ταχτικά ταξινομημένα, έτοιμα να ξεχυθούν σε 
απάντηση προς ερωτήσεις: «Πληθυσμός 515.000, από τον οποίο περίπου 420.000 
Έλληνες… Ελληνική γλώσσα και παράδοση για δυόμισι χιλιάδες χρόνια… Νομίζετε πως 
είναι προτιμότερο, για το καλό τους, να τους διοικούν οι Άγγλοι; Αυτό είναι συζητήσιμο, 
και πάντως ένα από τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα είναι να διοικείται κανένας κακά, 
αν έτσι προτιμάει ‒κάθε άλλη αντιμετώπιση του προβλήματος οδηγεί κατευθεία στον 
ολοκληρωτισμό… Οι Τούρκοι; Μπορούν να πάρουν εγγυήσεις για τα δικαιώματά τους…» 
Ήρθε όμως κάποτε ο καιρός, κι ένιωσα σαν ενοχλητικός παπαγάλος στη μέση ενός 
δράματος που ξεπερνούσε τα λόγια. Αυτές οι ατέλειωτες επαναλήψεις, οι χλωμές 
αφαιρέσεις είχαν ολοένα λιγότερη σχέση με τα λαχταριστά χρώματα που με τριγύριζαν. 
Μέρα με τη μέρα πλαθόταν η ζωή της Κύπρου σε καλούπια θανάτου κι ελπίδας, προδοσίας 
και δόξας, αγάπης κι απόγνωσης –καλούπια μιας τραγωδίας το ίδιο αρχαίας και ελληνικής 
όπως και τούτος ο λαός που την ανακάλυπτε ξανά και την έγραφε με το αίμα του και με 
το αίμα των εχθρών του. Οι άψυχες λέξεις της πολιτικής προπαγάνδας είχαν ξεπεραστεί. 
Η ουσία της Κύπρου μπορούσε να εκφραστεί μονάχα σ’ ένα προσωπικό βιβλίο, ένα βιβλίο 
για πράματα ιδωμένα κι ακουστά και βιωμένα. (Ρούφος, 2011, 20-21) 

Ωστόσο, ο Δίων θα αισθανόταν, παράλληλα, ισχυρές αμφιβολίες για τις 

δυνατότητές του, αλλά θα είχε και σοβαρές αισθητικές ή/και ιδεολογικές αναστολές 

απέναντι στο υλικό ενός μυθιστορήματος εμπνευσμένου από την κυπριακή εμπειρία. 

Ο αγώνας του Αλέξη, όπως και των άλλων νέων της χάλκινης γενιάς, γινόταν κατά την 

εκτίμησή του στο όνομα «ξεπερασμένων» ιδανικών και μιας αντίληψης για το έθνος 

αναντίστοιχης προς την πραγματικότητα και τα δεδομένα της μεταπολεμικής εποχής ‒

όσο και αν μια τέτοια αναβίωση ενός ηρωικού παρελθόντος ασκούσε μια νοσταλγική 

γοητεία: 

Έριξα μια ματιά στο ρολόι μου: τέσσερες παρά πέντε. Σε πέντε λεπτά θα κρεμούσαν τον 
Αλέξη –επειδή είχε πολεμήσει για ένα ξεπερασμένο ιδανικό σε μιαν εποχή όπου χιλιάδες 
νέοι, σε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, καταφεύγουν στο πιοτό, στα ναρκωτικά, στο 
κυνήγι των νέγρων και στην αυτοκτονία, από απλή μηδενιστική ανία κι έλλειψη κάθε 
ιδανικού πέρα από τα λεφτά και το γενετήσιο σπασμό. (Ρούφος, 2011, 291) 
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Μοιραία, ένα έργο που θα κινούνταν σε ένα τέτοιο, ρομαντικό κλίμα και θα 

καταπιανόταν με θέματα όπως η αφοσίωση στην πατρίδα και στην (εθνική) ελευθερία 

ως υπέρτατη, σχεδόν μεταφυσική πίστη˙ ένα μυθιστόρημα, που θα είχε ως 

πρωταγωνιστές του ξεχωριστούς ήρωες, οι οποίοι θα αναζητούσαν την (εκ)πλήρωση 

των οραμάτων τους στην ίδια τη θυσία ως έμπρακτη εκδήλωση της ερωτικής τους 

φύσης και παραφοράς ή, ακόμη, ως ικανοποίηση της βαθύτερης ανάγκης τους για 

αυθυπέρβαση και ψηλάφηση των έσχατων υπαρξιακών νοημάτων, θα έμοιαζε κι αυτό 

«ξεπερασμένο», ένα «φανταχτερό μελόδραμα παλιάς μόδας» (Ρούφος, 2011, 21). Αυτό 

θα ίσχυε, μάλιστα, τόσο περισσότερο, όσο τα κεντρικά πρόσωπα-Ήρωες (με κεφαλαίο 

αυτή τη φορά το αρχικό γράμμα) θα έπρεπε να πλαισιωθούν από μια πλειάδα άλλων 

(ανώνυμων ή ήσσονος σημασίας) δευτεραγωνιστών-κομπάρσων, τη στιγμή που και τα 

«απρόσωπα στοιχεία» θα διεκδικούσαν (και αυτά) μερίδιο στην αποτύπωσή τους στο 

μυθιστόρημα: 

Να ο Αλέξης, με την ιστορία του που περίμενε υπομονετικά κάποιον να την 
αποκρυπτογραφήσει και να την καταλάβει. Να η Σύλβια Μπλάκγουντ, σελίδα από το 
παραμυθένιο βιβλίο της εφηβείας μου, ξαναπαντημένη στην Κύπρο. Να ο Κώστας 
Λεβέντης, ο επαναστάτης, το παλικάρι που έπεσε τόσο γενναία. Κι ο Χάρυ Μόνταγκιου, 
ο πνευματώδης δοκιμιογράφος και προπαγανδιστής. Και τόσοι άλλοι, χώρια από τους 
γνωστούς πρωταγωνιστές –Κυβερνήτες κι Υπουργούς κι Ιεράρχες: σπουδαστές, όχλοι, 
βασανιστές, Τούρκοι, κατάσκοποι, προδότες, ανώνυμοι ήρωες. Όλα τα συστατικά, 
θα ’λεγες, για ένα φανταχτερό μελόδραμα παλιάς μόδας. […] 
Σα να μην έφτανε αυτό το υλικό, ήταν και τα άπειρα απρόσωπα στοιχεία που όλα έπαιζαν 
κάποιο ρόλο στην πλοκή: τοπίο, κλίμα, έθιμα, θρύλοι˙ νομοθεσία, οικονομία, σχέση 
ανθρώπων και φύσης˙ το σχήμα των πόλεων και ο τρόπος που οι Κύπριοι ζούσαν και 
διασκέδαζαν˙ οι εφημερίδες και τα νυχτερινά κέντρα˙ παιδεία και πορνεία˙ τα πάντα. 
Ήταν αδύνατο να συμπυκνωθούν όλα αυτά σε μιαν αφήγηση. Αναρωτιόμουν τι επιλογή 
είχε κάνει ο Αλέξης. (Ρούφος, 2011, 21-22) 

Ο Αλέξης, εντούτοις, παραπέμποντας ουσιαστικά στην αριστοτελική Ποιητική και 

στον ορισμό της τραγωδίας, θα είχε ήδη δώσει απάντηση στους ενδοιασμούς και στις 

ενστάσεις του Δίωνα. Σε σχετικό «δυσνόητο δοκίμιό του» περί ποιητικής, θα 

υποστήριζε ότι η γνησιότητα (ή, αντίθετα, το κίβδηλο) του συναισθηματικού φορτίου 

ενός έργου (ό,τι θα μπορούσε να προκαλέσει την «κάθαρση») συναρτάται με (και 

απορρέει από): α) την απλότητα του θέματος και της υπόθεσης (τον «μύθο»), β) την 

αληθοφάνεια προσώπων και πραγμάτων (το «εικός ή αναγκαίον»), γ) την κλιμακωτή 

εξέλιξη της (εσωτερικής και εξωτερικής) δράσης (την «περιπέτεια»), και δ) τη σχέση 

με κάποιες βασικές, μα απαρασάλευτες, «αρχετυπικές» αξίες ‒σε αυτές θα 

συγκαταλέγονταν (πρωτίστως και κατεξοχήν) πολιτικές και ηθικές έννοιες και αρχές, 

όπως η προάσπιση της (προσωπικής και εθνικής) ελευθερίας και αξιοπρέπειας, η 
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συναίσθηση της (ατομικής και κοινωνικής) ευθύνης, η προτεραιότητα του πνεύματος 

έναντι της ύλης και ο αγώνας για την υπερίσχυση του δικαίου έναντι της βίας και της 

βούλησης των δυνατών: 

Ωστόσο, όπως γράφει ο Αλέξης σ’ ένα κάπως δυσνόητο δοκίμιό του, «μελόδραμα 
ονομάζουμε συχνά την τραγωδία που δε θέλουμε ν’ αντιμετωπίσουμε κατάματα. Το 
έσχατο κριτήριο ανάμεσα στα δύο δεν είναι ούτε η γλώσσα και τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται, ούτε ο αριθμός και η πιθανοφάνεια των προσώπων, αλλά η απλότητα 
του βασικού θέματος κι η σχέση του με τις αρχετυπικές αξίες, καθώς και ο βαθμός 
αλήθειας και ανάγκης που παρουσιάζονται στον πόνο και στις δυνατότητες της 
κάθαρσης…» (Ρούφος, 2011, 21-22) 

Για να το πούμε αλλιώς, ο Δίων, από φόβο μήπως το μυθιστόρημά του καταντούσε 

φτηνή αισθηματολογία (μελόδραμα), ή, αντίστροφα, αποστασιοποιημένο πλήρως από 

τον πραγματικό, ζωντανό παλμό των γεγονότων και των ανθρώπων, ξέπεφτε σε μια 

ανούσια, ψυχρή έκθεση με «χλωμές αφαιρέσεις» και ουδέτερα χρώματα (στη λογική 

ενός ξερού χρονικού, που να δικαίωνε έστω τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς εν 

είδει πολιτικής προπαγάνδας) θα παρέδιδε τελικά (σε ένα σημαντικό βαθμό 

τουλάχιστον) τη σκυτάλη της αφήγησης στον Αλέξη. Και τούτο, διότι το πνεύμα της 

συγκλονιστικής εκείνης εποχής δυνητικά θα μπορούσε να βρει έκφραση μόνο σε ένα 

έργο αυθεντικά τραγικό, το οποίο, χωρίς να ψευτίσει την ατμόσφαιρα ή να υπερβάλλει 

σε συναίσθημα, θα ήταν σε θέση να μείνει συνεπές προς εκείνες τις «αρχετυπικές 

αξίες» και να συνδυάσει την προσωπική μέθεξη στον Αγώνα με τη δυνατότητα, 

ωστόσο, πλατύτερης θεώρησης των πραγμάτων. Στο σημείο αυτό, ο Δίων θα 

συναντούσε τον ανάλογο προβληματισμό του ίδιου του Αλέξη-αφηγητή, ο οποίος θα 

υποδείκνυε και αυτός από τη μεριά του τις δυσκολίες, αλλά και τις προκλήσεις του 

συγγραφικού του εγχειρήματος: 

Είναι στιγμές που θα ’θελα να μην έγραφα προσωπική αφήγηση, μα ένα μυθιστόρημα 
«από τη σκοπιά του Θεού»: να ’βλεπα τα πράματα από ψηλά, μέσα από διάφανες σκεπές 
και σώματα που να δείχνουν τις ψυχές γυμνές –να ’κρινα πρόσωπα και γεγονότα σαν 
αδέκαστος και παντογνώστης Θεός. Τι χαρά, ας πούμε, να οραματιζόμουν την καθημερινή 
ζωή της Σύλβιας! Τι συναρπαστικό που θα ’ταν να παρακολουθούσα τις μυστικές σκέψεις 
του Τέρενς Φιτζγκίμπον! Θα ’μπαινα σε κυπριακά φτωχόσπιτα για να μάθω τη γνώμη του 
κοσμάκη για την Επανάσταση, ανεπηρέαστη από περηφάνια και φόβο. Θα κρυφάκουγα 
σε απόρρητες συσκέψεις Άγγλων επισήμων για ν’ ακούσω τι πίστευαν για μας, δίχως 
προπαγάνδα και προσποίηση. Κι αυτό το υλικό θα το ύφαινα σ’ ένα ενιαίο σχέδιο με 
χτυπητές αντιθέσεις, χωρίς να νοιάζομαι τόσο για το δίκιο και το άδικο όσο για τις λεπτές 
ειρωνείες και τις τραγικές συγκρούσεις που γεννούσε η ιστορία μας. (Συχνά υποψιάζομαι 
πως αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο Θεός –όχι η κορυφαία αληθινή θεότητα, μα κάποιος 
κατώτερος Δημιουργός, χωρατατζής στην κλίμακα του απείρου και μαζί αρρωστημένα 
αισθητικός). (Ρούφος, 2011, 147) 
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Όπως γίνεται φανερό από το προηγούμενο απόσπασμα, ο Αλέξης (και μέσω αυτού 

ο ίδιος ο συγγραφέας) θα είχε επίγνωση των ορίων αλλά και των απαιτήσεων που 

επέβαλλε το (μικτό, αλλά νόμιμο) είδος που επέλεξε για την αποτύπωση της δικής του 

(έστω) «αλήθειας» περί του Κυπριακού˙ κάτι που προϋπέθετε, εντούτοις, αν δεν ήθελε 

να υποπέσει ως δημιουργός στις παγίδες και στα σφάλματα που φοβόταν ο Δίων, την 

ισόρροπη σύνθεση πολλαπλών και συχνά αντιθετικών (ή/και αντιφατικών) όψεων και 

πλευρών, θέσεων, στάσεων και συμπεριφορών –των υπερασπιστών και των αντιπάλων 

του ενωτικού κινήματος, της πολιτικής, στρατιωτικής και πνευματικής διάστασης του 

Αγώνα, της εξωτερικής πραγματικότητας και του εσώτερου βιώματος, του ατομικού 

και του συλλογικού, της λογικής και του συναισθήματος. Επρόκειτο για μια δύσκολη 

σχοινοβασία, ένα επικίνδυνο τόλμημα, που θα έβρισκε την αποτύπωσή του (και) στον 

θεωρητικό προβληματισμό του κεντρικού ήρωα (και συμπληρωματικά του Δίωνα) 

«περί παντογνωσίας», περί της αδυναμίας του δηλαδή να δώσει ένα μυθιστόρημα από 

τη «σκοπιά του Θεού», αρκούμενος αναπόφευκτα στη μερικότητα της προσωπικής του 

μαρτυρίας. Παρά ταύτα, τελικά θα ήταν ακριβώς η επιλογή αυτή που δεν θα απόβαινε 

σε βάρος της ζητούμενης τραγικότητας (του «δι’ ελέου και φόβου»), αλλά μάλλον θα 

τη διασφάλιζε: 

Τώρα μπορώ να μιλήσω μονάχα για τα φτωχά αποσπάσματα της πραγματικότητας που 
αποτελούν την εμπειρία ενός ανθρώπου. Κι ούτε καν για όλα, ούτε και για τα πιο 
σημαντικά απ’ αυτά –γιατί εγώ ο ίδιος είμαι τόσο αξεδιάλυτα μπλεγμένος μαζί τους κι ο 
χρόνος είναι τόσο σύντομος, που δεν είμαι σε θέση να κάνω σωστή επιλογή και να γράψω 
με φροντίδα. Τούτες οι σελίδες είναι, το πολύ, σημειώσεις βιαστικές από τη γέφυρα ενός 
πλοίου που βουλιάζει, και τις κλείνω σε μια μποτίλια που θα πετάξω στη θάλασσα λίγο 
πριν από το ναυάγιο. 
Κι όμως η ζωή μας εκείνο τον καιρό θα ’δινε τόσο πλούσιο υλικό σε μυθιστοριογράφο –
σ’ έναν που θα ’χε την ικανότητα και την υπομονή να τη μελετήσει ατάραχα, απ’ έξω, 
καθώς μελετάνε το φάσμα του φωτός, ή ένα φυτό, ή ένα κομμάτι μουσικής αντίστιξης. 
(Ενώ εγώ, όντας μια από τις αποχρώσεις ή ένα από τα κύτταρα ή τα θέματα, είμαι ανίκανος 
να συλλάβω το συνολικό σχέδιο). (Ρούφος, 2011, 147-148) 

Στην επιθυμία, λοιπόν, του Δίωνα για συγγραφή ενός μυθιστορήματος 

εμπνευσμένου από τον Κυπριακό Αγώνα θα ανταποκρινόταν (ακούσια) ο φύσει 

ρομαντικός ποιητής και επαναστάτης, ο πνευματικός του «αδελφός», ο Αλέξης, ο 

άλλος του εαυτός, όπως θα ομολογούσε στον επίλογο. Μόνον που το βιβλίο το οποίο 

θα του (και θα μας) κληροδοτούσε, τελικά, δεν θα μπορούσε να γραφεί μόνο με μελάνι, 

αλλά θα απαιτούσε και το αίμα του –κυρίως αυτό. Οι τελευταίες γραμμές της αφήγησης 

του Αλέξη (στο κατώφλι της ζωής και του θανάτου) θα ήταν και πάλι αποκαλυπτικές 
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γύρω από τα αποκαλούμενα «ύστατα ερωτήματα», που κατά τον  M. Bakhtin 

απασχολούν συχνά τους μυθιστορηματικούς ήρωες του Dostoevsky:142 

Πιστεύω ότι βρήκα, επιτέλους, την απάντηση στο ερώτημα του Ιεροεξεταστή όπως το 
διατύπωσε ο Φιτζγκίμπον: γιατί το κέντρισμα της λευτεριάς και της τραγωδίας είναι 
προτιμότερο απ’ οποιαδήποτε τέλεια οργανωμένη πολιτεία. Και γιατί άνθρωποι σαν κι 
εμένα –επαναστάτες– είναι εξίσου αναγκαίοι στον κόσμο με στυλοβάτες της υπάρχουσας 
τάξης σαν το Φιτζγκίμπον. Αλλά είναι μεγάλη η απάντηση, και δεν έχω καιρό να τη 
γράψω. Η μόνη περίληψη που είμαι σε θέση να δώσω είναι η δική μου εκλογή. Το μόνο 
παράδειγμα, ο δικός μου θάνατος. (Ρούφος, 2011, 290) 

Η αναφορά στον ρώσο μυθιστοριογράφο δεν γίνεται εδώ τυχαία, καθώς η 

κορύφωση του «πάθους» του Αλέξη δεν θα προερχόταν από τα σωματικά 

βασανιστήρια στα οποία θα τον υπέβαλλαν οι δυνάμεις ασφαλείας των Βρετανών στα 

κρατητήριά τους μετά τη σύλληψή του˙ θα προέκυπτε μέσα από την ύψιστη δοκιμασία 

του σε ιδεολογικό και συνειδησιακό επίπεδο απέναντι στα επιχειρήματα και στις 

προκλήσεις του βρετανικού imperium, όπως αυτά θα ενσαρκώνονταν στο πρόσωπο του 

αποικιακού γραμματέα. Ο Τέρενς Φιτζγκίμπον είχε αποπειραθεί να κλονίσει κάθε 

βεβαιότητα του Αλέξη όχι τόσο περί του δικαίου ή της έκβασης του Αγώνα, όσο περί 

της σκοπιμότητάς του˙ το σχετικό κεφάλαιο της συνομιλίας τού Αλέξη με τον 

«Ιεροεξεταστή» (πρβλ. Ρούφος, 2011, 218-231) θα συνιστούσε και τη δραματική 

αναπαράσταση του κεντρικού, όχι μόνο πολιτικού αλλά και βαθύτατα υπαρξιακού, 

διλήμματος που θα διέτρεχε ολόκληρο το μυθιστόρημα: αυτονομία και ελευθερία με 

κάθε κόστος και τίμημα ή αυτόβουλη εκχώρηση ατομικών θεμελιωδών/φυσικών 

δικαιωμάτων με αντάλλαγμα την ασφάλεια, την ευμάρεια και την (υλική) ευτυχία; Η 

αφιέρωση της Χάλκινης Εποχής θα γινόταν «σ’ όσους διάλεξαν την ελευθερία», όπως 

ο κεντρικός ήρωας, ο επαναστάτης με την ιδιοσυγκρασία του μοτσαρτικού «Ντον 

Τζιοβάνι».143 

142 Πρβλ. Μ. Μπαχτίν, Ζητήματα της Ποιητικής του Ντοστογιέφσκι, μτφρ. Α. Ιωαννίδου, επιμ. Β. 
Χατζηβασιλείου, επίμ. Δ. Τζιόβας, Αθήνα, Πόλις, 2000, για την παρουσία των «ύστατων ερωτημάτων» 
στη μενίππεια σάτιρα (σ. 184-185 και 215-216) και, ειδικά, στον Dostoevsky με διάφορα παραδείγματα 
από το έργο του (σ. 221-289). Για την επίδραση που άσκησε ο ρώσος μυθιστοριογράφος στον Ρούφο 
μας βεβαιώνει και ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Κτέρισμα για τον Ρόδη, ό.π., σ. 15. 
143 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο, που έλκει την καταγωγή του από το μυθιστόρημα Αδελφοί Καραμάζοφ, 
σχολιάζεται και από την Α. Καστρινάκη, «Ο Ρόδης Ρούφος, ο Ιησούς και ο Εωσφόρος…», περ. Νέα 
Εστία, ό.π., 132-135, ενώ ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος (Καθημερινές Τομές, ό.π., σ. 114-115), είχε 
παρατηρήσει σχετικά: «Αξιοσημείωτη είναι αυτή η σχέση αμφιθυμίας ανάμεσα σε θύτη και θύμα, η 
σχέση Κρέοντα-Αντιγόνης, που υπάρχει σε όλα τα έργα του Ρούφου: κανένας δεν καταλαβαίνει 
περισσότερο τον Άγγλο επίτροπο των Εσωτερικών στην Κύπρο, Φιτζγκίμπον, από τον Αλέξη 
Μπαλαφάρα, και ο διάλογός τους στην “Χάλκινη Εποχή” βρίσκεται στην καλύτερη παράδοση της 
αντίστοιχης σκηνής του Μεγάλου Ιεροεξεταστή στον Ντοστογιέφσκι». 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



654

Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

Υπενθυμίζεται, εδώ, ότι ανάλογη σκηνή υπήρχε και στο θεατρικό έργο Μέρα της 

Κρίσης.144 Ο αρχικός τίτλος του σκηνικού αυτού μύθου (Ο Επαναστάτης) ήταν 

ενδεικτικός του σχεδόν μόνιμου προβληματισμού του συγγραφέα γύρω από τα 

ζητήματα της ελεύθερης επιλογής και της διακινδύνευσης, όπως και της ολότελα 

ασύμβατης σχέσης ανάμεσα στην (εμπειρική, φιλοσοφική, μεταφυσική ή άλλη) 

αναζήτηση –η οποία προϋποθέτει κατά κανόνα την επώδυνη αμφισβήτηση των 

παραδομένων και τη συστηματική αντίθεση προς τα έτοιμα σχήματα ή τις 

προκατασκευασμένες «αλήθειες»– και στην εκούσια παραίτηση από το άθλημα της 

ευθύνης, της αυτογνωσίας και του αυτοπροσδιορισμού. Ο Ρούφος τόσο με τη Χάλκινη 

Εποχή όσο και με το σύνολο του έργου του θα καταδίκαζε συστηματικά την ανάθεση 

της προσωπικής ή συλλογικής μοίρας στα χέρια κάποιας ανώτερης, προνοητικής 

εξουσίας (με σύμβολο τον ντοστογιεφσκικό Ιεροεξεταστή), που απαλλάσσει άτομα 

(ή/και λαούς) από «περιττά» φορτία, από τη βάσανο της σκέψης και, συνάμα, της 

έλλογης, συνειδητής πράξης. 
 
V.5.3. Από τον Λόγο στον Μύθο: η αντιστροφή της μαθητείας 

 
Το πορτραίτο που είχε φιλοτεχνήσει ο Δίων για τον Αλέξη στον πρόλογο του 

μυθιστορήματος θα έρχονταν να συμπληρώσουν οι πρώτες σελίδες της αφήγησης του 

ίδιου του ήρωα, οι οποίες και θα επιχειρούσαν να γεμίσουν τα κενά μιας ολόκληρης 

δεκαετίας (1944-1954), αλλά και να δώσουν κάποια ψήγματα από την παιδική του 

ηλικία και την Κύπρο του Μεσοπολέμου. Εξάλλου, ο Αλέξης, όπως είδαμε 

προηγουμένως, είχε μόλις στο τελευταίο μέρος του Χρονικού αποκαλύψει στον Δίωνα 

την κυπριακή του καταγωγή, εκφράζοντας τότε την επιθυμία του να επιστρέψει με το 

πέρας των σπουδών του στο νησί, για να διδάξει στη Μέση Εκπαίδευση. Τον πρώτο 

λόγο στις αναμνήσεις του ήρωα, γεννημένου στην Κερύνεια το 1923, θα είχαν (διόλου 

τυχαία) τα βιώματά του από την περίοδο που ακολούθησε την εξέγερση των 

Ελληνοκυπρίων τον Οκτώβριο του 1931. Μαθητής του δημοτικού και αργότερα του 

γυμνασίου, ο Αλέξης θα περιέγραφε με τα μελανότερα χρώματα τα χρόνια της 

περιβόητης Παλμεροκρατίας, την οποία και δεν θα δίσταζε να χαρακτηρίσει ως 

«δικτατορία»:  

144 Πρβλ. Ρ. Ρούφος, Η Μέρα της Κρίσης. Σκηνικός Μύθος, Αθήνα, 1957 (ιδίως, στη δεύτερη πράξη, σ. 
83-95). 
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Σα μαθητής έζησα τα εννιά χρόνια δικτατορίας που ακολούθησαν –χρόνια σκοταδιού κι 
απελπισίας– όταν προσπαθούσαν να μας κάνουν να ξεχάσουμε την εθνική μας καταγωγή 
απαγορεύοντάς μας όχι μονάχα τη λέξη «Έλληνας», μα και τη χρήση ασπρογάλαζων 
μολυβιών. (Ρούφος, 2011, 27) 

Ο πατέρας του, ένας ευκατάστατος και «πολύ νηφάλιος» (Ρούφος, 2011, 27) 

έμπορος, με θητεία ο ίδιος στους Βαλκανικούς Πολέμους, θα τον ωθούσε να σπουδάσει 

στην Αθήνα και να καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό κατά τον επικείμενο Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν σύμμαχος της Μ. Βρετανίας˙ 

και αυτό, γιατί πίστευε ότι έτσι μόνο θα μπορούσε και η Κύπρος να κερδίσει σύντομα 

τη λευτεριά της, σύμφωνα άλλωστε με το διάχυτο τότε αίσθημα «ότι μετά τη νίκη η 

Αγγλία θα ’δινε την Κύπρο στην Ελλάδα σα σημάδι φιλίας κι ευγνωμοσύνης» (Ρούφος, 

2011, 28). Ο Αλέξης, όμως, δεν θα προλάβαινε να πάρει μέρος, λόγω του νεαρού της 

ηλικίας του (όπως και οι υπόλοιποι «σταυροφόροι» του Χρονικού), στον ελληνοϊταλικό 

πόλεμο του 1940-41. Θα πραγματοποιούσε, ωστόσο, την επιθυμία του πατέρα του, 

συμμετέχοντας αρχικά στην Αντίσταση στην Αθήνα και, στη συνέχεια, στο αντάρτικο 

του Βουνού με τον «Ιερό Λόχο». Επιπλέον, έχοντας χάσει τον αδελφό του στα 

Δεκεμβριανά, θα στρατευόταν εθελοντικά, μόνος αυτός από τους συντρόφους του, και 

στον «δεύτερο» Εμφύλιο (1947-49), δίνοντας πια τη μάχη του από τις τάξεις του 

«νόμιμου» Ελληνικού Στρατού.  

Με δεδομένες τις αριστερές του ευαισθησίες (το λιγότερο) και την απογοήτευσή 

του από την προηγούμενη εμπειρία του στην Ήπειρο με τις ΕΟΕΑ και τον ΕΔΕΣ, μια 

τέτοια ενέργεια θα έμοιαζε μάλλον ανακόλουθη. Ο ίδιος ο ήρωας, εντούτοις, θα 

έσπευδε να δικαιολογήσει την εκ νέου επιστράτευσή του, διευκρινίζοντας εξαρχής ότι 

η στάση του υπαγορευόταν απλώς από την αφοσίωσή του στις φιλελεύθερες, 

ουμανιστικές αξίες˙ στο στρατόπεδο αυτό είχε τάξει τον εαυτό του να υπηρετεί, 

πολεμώντας ενάντια «σε δύο ολοκληρωτικούς εφιάλτες, απορροφημένος από τα 

σημαντικά προβλήματα της μοίρας του ανθρώπου και του μέλλοντος της Ευρώπης» 

(Ρούφος, 2011, 28). Με άλλα λόγια, ο Αλέξης θα ισχυριζόταν ότι η απόφασή του αυτή 

ήταν απόρροια της κοσμοθεωρίας του, δεν είχε να κάνει με ταπεινά συμφέροντα ή 

ένστικτα αντεκδίκησης, ούτε ακόμη με προσήλωση σε παρωχημένα εθνικιστικά 

συνθήματα ή ιδεώδη.  

Όσο για την πολιτική εκκρεμότητα του Κυπριακού, αυτή θα τη χαρακτήριζε 

«δευτερεύουσα αποικιακή υπόθεση» («μια μικρή διαφορά ανάμεσα σε συμμάχους που 

πολεμούσαν από την ίδια μεριά του μεγάλου οδοφράγματος» Ρούφος, 2011, 28). Για 

αυτό και στις πρώτες κρούσεις φίλων του από την Κύπρο σχετικά με τη διαφαινόμενη 
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τάση δυναμικότερης διεκδίκησης από τους Ελληνοκύπριους της Αυτοδιάθεσης-

Ένωσης, θα φαινόταν απαθής, θεωρώντας ότι η επίλυση του προβλήματος ήταν απλώς 

«ζήτημα χρόνου»: η αποικιοκρατία έχανε έδαφος παντού, άρα και η διευθέτηση του 

Κυπριακού ήταν αναπότρεπτη «σα φυσικός νόμος» (Ρούφος, 2011, 30). 

Αντίθετα με τα πολιτικά, τα διαρκώς εντεινόμενα επιστημονικά ενδιαφέροντα του 

Αλέξη για την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη μεταφυσική θα τον οδηγούσαν, μετά το 

τέλος του Εμφυλίου και το πέρας των σπουδών του, στην καρδιά της Ευρώπης, 

ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον κοσμοπολιτισμό και τις «πανανθρώπινες τάσεις» 

του, έκδηλες ήδη από την Άλλη Όχθη: 

Πέρασα άλλα δυο χρόνια στο Παρίσι και στη Χαϊδελβέργη, μαζεύοντας υλικό για τη 
διατριβή μου πάνω στις «Ελληνικές πηγές του Δυτικού Μυστικισμού στο Μεσαίωνα». Η 
ζωή κι οι επαφές μου σ’ αυτές τις πολιτείες δυνάμωσαν ακόμα πιο πολύ τις 
«πανανθρώπινες» τάσεις μου, και χαμογελούσα όταν άκουγα να γίνεται λόγος για 
εθνικισμούς. Ήμουν ολότελα ελεύθερος άνθρωπος, πολίτης του κόσμου –ή τουλάχιστον 
έτσι νόμιζα τότε. (Ρούφος, 2011, 28-29) 

Η συνέχεια, ασφαλώς, θα ήταν διαφορετική και θα έκρυβε πολλές εκπλήξεις για 

αυτόν τον αδιάφορο για την ιδιαίτερή του πατρίδα (αλλά και για κάθε εθνικιστική 

εκδήλωση) κοσμοπολίτη διανοούμενο. Ο Αλέξης θα έβλεπε την κάθοδό του στην 

Κύπρο και την προοπτική της διδασκαλίας στο Ελληνικό [Παγκύπριο] Γυμνάσιο της 

Λευκωσίας ως ένα ευχάριστο διάλειμμα, μια διασκεδαστική εναλλαγή στην ανία των 

(πραγματικών ή στοχαστικών) περιπλανήσεών του˙ παρά ταύτα, θα συνειδητοποιούσε 

πολύ γρήγορα ότι: 

Οι μνήμες και οι όρκοι της παιδικής ηλικίας έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη απ’ ό,τι 
φανταζόμαστε συνήθως εμείς οι διανοούμενοι (μεταχειρίζομαι εδώ τη λέξη 
«διανοούμενοι» με πολλή ταπεινοφροσύνη). Το δοκίμασα ο ίδιος λίγο μετά την επιστροφή 
μου από τη Χαϊδελβέργη κι αφορμή στάθηκε μια τυχαία συνάντηση και μια κουβέντα για 
την Κύπρο. (Ρούφος, 2011, 29) 

Στην πρόταση που θα του γινόταν για επάνοδο στην Κύπρο θα υπερίσχυαν αυτές 

οι ασυνείδητες, σχεδόν «μυστικές» και αταβιστικές μνήμες ‒αν και πάλι ο Αλέξης θα 

ξεκαθάριζε ότι δεν είχε κανένα σκοπό να «ανακατευτ[εί] στα πολιτικά» (Ρούφος, 2011, 

31): 

Η ιδέα [της επιστροφής] τρεφόταν μυστικά από πηγές άγνωστες στο συνειδητό μου 
κόσμο, ή τουλάχιστο ξεχασμένες από καιρό. Άρχισα να θυμάμαι περασμένες στιγμές, 
φευγαλέες εικόνες από τα μαθητικά μου χρόνια: τον πατέρα μου να δακρύζει από χαρά 
όταν νόμισε για μια στιγμή, το 1931, πως η λευτεριά ήταν κοντά˙ το δάσκαλο να μας 
διαβάζει, χαμηλόφωνα και φοβισμένα, τον «Ύμνο στην Ελευθερία»˙ νεανικά πρόσωπα να 
παρακολουθούν με πάθος και θρησκευτική προσήλωση κάθε τι που είχε σχέση με την 
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ονειρεμένη μακρινή πατρίδα˙ τη μάνα μου να μας μαθαίνει ελληνικά τραγούδια και 
νανουρίσματα. (Ρούφος, 2011, 31)145 

Η επιστροφή στον γενέθλιο τόπο θα σηματοδοτούσε αναμφίβολα για τον αφηγητή 

έναν διπλό νόστο: στα τοπία, στο περιβάλλον, στα ήθη και στα έθιμα, στην 

ανθρωπογεωγραφία εν γένει του νησιού, αλλά και στα βιώματα της παιδικής του 

ηλικίας. Το «θαύμα» έμοιαζε ακόμη να λειτουργεί, λοιπόν, (και) στην περίπτωση του 

Αλέξη: 

Ήταν παράξενο και συγκινητικό αυτό το απόμακρο, λησμονημένο κομμάτι ελληνικής γης 
που έμενε προσκολλημένο στην εθνική του ουσία ύστερα από τόσους αιώνες ξενικού 
ζυγού: εδώ κάθε ελληνική λέξη ήταν και μια πράξη πίστης, κάθε ελληνική χειρονομία και 
μια πρόκληση σ’ όλους τους νόμους των ιστορικών πιθανοτήτων. 
Δεν είχε αλλάξει πολύ αυτός ο ελληνικός κόσμος που είχα γνωρίσει στα παιδικά μου 
χρόνια, ο κόσμος που τον αποτελούσε η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, των εργατών 
και μικροαστών, των διανοουμένων και των σπουδαστών. (Ρούφος, 2011, 32) 

Έτσι, η πρώτη του χρονιά στην Κύπρο, που θα συνέπιπτε με το σχολικό έτος 1953-

1954, η οποία και θα κάλυπτε κατά ένα μεγάλο ποσοστό το πρώτο μέρος της αφήγησής 

του, θα συμβάδιζε με την αναβάπτισή του στα «νάματα» της ελληνορθόδοξης 

παράδοσης, την (επαν)ανακάλυψη του εαυτού και του αρχέγονου κόσμου της 

πατρίδας, που νόμιζε οριστικά (και ιστορικά) ξεπερασμένους: 

Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου [1954] τριγυρίζοντας την Κύπρο με τ’ 
αυτοκίνητό μου. Κολυμπούσα και λιαζόμουν στις αμμουδιές της Αμμοχώστου ή στα 
παράλια της Πάφου, όπου λένε πως η Αφροδίτη γεννήθηκε μέσα στα κύματα˙ μελετούσα 
βυζαντινές εκκλησίες, ελληνικά και φράγκικα μνημεία˙ […]˙ δεχόμουν την αρχοντική 
φιλοξενία των μοναστηριών κι έβαζα τους ηγουμένους να διηγούνται ευλαβικούς θρύλους 
γύρω από τους μεσαιωνικούς αγώνες για τη σωτηρία του ελληνισμού και της πίστης του, 
στα χρόνια που όριζαν την Κύπρο οι σχισματικοί Φράγκοι˙ καθόμουν σε καφενεία χωριών 
και φλυαρούσα με τους γεροντότερους ή άκουγα τις απολαυστικές ιστορίες των παραμυ-
θάδων˙ παρακολουθούσα λαϊκούς χορούς και γάμους. 
Με αγαλλίαση ανακάλυπτα ξανά τον τόπο μου, τις ρίζες της παράδοσής μας. Τόσον καιρό, 
μακριά απ’ αυτά τα νάματα, είχα στερέψει σαν ξερό διανοητικό σφουγγάρι –τώρα τ’ 
άφηνα να με ποτίσουν με καινούρια ζωή. Ήταν τόσα πολλά πράματα στην Κύπρο που 

145 Πρβλ. και παρακάτω, τη στιγμή της οριστικής προσχώρησης του Αλέξη στην Οργάνωση, όταν θα 
συνειδητοποιούσε ότι η απόφαση της συμμετοχής και της ανάμιξής του στην Επανάσταση είχε κιόλας 
παρθεί, πριν καν ακούσει (και πειστεί από) τις πολιτικές αναλύσεις του ιδεολογικού του μέντορα, του 
Μάγου: «Η λογική του Μάγου ήταν αδιάσειστη, η πολιτική του ανάλυση πεντακάθαρη και ρεαλιστική, 
αλλά αυτά δεν ήταν τα αποφασιστικά κριτήρια. Οι συλλογισμοί του, όπως όλοι οι συλλογισμοί αυτού 
του είδους, αποτελούσαν μια βολική διανοητική επένδυση για μιαν απόφαση που είχα κιόλας πάρει ‒
μιαν απόφαση προσδιορισμένη από κίνητρα δύσκολα στη βυθομέτρηση και στην περιγραφή. Για να 
μιλήσω μεταφορικά, το σύμβολο της Χάλκινης Εποχής με τραβούσε περισσότερο από τα απαλότερα 
θέματα που συνόδευαν τα ‘‘μοτσαρτικά ηλιοβασιλέματα’’ της Σύλβιας. Η απόφαση είχε παρθεί από τα 
νεύρα και το αίμα και τους μυς μου –από ποιος ξέρει τι αρχαϊκές παρορμήσεις– ενόσω μιλούσε ακόμα 
ο Μάγος. Ήμουν ερωτευμένος με την Κυπριακή Επανάσταση πριν ακόμα γεννηθεί, κι ήταν εξίσου 
μάταιο να καταπολεμάω αυτό τον έρωτα όσο κι εκείνον που ’νιωθα για τη Σύλβια». (Ρούφος, 2011, 82).  
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άξιζαν αγάπη και θαυμασμό. Ήταν όλα δικά μου, και τα ’χα παραμελήσει τόσα χρόνια. 
(Ρούφος, 2011, 52) 

Μήπως, λοιπόν, το ταξίδι του νέου αυτού Οδυσσέα σε τόσες πολιτείες, σε τόσα 

βιβλία και πραγματείες, μετά από τόσες εμπειρίες και διαψεύσεις, στάθηκε άσκοπο, 

μιαν ανώφελη «πλάνη»; Τόση εναγώνια αναζήτηση, τόσα βασανιστικά διλήμματα, 

τόσα βιώματα τραυματικά, τόσες σπουδές και μελέτες, για να καταλήξει ο Αλέξης και 

πάλι στο σημείο εκκίνησης; Άραγε ολόκληρο το ταξίδι του προς την ενηλικίωση και 

την ωριμότητα είχε πάει στράφι; Τα «αρχαία κι επικίνδυνα φυλετικά τοτέμ» (Ρούφος, 

2011, 181) δεν έγινε κατορθωτό να εξημερωθούν, αναβίωσαν με την πρώτη ευκαιρία 

και αποδείχτηκαν εντέλει ισχυρότερα; Συνιστά, σε τελική ανάλυση, Η Χάλκινη Εποχή 

μια υπεράσπιση των παραδοσιακών, συντηρητικών ιδανικών ‒της ιδεολογίας που ο 

συγγραφέας είχε χαρακτηρίσει αναχρονιστική και ανεπαρκή στο σχετικό δοκίμιό του 

λίγα χρόνια πριν;146 Αποτελεί το «μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» ένα 

«απολογητικό» –με τη θεολογική έννοια του όρου– έργο υπέρ του εθνικισμού, μια 

κατάφαση σε ό,τι ο κεντρικός, κοσμοπολίτης πρωταγωνιστής είχε αποκηρύξει όλα τα 

προηγούμενα χρόνια; 

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να σταθούμε προσεκτικά 

στους αναβαθμούς της μύησης του Αλέξη στην Επανάσταση. Ας πάρουμε, για 

παράδειγμα, το πρώτο μέρος του κεφαλαίου «Μαύρα ράσα και γενειάδες» (Ρούφος, 

2011, 66-70), όπου και περιγραφόταν ουσιαστικά η παλλαϊκή συμμετοχή των 

Ελληνοκυπρίων στη διαδήλωση ενάντια στα αντιστασιαστικά μέτρα που είχε θέσει σε 

εφαρμογή τον Αύγουστο του 1954 το αποικιακό καθεστώς. Επρόκειτο για μια μαζική 

συγκέντρωση, όπου ο Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης Μακάριος θα εκφωνούσε τον 

ιστορικό του λόγο, ο οποίος έχει μείνει έκτοτε γνωστός ως ο «Όρκος της 

Φανερωμένης».147 Ο Αλέξης, κάποια στιγμή, θα έπιανε τον εαυτό του, συνεπαρμένο 

από την υποβλητική δύναμη του πλήθους ‒της ίδιας «ανώνυμης μάζας», της οποίας ο 

Δίων είχε βιώσει το πάθος στο λιμάνι της Πρέβεζας δέκα χρόνια πριν, κατά την 

Απελευθέρωση από τον κατοχικό ζυγό (πρβλ. Ρούφος, 2015, 483-489)‒, να μην 

αρκείται στο ρόλο του ψύχραιμου, φλεγματικού παρατηρητή, αλλά σχεδόν ασυνείδητα, 

146 Πρβλ. για την ανάλυση της συντηρητικής ιδεολογίας που επιχειρεί ο συγγραφέας στο δοκίμιό του 
αυτό, το κείμενό μας, Α. Δ. Μπαζούκης, «Ο άβολος μετεωρισμός…», περ. Κονδυλοφόρος, ό.π., 217-
243. 
147 Πρβλ. F. Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη, 1946-1959, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 417-419 και Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία 
της Κύπρου, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 180-181. 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



Κεφάλαιο Πέμπτο  Προσκλητήριο δεύτερο, το τέλος μιας «σταυροφορίας»

659

από τα βάθη της ύπαρξής του, να αναδύεται η επιθυμία της συμμετοχής και της 

μέθεξης: 

Και τότε ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι κι εγώ τραγουδούσα μαζί με τους άλλους [τον 
Εθνικό Ύμνο], ότι το λαρύγγι μου ήταν ξερό και τα μάτια μου υγρά. Εγώ, ο αμερόληπτος 
τάχα παρατηρητής, παραδινόμουν σε τούτο το δυνατό συλλογικό πάθος. Παράξενες 
εικόνες κι έννοιες στριφογύριζαν φευγαλέα στο νου μου: χρέος – μάχη – ξανά  το μεθύσι 
της άμεσης δράσης – κίνδυνος – ψυχραιμία.  
Οι Κύπριοι ξυπνούσαν, οι Κύπριοι δεν ήταν πια μια πλαδαρή μάζα. Το αρχαίο όνειρο 
ζωντάνευε σε τούτα τα φλογισμένα αντίγραφα της Χάλκινης Εποχής, στους τολμηρούς 
εφήβους –μαθητές μου– που τώρα ορκίζονταν γύρω μου, μ’ ένα στόμα, να λευτερωθούν 
ή να πεθάνουν.  
Τι ήταν αυτό που μου έκανε η Κύπρος; Ένιωθα την πνευματική μου ισορροπία να 
κλονίζεται. Ήταν καιρός γι’ αλλαγή, καιρός για λίγη Αθήνα –όπως πηγαίνει κανένας σε 
κρύα βρύση όταν κινδυνεύει από ηλίαση. (Ρούφος, 2011, 70) 

Στο κεφάλαιο αυτό, άλλωστε, υποβόσκει μια άλλη σημαντική σκηνή από την 

Πορεία στο Σκοτάδι, όταν ο αδιάφορος για τα τελετουργικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

και, γενικά, για τη χριστιανική θρησκεία Δίων ξεκινούσε με εμφανώς εύθυμη έως 

(αυτο)σαρκαστική διάθεση να συναντήσει μαζί με δύο φίλους του τον Δεσπότη (ίσως, 

δηλαδή, και πάλι τον Μακάριο, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως), ο οποίος είχε 

οριστεί από τον Μπαλαφάρα να ορκίσει τους νέους «Ιερολοχίτες», πριν αναχωρήσουν 

για το βουνό (πρβλ. Ρούφος, 2015, 260-262).148 Τότε ο Δίων ‒και παρά τις αρχικές 

επιφυλάξεις ή ενστάσεις του‒ είχε εντυπωσιαστεί από τον ψηλό, λιπόσαρκο και 

ασκητικό μητροπολίτη, με το αυτοκρατορικό του παρουσιαστικό και την ξεχωριστή 

δυναμικότητα και «σβελτάδα», νιώθοντας την αξία της ορθοδοξίας ως αναπόσπαστης 

παράδοσης του έθνους και φυσικής συνέχειας της κλασικής κληρονομιάς:  

Ποτέ οι τρεις νέοι, που ξεκινούσαν τώρα με τη σειρά τους να πολεμήσουν, δεν είχαν 
οραματιστεί με τόση δύναμη το πόσο αδιάσπαστη συνέχεια αποτελούσε ο αγώνας τους μ’ 
όλους τους αγώνες του έθνους, και το πόσο είχε θέση σ’ αυτούς τους αγώνες η ελληνική 
τούτη ορθοδοξία –κομμάτι του έθνους, ατρόμητοι αγωνιστές δεσποτάδες, αυτοκρατορικές 
αναμνήσεις –«νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος»– η Εκκλησία αυτή με 
την πορφύρα που ευλογεί το ελληνικό ξίφος, που μπαίνει μπροστά στις εξεγέρσεις της 
φυλής. Μια εκκλησία χωρίς θεολογία, χωρίς χριστιανική ηθική, χωρίς τίποτα το 
πανανθρώπινο. Μονάχα τραχιά αγωνιστική βούληση στην υπηρεσία του ελληνισμού.  
Αυτή την Εκκλησία την καταλάβαιναν οι τρεις νέοι, κι όταν σηκώθηκαν και με το χέρι 
απλωμένο πάνω στο Ευαγγέλιο επανάλαβαν με συγκίνηση τον όρκο που απάγγειλε ο 
Δεσπότης: «ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά…» ο συνδυασμός αρχαίας πολιτείας και 
βυζαντινού μεσαίωνα δεν ήταν πια κωμικός. Ήταν η σύνθεση των δύο κληρονομιών, των 
δύο παραδόσεων που ο Δίων έβλεπε συνήθως χωρισμένες κι ολωσδιόλου αντίθετες. […] 

148 Ενδεικτικό της αρχικά ειρωνικής/σαρκαστικής διάθεσης του Δίωνα απέναντι στον Δεσπότη που θα 
τους όρκιζε για τον «Ιερό Λόχο» ήταν και το ακόλουθο απόσπασμα από την πρώτη έκδοση της Πορείας 
στο Σκοτάδι: {«Επειδή ήταν Μητροπολίτης δεν υπήρχε θέμα πληρωμής, μα τον φανταζόταν [ο Δίων] 
κατά τ’ άλλα ίδιο με μερικούς κατώτερους συναδέλφους του που, στους γάμους και στις κηδείες, 
δείχνουν ζήλο ανάλογο με την αμοιβή που περιμένουν» (Ρούφος, 1956, 27)}. 
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εκείνη τη μέρα όμως, μέσα στο σκιερό δωμάτιο με τον Εσταυρωμένο και το Δεσπότη με 
τα λαμπρά του άμφια […], τη μέρα εκείνη ο Δίων είδε για μια στιγμή την ενότητα και τη 
συνέχεια ανάμεσα στις αθηναϊκές τριήρεις και στους βυζαντινούς δρόμωνες. (Ρούφος, 
2015, 262) 

Στη θέση του Δίωνα, δέκα χρόνια αργότερα, θα βρισκόταν, ενώπιον (και πάλι;) 

του Μακαρίου, ο Αλέξης ‒και μάλιστα από πλεονεκτικότερη θέση, μιας και η σύνδεση 

με το Βυζαντινό «κλέος» ήταν αμεσότερη και εκτυπότερη στην περίπτωση του 

Αρχιεπισκόπου της Κύπρου: 

Το πιο εντυπωσιακό θέαμα, ωστόσο, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος πάνω στο θρόνο του. Δεν ήταν 
πια η απέριττη μαυροντυμένη μορφή. Είχε φορέσει τα περίλαμπρα άμφια από πορφύρα 
και χρυσό, στο κεφάλι σήκωνε μίτρα ποικιλμένη με βαρύτιμα πετράδια και χρυσό σταυρό 
–έμβλημα Βυζαντινών Αυτοκρατόρων που τώρα ανήκε στον Εθνάρχη της Κύπρου, 
ανάμνηση δοξασμένου παρελθόντος– και στεκόταν ολόισιος, μοιάζοντας να ξεπερνάει 
όλους στην κορμοστασιά, άπειρα επιβλητικός. […].  
Στο τέλος του λόγου έγινε μια στιγμή απόλυτης σιωπής καθώς ο Αρχιεπίσκοπος σήκωσε 
το χέρι του –το αδύνατο, λεπτό χέρι ενός στοχαστή κι ασκητή. Άρχισε χαμηλόφωνα:  

–Σε γνωρίζω από την κόψη… 

Τριάντα χιλιάδες φωνές ενώθηκαν στον Εθνικό Ύμνο, κάνοντας τα τζάμια της εκκλησίας 
να τρέμουν. Όλοι σταθήκαμε προσοχή. Είδα έναν παλιό πολεμιστή να σκουπίζει ένα 
δάκρυ που είχε τρέξει στ’ άσπρα μουστάκια του. Ολωνών τα πρόσωπα φαίνονταν 
αποφασισμένα, κι είχαν μιαν έκφραση προσδοκίας σα σε παραμονή μάχης. (Ρούφος, 2011, 
69-70). 

Εδώ, όμως, θα έχει στο μεταξύ υπεισέλθει μια σημαντική προσθήκη, ενδεικτική 

του «απολογητικού» χαρακτήρα του μυθιστορήματος ‒αλλά, όχι υπέρ ενός 

ξενοφοβικού και ρατσιστικού σωβινισμού. Ο Αλέξης γνώριζε τον αντίλογο σε μια 

τέτοια αντίληψη περί «εθνικής θρησκείας» και «κοσμικού» ρόλου του ορθόδοξου 

ιερατείου˙ ήξερε πολύ καλά ότι όλα αυτά που διαδραματίζονταν στον ναό θα φάνταζαν 

στα μάτια ενός δυτικού παρατηρητή, εμποτισμένου από το πνεύμα του χριστιανικού 

ανθρωπισμού της Αναγέννησης και τον ορθό λόγο του Διαφωτισμού, ανοίκεια. Πολύ 

δε περισσότερο θα σκανδάλιζαν έναν συγκαταβατικό αποικιοκράτη, με εδραιωμένο το 

αίσθημα της πολιτισμικής του ανωτερότητας απέναντι στους γραφικούς, πεισματικά 

ανυπάκουους και επικίνδυνα απείθαρχους ιθαγενείς.  

Εντούτοις, και στην περίπτωση της συγκέντρωσης στην Φανερωμένη, όπου ο 

εθνικός ύμνος θα ακολουθούσε τις δοξολογίες και τα τροπάρια («Σώσον Κύριε τον 

λαόν σου» και «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ»)˙ και πρωτύτερα στο σχολείο, όταν 

περιγράφονταν με θαυμασμό οι επιδόσεις και το ήθος των γυμνασιοπαίδων, η 

θρησκευτική σχεδόν προσήλωσή τους στο ενωτικό ιδεώδες, σε πείσμα της πολιτικής 

χειραγώγησης, του ηθικού εξανδραποδισμού και της βολικής δουλοπρέπειας που 
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προωθούσε η Βρετανική Αυτοκρατορία (και) στην Κύπρο στο πλαίσιο του 

«εκλεβαντινισμού» των Κυπρίων (σπαρτών-μη Ελλήνων, κατά την εύστοχη διατύπωση 

του Γ. Σεφέρη), τα συστατικά στοιχεία της ελληνικής εθνικής παράδοσης θα 

προβάλλονταν πρωτίστως ως τα σημεία αναφοράς ενός λαού που διεκδικούσε μέσω 

αυτών το δικαίωμά του να έχει συνείδηση, να υπάρχει και να επιβιώνει στο διάβα των 

χρόνων και στο πέρασμα τόσων κατακτητών. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύονταν όχι ως 

ανώτερα, γνησιότερα ή καλύτερα των αντίστοιχων δυτικών (ή άλλων), αλλά απλώς ως 

διαφορετικά, στον βαθμό που οι ιστορικές συνθήκες οι οποίες τα γέννησαν ή τα 

διαμόρφωσαν ήταν επίσης διαφορετικές και έχρηζαν, ως εκ τούτου, έρευνας, 

κατανόησης και σεβασμού –όχι πάντως, χλευασμού: 

Σκέφτηκα πόσο δύσκολο θα ’ταν για έναν ξένο από τη Δύση να εξηγήσει το ρόλο που 
έπαιζε η Ορθοδοξία στον ενωτικό αγώνα. Θα ’πρεπε να διαβάσει πολλήν ιστορία, 
αρχίζοντας από το Βυζάντιο, προχωρώντας στις Σταυροφορίες και στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και καταλήγοντας στη διαδοχική απελευθέρωση, από την ισλαμική 
κυριαρχία, των εδαφών που κατοικούσαν Χριστιανοί. Και πάλι, αμφίβολο ήταν αν μια 
τέτοια μελέτη θ’ αρκούσε για να καταλάβει ο Δυτικός παρατηρητής τη στρατευόμενη 
ψυχή της αρχαίας τούτης Εκκλησίας –για ν’ αφήσει τις διαμαρτυρίες και τα 
σκανδαλισμένα επιφωνήματα επειδή τούτοι οι γενειοφόροι παπάδες, τούτοι οι άγριοι 
εθνικιστές, ήταν τόσο διαφορετικοί από τον αιδεσιμότατο Τζων Σμιθ ή τον πατέρα 
Μπράουν που αυτός, ο Δυτικός παρατηρητής, είχε συνηθίσει. Είναι πάντα δύσκολο να 
νιώσει κανένας μια ξένη ατμόσφαιρα και παράδοση. (Ρούφος, 2011, 67) 

Φυσικά, στην κατεύθυνση αυτή της ψυχικής, πνευματικής, αλλά και σωματικής 

ακόμη αναζωογόνησης του κεντρικού πρωταγωνιστή από τους προαιώνιους μύθους 

και θρύλους της «φυλής» και της «ράτσας» ‒της επιστροφής, με άλλα λόγια, του Αλέξη 

στις «ρίζες»‒, τον πιο καθοριστικό ρόλο θα έπαιζε η επαφή του με τους μαθητές στο 

Ελληνικό [Παγκύπριο] Γυμνάσιο. Πολύ σύντομα, υπό την επήρειά τους και 

εμπνεόμενος από την άδολη πίστη τους στην Ελλάδα και στην ιδέα της εθνικής 

ολοκλήρωσης, θα συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό και τα ιδανικά τους. Κατά συνέπεια, 

θα προσχωρούσε στον Αγώνα, προκειμένου να τους μιμηθεί ‒έστω και αν ο ίδιος είχε 

επίγνωση του αναχρονιστικού χαρακτήρα του αλυτρωτισμού και της εθνικιστικής 

ιδεολογίας, η οποία συνιστούσε, συν τοις άλλοις, μια συνειδητή «απόδραση» από τη 

λογική και τον ρεαλισμό: 

Μια καινούρια ελληνική κυπριακή γενιά όλο φλόγα, τόλμη και ιδανικά. Μια ράτσα νέα 
και γεμάτη υποσχέσεις μετά από μακρόχρονο λήθαργο, σαν εκείνη που συμβολίζει η 
Χάλκινη Εποχή του Ροντέν. Κι ο μόνος τους σκοπός και ιδεολογία, η μαγική λέξη που ’δινε 
φτερά στη φαντασία τους, την ευγένεια αρχαίων κούρων στη στάση τους και νόημα στη 
ζωής τους, ήταν η Ένωση –Ένωση με την Ελλάδα, ελληνική ελευθερία. Καθαρός, 
αμάλαγος εθνικισμός σαν του δέκατου ένατου αιώνα ήταν η κινητήρια δύναμή τους. 
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Αυτός μονάχος εξουδετέρωνε τις διαλυτικές επιδράσεις και τους εύκολους πειρασμούς 
της αποικιακής ζωής: την έλλειψη ευθύνης, το ραγιαδισμό, την παραδοπιστία και την 
πονηριά του ξετσίπωτου, ξεριζωμένου Λεβαντίνου. 
Ήταν αναχρονιστικό, ανακάτευε όλες τις αλλοτινές μου αντιλήψεις, μ’ ενοχλούσε. Αλλά 
δεν ήταν δυνατό να μη δω καταπρόσωπα την αλήθεια: το Κυπριακό πρόβλημα μπορούσε 
να εκφραστεί με αισθητικούς όρους. Παλιά και ξεπερασμένα ιδανικά μπορούσαν να 
χρησιμέψουν σαν εργαλεία για το σκάλισμα ωραίων μορφών. Κι εγώ ήμουν ένας από τους 
γλύπτες των ψυχών, μερικά υπεύθυνος για κάπου εκατό απ’ αυτές. (Ρούφος, 2011, 34) 

Για να το πούμε και αλλιώς, ο ενήλικας μέντορας, καθοδηγητής και 

«αγαλματοποιός» θα παρασυρόταν σταδιακά από τη γοητεία των «γλυπτών» του και 

από «γλύπτης των ψυχών» θα καθίστατο ο ίδιος σιγά-σιγά και κάτω από την επίδρασή 

τους υποκείμενο αισθητικής και ιδεολογικής μεταμόρφωσης και μεταλλαγής: ένας 

νέος, ιδιότυπος Πυγμαλίωνας, ο οποίος και θα ταύτιζε τελικά τη μοίρα του με αυτή των 

δημιουργημάτων του, φτάνοντας ώς την κρεμάλα. Αν δεχτούμε ότι στη βάση της 

σύλληψης και της σύνθεσης της Χάλκινης Εποχής ‒όπως, εξάλλου, και της 

προγενέστερης τριλογίας του Χρονικού μιας Σταυροφορίας‒, θα μπορούσε κανείς να 

διακρίνει στοιχεία του κλασικού μοντέλου «μυθιστορήματος εφηβείας, μαθητείας ή 

διάπλασης» (Βildungsroman),149 ο Ρούφος είχε προβεί σε μια θεαματική ανατροπή, η 

οποία ταυτόχρονα θα ισοδυναμούσε (όπως με παρρησία ομολογούσε στο προηγούμενο 

απόσπασμα ο Αλέξης) με ένα εντυπωσιακό πισωγύρισμα στον ρομαντικό εθνικισμό 

του 19ου αιώνα ‒ή στη νηπιακή και παιδική ηλικία, κάτι που συχνά θα του υποδείκνυε, 

υιοθετώντας όρους της φροϋδικής ψυχολογίας, η επικριτική τέτοιων παλινδρομήσεων 

Νταίζη (πρβλ. Ρούφος, 2011, 67).  

Ας δούμε, όμως, το θέμα αυτό από πιο κοντά. Οι μαθητές του Αλέξη, όλοι αγόρια 

της πέμπτης τάξης του γυμνασίου, βρίσκονταν στην ηλικία των δεκαεπτά χρόνων τη 

σχολική χρονιά 1953-54, όταν ο νεοφερμένος τους καθηγητής θα έκανε το ντεμπούτο 

του στο σχολείο τους, αναλαμβάνοντας να τους διδάξει το μάθημα των Νέων 

Ελληνικών. Παράλληλα, θα επιχειρούσε να «μυήσει» τους πιο εκλεκτούς από αυτούς, 

σε φροντιστηριακό επίπεδο και σε εθελοντική βάση, στη σύγχρονη, νεοελληνική 

λογοτεχνία. Πολύ γρήγορα, ο στενός κύκλος των ευαίσθητων και με καλλιτεχνικές 

διαθέσεις νέων θα διευρυνόταν ‒θα συμμετείχαν ακόμη και κορίτσια, πράγμα 

καινοφανές για τα συντηρητικά ήθη της εποχής και του νησιού. Οι ξεχωριστοί αυτοί 

έφηβοι («έξοχα δείγματα νεαρού ανδρισμού στο γυμναστήριο, ευαίσθητα και δεκτικά 

μυαλά στο θρανίο», Ρούφος, 2011, 34) δεν θα αρκούνταν μόνο στην ανάγνωση 

149 F. Moretti, The Way of the World. The Bildungsroman in European Culture, ό.π., σ. 3-13. 
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λογοτεχνικών έργων, αλλά θα επιδίδονταν και στη συγγραφή ποιημάτων και 

διηγημάτων, τα οποία και θα υπέβαλλαν στην κρίση του δασκάλου τους. Από τη μεριά 

του ο Αλέξης, παρά τον φόρτο εργασίας που προϋπέθετε η ενασχόλησή του με τα 

πονήματα των μαθητών του, δεν θα παραπονιόταν που δεν του έμενε χρόνος να 

ασχοληθεί με τα δικά του (λογοτεχνικά) ενδιαφέροντα ή/και με τη διατριβή του, 

εφόσον: 

Τούτη η δουλειά, να πλάθω παρθένα πνεύματα κατ’ εικόνα και ομοίωση των αιωνίων 
προτύπων, είχε κάτι από την ηδονή της γλυπτικής –μόνο πολύ πιο έντονη, γιατί εδώ το 
υλικό ήταν ζωντανό, δονούμενο, ηλιοκαμένο. (Ρούφος, 2011, 34) 

Η απόλαυση αυτή σύντομα, εντούτοις, θα έδινε τη θέση της στην έκπληξη, τον 

θαυμασμό και ένα καλώς εννοούμενο αίσθημα ζήλιας, όταν ο Αλέξης θα ανακάλυπτε 

ότι οι μαθητές του δεν ήταν πλέον «παιδιά»: με δική τους πρωτοβουλία και κόντρα στο 

παράδειγμα ή στις συμβουλές των γονιών και των δασκάλων τους, θα είχαν 

ταυτόχρονα «μυηθεί» και στη συνωμοτική Οργάνωση που «έκανε παράνομο ενωτικό 

αγώνα» (Ρούφος, 2011, 49), επιδεκνύοντας μάλιστα υποδειγματική εχεμύθεια, 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Οι όροι του παιχνιδιού θα άρχιζαν κιόλας να 

αντιστρέφονται: αν η επαναστατικότητα είναι προνόμιο της νεότητας, η χάλκινη αυτή 

γενιά των γυμνασιοπαίδων της Κύπρου, τόσο «ανώτερη» από την αντίστοιχη των 

πατεράδων τους, δεν θα υστερούσε ούτε σε ωριμότητα. Την ίδια στιγμή, ο πολυμαθής 

και πολύπειρος καθηγητής τους συχνά θα έμπαινε στον πειρασμό της αναπόλησης της 

δικής του εφηβείας την περίοδο της Κατοχής, ευχόμενος ενδόμυχα να του δινόταν μια 

δεύτερη ευκαιρία (πρβλ. Ρούφος, 2011, 48, 80, 209).  

Η προοπτική αυτή της αναβίωσης των εφηβικών του οραμάτων (ας υπενθυμίσουμε 

εκ νέου εδώ ότι το πρώτο μέρος της αφήγησης του Αλέξη τιτλοφορούνταν «Το Όνειρο» 

‒όπως και το δεύτερο κεφάλαιο της Ρίζας του Μύθου «Ο αγώνας για το όνειρο») θα 

συνεπαγόταν κυρίως τη λυτρωτική (διά του σταυρού και του πάθους) επιστροφή στις 

«ρίζες» (του Μύθου): 

Γι’ αυτό είπα, στην αρχή τούτης της αφήγησης, πως η ρίζα του έρωτά μου για την 
Επανάσταση χρονολογείται από κείνο το χειμώνα [1953-54]. Τότε φυτεύτηκαν οι πρώτοι 
σπόροι, άγνωστοι σε μένα, απ’ όπου έμελλε να βλαστήσει η τωρινή μου μοίρα –το ίδιο 
αναπότρεπτα όπως, στο τραγούδι Πάνω σε μια Παλιά Ζωγραφιά του Χούγκο Βολφ, 
μεγαλώνει ο Σταυρός μέσα στο νεαρό δέντρο που μαζί του παίζει ο μικρός Χριστός. 
(Ρούφος, 2011, 34)  

Από τη νεανική συντροφιά θα ξεχώριζαν αμέσως όσοι θα σήκωναν ώς το τέλος το 

βάρος του «σταυρού»: ο Βίας, ο Ευαγόρας, η Μαρία και, βέβαια, ο Λευτέρης ‒ενώ, 
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αργότερα, θα προστίθετο και ο Πέτρος. Όπως είναι ο κανόνας στην περίπτωση του 

συγγραφέα μας, τα ονόματά τους κάθε άλλο παρά τυχαία θα ήταν: ο Βίας, ένα 

ντροπαλό, ευγενικό και ευαίσθητο αγόρι με πολλές ανησυχίες, φιλοσοφική και 

ποιητική κλίση, δίκαια θα έπαιρνε το όνομα ενός από τους επτά σοφούς της 

αρχαιότητας˙ ο Ευαγόρας, γιος ενός μαλθακού και αγγλόδουλου κύπριου έμπορα, θα 

εύρισκε τη δύναμη να αποτινάξει τον «ραγιαδισμό» και τον «λεβαντινισμό» του 

πατέρα του και να φανεί αντάξιος του ονόματος του βασιλιά της Σαλαμίνας, όνειρο του 

οποίου ήταν η επικράτηση του ελληνικού πολιτισμού στην Κύπρο˙ η συντηρητική, 

σοβαρή αλλά και φιλόστοργη Μαρία, όπως και ο αγαθός και απονήρευτος Πέτρος, θα 

παρέπεμπαν μάλλον (με την όλη συμπεριφορά και στάση τους) στη μητέρα και στον 

αγαπημένο μαθητή του Χριστού, αντίστοιχα. Στην περίπτωση, βέβαια, της Χάλκινης 

Εποχής, η αντιστροφή, σε σχέση με την Καινή Διαθήκη, θα γινόταν έκδηλη ως προς 

τούτο: οι μαθητές του Αλέξη-«Λόγου» θα προηγούνταν στη θυσία του διδασκάλου 

τους και θα τον παρότρυναν έμμεσα να τους ακολουθήσει στο δρόμο που πρώτοι αυτοί 

είχαν χαράξει (πρβλ. Ρούφος, 2011, 208-210). 

Ασφαλώς, πρώτος ανάμεσά τους θα ήταν ο Λευτέρης, ο νέος «Αγαπημένος των 

θεών», ο οποίος και συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλες τις φυσικές, πνευματικές και 

ψυχικές αρετές ενός ηγέτη, ενώ το όνομά του συμπύκνωνε όλο το νόημα του Αγώνα ‒

όπως, βέβαια, και του ίδιου του μυθιστορήματος. Η σύγκριση με τον Μιχαήλ του 

Χρονικού ή με τον Χριστό δεν θα υποβαλλόταν εδώ έμμεσα (όπως λίγο-πολύ συνέβαινε 

με τον Αλέξη), αλλά θα δηλωνόταν ρητά:  

ένας από τους πιο ενδιαφέροντες νέους της συντροφιάς ήταν ο Λευτέρης. Ασυνήθιστα 
ξανθός για Κύπριο, είχε ωραιότατα χαρακτηριστικά κι ήταν από τους πρώτους αθλητές 
του σχολείου. Μιλούσε λίγο και σταράτα κι έμοιαζε γεννημένος γι’ αρχηγός. Μου θύμιζε 
το Μιχαήλ, τον ήρωα της δικής μου γενιάς που σκοτώθηκε στα είκοσι δύο του χρόνια κι 
άφησε τέτοιαν άσβηστη μνήμη σ’ όσους τον γνώρισαν. (Ρούφος, 2011, 50) 

Άλλωστε, η Μαρία και ο Λευτέρης θα αποτελούσαν ένα άλλο ξεχωριστό ζευγάρι: 

όχι αυτή τη φορά ερωτικό ή αφηγηματικό, αλλά συμβολικό στην κατεύθυνση της 

προοικονομίας της μοίρας ολόκληρης της χάλκινης γενιάς και της συντελούμενης 

μεταμόρφωσης των νέων της Κύπρου από μαθητές σε οδηγούς και από ακόλουθους σε 

πρωτοπόρους. Η δική τους ιδιαίτερη συνεισφορά στην πορεία αυτή θα έγκειτο στον 

τρόπο με τον οποίο θα βίωναν την αποκαλυπτική και απελευθερωτική εμπειρία της 

ενηλικίωσης, μέσα από τη σχέση τους με τη δραματική (η Μαρία) και την ποιητική (ο 

Λευτέρης) τέχνη, γεφυρώνοντας ταυτόχρονα και πάλι το παρελθόν με το παρόν, το 
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αρχαιοελληνικό μεγαλείο με τη νεοελληνική του συνέχεια, την Ιφιγένεια με τον 

Χριστό.  

Το πνεύμα της αυτοθυσίας των Ελλήνων για την πατρίδα από τα μυθικά χρόνια 

έως τη σύγχρονη εποχή και από την ειδωλολατρική στη χριστιανική παράδοση θα 

αποδιδόταν διπλά στο μυθιστόρημα σε επίπεδο μίμησης και σε επίπεδο πράξης: η 

Μαρία θα υποδυόταν με εξαιρετική μαεστρία και πειστικότητα την άδολη παιδούλα 

που ωριμάζει απότομα στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, ο Λευτέρης θα ένιωθε 

ως προσωπικό κάλεσμα για δράση και ευθεία σύγκρουση με τους βρετανούς 

αποικιοκράτες το Άξιον Εστί του Ο. Ελύτη. Και οι δύο θα αναλάμβαναν τους 

πρωταγωνιστικούς ρόλους στο πλαίσιο των εορτασμών των εθνικών επετείων της 25ης 

Μαρτίου 1821 και της 28ης Οκτωβρίου 1940˙ ας δούμε πρώτα τη μεταμόρφωση της 

Μαρίας-Ιφιγένειας:  

Μέσα στο μαγικό παραμύθι της βραδιάς είχε συντελεστεί κάποια θαύμα, κάποια 
μετουσίωση: η Μαρία δεν ήταν πια η κοπέλα που ξέραμε. Παίζοντας είχε μεταμορφωθεί 
πραγματικά σε άμοιρο παιδί της γενιάς των Ατρειδών, καταδικασμένο σε πρόωρο θάνατο. 
Η ικεσία της, ξεπερνώντας τα όρια της προσωπικής αγωνίας, υψωνόταν σε σύμβολο 
διαμαρτυρίας για όλο τον ανθρώπινο πόνο, για τη μοίρα που κόβει ζωές πάνω στη σύντομή 
τους άνοιξη.  
[…] 
Η τραγική πριγκίπισσα μιλούσε για το χρέος στην πατρίδα της με λόγια τόσο επίκαιρα, σε 
σχέση με την περιπέτεια που τώρα άρχιζε στην Κύπρο, ώστε προκάλεσε σ’ όλους μας ένα 
ρίγος βαθύτατης συγκίνησης ‒αν κι ήμουν ο μόνος στο ακροατήριο που ήξερε την 
πρόσθετη, υπέροχη λεπτομέρεια: ότι ο θρόνος όπου τώρα ακουμπούσε το χέρι της έκρυβε 
δυναμίτη. Παρελθόν και παρόν είχαν σμίξει αξεδιάλυτα. Η φωνή της Μαρίας-Ιφιγένειας 
ηχούσε μέσα από τους αιώνες, οδηγός προς την υπερνίκηση κάθε ατομικού φόβου, προς 
τη θυσία για ένα μεγάλο σκοπό. Έβλεπα τους θεατές, ιδίως τους πιο νέους, με θάμβος στα 
μάτια να ρουφάνε τα μεθυστικά λόγια, να ορκίζονται μέσα τους ν’ ακολουθήσουν το 
παράδειγμά της. (Ρούφος, 2011, 113-114) 

Ήδη έχουμε μιλήσει για την κεντρική θέση που επέχει στην αρχιτεκτονική του 

μυθιστορήματος ο θάνατος του Λευτέρη: όπως στο Χρονικό η δολοφονία του Μιχαήλ 

είχε στρέψει τους συντρόφους του στην αναζήτηση νέων, ευγενέστερων μορφών 

δράσης και δυναμικότερης αντίστασης ενάντια πλέον στους Γερμανούς κατακτητές 

(και όχι ενάντια στους όμαιμους ιδεολογικούς αντιπάλους), έτσι και στη Χάλκινη 

Εποχή η εξιδανικευμένη στο έπακρο «πτώση» από αγγλικές σφαίρες, την ημέρα του 

εορτασμού του ΟΧΙ, του Λευτέρη-Αρχάγγελου-Χριστού, τυλιγμένου στην «ιερά 

σινδόνα» της ελληνικής σημαίας και με τον εθνικό ύμνο στα χείλη, θα σηματοδοτούσε, 

όχι μόνον το τέλος της παραδοσιακής αγγλοελληνικής φιλίας (όπως αυτή είχε 

αναθερμανθεί κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), αλλά και την απαρχή 
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της σταυρικής (μα και αναστάσιμης) πορείας για τους (πρώην) συμμαθητές του ‒και 

για τον δάσκαλό τους: 

Ο θάνατος του Λευτέρη και το αρχαϊκό μεγαλείο της κηδείας του δεν κλόνισαν τις 
πεποιθήσεις μου. Πένθησα το χαμό του παιδιού, μα το πένθος μου έκλεινε κιόλας μέσα 
του το σπόρο του λυτρωμού: ένας τόσο τέλειος θάνατος γαλήνευε τα νεύρα της μνήμης 
όσο και παράσταση κλασικού αγγείου –άσπιλο κόκκινο πάνω σε μαύρο, ισόρροπα 
ζυγισμένα, πάνοπλα με τα μεγάλα μέσα που ’χει εφεύρει ο νους του ανθρώπου για να 
ξεπεράσει και να νικήσει τη θεμελιακή φρίκη της αποσύνθεσης (Ρούφος, 2011, 164) 

Η άσπιλη θυσία του Λευτέρη παρομοιάζεται στο παραπάνω απόσπασμα με 

«παράσταση κλασικού αγγείου», δηλαδή με έργο τέχνης. Η συνειδητή απόφαση του 

θανάτου του ήταν, όμως, και αυτή απότοκη της επαφής του με την (ποιητική) τέχνη: 

το όλο επεισόδιο της (εσωτερικής και εξωτερικής) μεταμόρφωσης του Λευτέρη θα 

προέκυπτε ως αποτέλεσμα της «μύησής» του στην (εθνική/νεοελληνική) ποίηση από 

τον Αλέξη και της προσπάθειας και των δυο τους (μαθητή και δασκάλου) να βιώσουν 

την ίδια τη ζωή και τη δράση τους στον Αγώνα ως εμπράγματη τέχνη. Ήδη η Σύλβια 

σε μια αποστροφή της προς τον Αλέξη στην αρχή της γνωριμίας τους τον είχε ρωτήσει 

αν του ήταν αρκετή «η ιστορική έρευνα γύρω στο μυστικισμό» ή προσπαθούσε «και 

να τον ζήσει» (Ρούφος, 2011, 58)˙ τότε δεν θα έπαιρνε καμιάν απάντηση, μολονότι ο 

ήρωας δεν μπορούσε παρά να παραδεχτεί ότι ενδόμυχα τέτοιες «εκστάσεις» κάθε άλλο 

παρά αδιάφορες του ήταν ‒αρκεί να συνοδεύονταν από τους κατάλληλους οιωνούς: 

Δεν ήμουν ακόμα σε θέση ν’ απαντήσω σ’ αυτό το ερώτημα. Ήταν αλήθεια ότι ζήλευα τις 
εκστάσεις των μυημένων, μα δεν έκανα τίποτα για να τους μιμηθώ. Ήταν ζήτημα τύχης –
όλο και περίμενα κάποιο σημάδι. (Ρούφος, 2011, 58) 

Το σημάδι αυτό θα πρόσφερε στον Αλέξη, μεταξύ άλλων, και η «ανέκδοτη σειρά 

ποιημάτων του Ελύτη», που θα του έφερνε σε αντίγραφο η Νταίζυ από την Αθήνα˙ 

πρόκειται για μια πρώτη μορφή της ποιητικής σύνθεσης Το Άξιον Εστί, όπως μπορούμε 

να διαπιστώσουμε από του στίχους που παραθέτονται στο μυθιστόρημα (πρβλ. Ρούφος, 

2011, 155-156). Ο Αλέξης θα ενθουσιαζόταν και θα συγκινούνταν τόσο από τα 

ποιήματα αυτά (που άγγιζαν τα «ιερά και τα όσια» της «φυλής»), ώστε την πρώτη 

νύχτα που τα διάβασε δεν είχε μπορέσει για ώρες να «κλείσ[ει] μάτι» (Ρούφος, 2011, 

151).150 Τα ίδια αυτά ποιήματα θα είχε μαζί του ακόμη και στις επιχειρήσεις της 

150 Πρβλ. την πρώιμη (και έκθαμβη) «κριτική» του Ρούφου για Το Άξιον Εστί του Ελύτη σε επιστολή 
του προς τον Φραγκόπουλο από την Αθήνα (10 Νοεμ. 1957): «‘‘Pendez-vous, braves poétastres’’ [άντε 
να κρεμαστείτε ποιητίσκοι]. Προχτές το βράδυ ο Ελύτης μού διάβασε τα καινούρια ανέκδοτα ποιήματά 
του, δουλεμένα με υπομονή και προσοχή ωριμασμένα σε χρόνια σιωπής. Είναι ΚΑΤΑΠΛΗΧΤΙΚΑ. Είναι 
σταθμός στα ελληνικά γράμματα το ίδιο σημαντικός, τουλάχιστο, με την πρώτη εμφάνιση του Σεφέρη 
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Οργάνωσης, ξεγελώντας τους Άγγλους στρατιώτες στα μπλόκα ότι δεν επρόκειτο τάχα 

για ποιήματα «στασιαστικού περιεχομένου», αλλά για ανώδυνες μεταφράσεις των 

(ερωτικών) Σονέτων του Shakespeare (Ρούφος, 2011, 140).  

Η αλήθεια είναι ότι για τον Αλέξη, Το Άξιον Εστί θα συνιστούσε μια πραγματική 

αποκάλυψη, την επιτομή του «μύθου» της Ελλάδας, για τον οποίο είχε ο ίδιος 

πολεμήσει και άξιζε τώρα να αγωνιστεί ξανά μαζί με τους έφηβους της χάλκινης γενιάς 

στην Κύπρο. Για αυτό, και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου 1955 στο επίμονο αίτημα 

των μαθητών του «λογοτεχνικού φροντιστηρίου» να μοιραστεί μαζί τους τις εμπειρίες 

του από την Κατοχή και την Αντίσταση, θα επέλεγε να τους παρουσιάσει για πρώτη 

φορά το συγκεκριμένο έργο: 

Είχα διαλέξει εκείνη τη μέρα για το πρώτο διάβασμα των ποιημάτων του Ελύτη, και με 
χαρά μου είδα πως αμέσως άρεσαν στα παιδιά. Για τούτο ήταν που θα πολεμούσαν –εδώ 
ήταν ο θρύλος της μακρινής Ελλάδας, των αδελφών τους που είχαν υποφέρει αιώνες τώρα 
δίχως ποτέ να προδώσουν την πίστη τους. Φτώχεια, λιτότητα, φως, λεβεντιά˙ ξερό τραχύ 
τοπίο, ικανό να γεννήσει δωρική δύναμη όσο και ιωνική χάρη˙ ορδές βαρβάρων που 
πηγαίνουν κι έρχονται δίχως ποτέ να ριζώσουν στο χώμα μας˙ παράδοση γλώσσας, 
θρησκείας και λευτεριάς κληρονομημένη από πατέρα σε γιο για αμέτρητες γενιές –όλα 
αυτά έπλεαν άνετα και καθαρά στο ποτάμι μιας καινούριας, ρωμαλέας γλώσσας που ήξερε 
να συνδυάζει σύγχρονες έννοιες και γεγονότα με το δέος και το μεγαλείο βιβλικών 
οραματισμών. (Ρούφος, 2011, 153-154) 

Οι εντυπώσεις από την ανάγνωση του ποιήματος θα ήταν πολύ έντονες στα παιδιά, 

τα οποία μόνον καταχρηστικώς μπορούσε πια ο Αλέξης να τα βλέπει και να τα 

αποκαλεί έτσι: ο Βίας θα ήθελε να ζωγραφίσει Το Άξιον Εστί σε μια μεγάλη εικαστική 

στα 1930. Πάει όλη η ρουτίνα της ποίησης που ξέρουμε, πάει ο Σεφέρης, πάει ο παλιός Ελύτης, πάνε 
όλα ‒y compris [συμπεριλαμβανομένου] το γλωσσικό ζήτημα. Για πρώτη φορά σε δεκαετίες υπάρχει 
ξανά μεγάλη ελληνική ποίηση, όχι πια κομψοτεχνήματα à mi-voix [χαμηλόφωνα], όχι προσωπικές κλάψες 
και το piétinement sur place [βήμα σημειωτόν] που τόσο μας είχαν κουράσει τα τελευταία χρόνια. Εδώ 
είναι ορατόριο, όχι πια μουσική δωματίου. Είναι Ποίηση τεράστιας πνοής, επική, βιβλική, όλη η Ελλάδα 
και όλη η ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μέσα. Για πρώτη φορά από χρόνια ένιωσα ρίγος μπροστά σ’ 
αυτά που άκουσα. Ποίηση όπως θα ’πρεπε να ’ναι, φωνή προφητική και ανυψωτική που σε παίρνει σαν 
κύμα. Ελπίζεται να εκδοθούν αυτή την άνοιξη. Δεν ξαναγράφω ποιήματα. Αν ο Ελύτης ‒ο καινούριος‒ 
μεταφραστεί, πηδάμε μ’ ένα σάλτο στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Ειδικότερα: Πρόκειται για κύκλο 
ποιημάτων διαταγμένων λειτουργικά σαν ψαλμοί ‒τροπάρια και ενδιάμεσα πεζά ‘‘αναγνώσματα’’. 
Θέματα ο Πόλεμος, η Κατοχή, the Aftermath. (Κλίμα ‘‘Ανθυπολοχαγού’’ σε εντελώς άλλη κλάση 
μεγέθους και ποιότητας). Χρήση, ουσιαστική και συχνά γλωσσική, του παραμελημένου κόσμου της 
ορθόδοξης παράδοσης (ανύπαρκτου στον Σεφέρη). Κατάφαση Ελλάδας, σ’ αντίθεση με μελαγχολική 
contemplation [ενατένιση] ερειπίων από Σεφέρη. Αν κάτι σώσει για ένα διάστημα τη γλώσσα μας και 
την παράδοση ‒γιατί συμμερίζομαι την ανησυχία σου, τα ίδια έλεγα και γω τελευταία‒ θα είναι κάτι σαν 
τον Ελύτη. Ο άνθρωπος αυτός, που βλέπω συχνά σε ατμόσφαιρα μάλλον ελαφριά, άλλαξε μπροστά στα 
μάτια μου σ’ ένα βράδυ. Δεν είναι πια ο συμπαθητικός, το καλό παιδί που συζητάς μαζί του κοπέλες και 
κουτσομπολιά και άλλες trivialités [ασημαντότητες]. Είναι Ποιητής. Είναι μεγάλος, ο πρώτος της 
Ελλάδας, με λίγους άλλους πολύ πίσω του και όλους τους υπόλοιπους ανύπαρκτους. Stick to prose as I 
will do in future [γράφε μόνο πεζά, όπως εγώ από εδώ και πέρα]», στο Χ. Λ. Καράογλου, «Από την 
αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, ό.π. 110-111 (οι υπογραμμίσεις 
του ίδιου του συγγραφέα). 
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σύνθεση, αλλά δεν ήξερε πώς να αποδώσει το «φως» της Ελλάδας˙ ο Ευαγόρας 

σκεπτόταν να το μελοποιήσει και να το αποδώσει σε μια μεγάλη μουσική συμφωνία 

(όχι, πάντως, σε «μουσική δωματίου»)˙ η λιγόλογη Μαρία, που «ένιωθε την ποίηση, 

μα σπάνια κατόρθωνε να εκφραστεί με σαφήνεια» θα αρκούνταν απλώς να 

παρατηρήσει ότι ήταν «σαν εκκλησία» (Ρούφος, 2011, 154). Αίφνης, ο καθηγητής τους 

θα συνειδητοποιούσε από τις αντιδράσεις των μαθητών του πόσο αυτοί είχαν αλλάξει 

στο μεταξύ ‒σαν να είχαν πλέον διαβεί οριστικά το κατώφλι της ενηλικίωσής τους, 

μέσα από μια τέτοια, «βιβλική» εμπειρία «μύησης»: 

Μεγάλωσαν, σκέφτηκα. Ήταν κιόλας πολύ διαφορετικοί από τους εφήβους που ’χα 
γνωρίσει δυο χρόνια πριν. Ο Ευαγόρας είχε χάσει το παιδικό του πάχος, η Μαρία ντυνόταν 
τώρα σα γυναίκα, ο Βίας έβγαζε μουστάκι. Ο Λευτέρης… (Ρούφος, 2011, 154) 

Τα πράγματα θα ήταν, εντούτοις, διαφορετικά για τον Λευτέρη: συνεπαρμένος και 

«παράξενα ταραγμένος» (Ρούφος, 2011, 154), ο νέος «Αγαπημένος των θεών» δεν θα 

ενδιαφερόταν να «ερμηνεύσει την ποιητική συγκίνηση με χρώματα, με ήχους, με 

πίστη» (Ρούφος, 2011, 155), όπως είχαν κάνει οι συμμαθητές του, αλλά θα επιθυμούσε 

να τη μεταφράσει άμεσα σε επανάσταση, σε ενέργεια «που γυρεύει να ξεσπάσει» 

(Ρούφος, 2011, 154) –αν και όχι σε οποιαδήποτε δράση, «μόνο το πιο τίμιο είδος» 

(Ρούφος, 2011, 155), όπως θα παρατηρούσε ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής. Στις 

ενστάσεις του δασκάλου του ότι δεν είχαν τη δύναμη να τα βάλουν επί ίσοις όροις με 

μιαν αυτοκρατορία, ο Λευτέρης θα επαναλάμβανε, τηρουμένων των αναλογιών, την 

απάντηση του Μακρυγιάννη στον Δεριγνύ: 

–Δεν κάνουμε αρκετά, δήλωσε ξαφνικά. 
Στάθηκε στη μέση της κάμαρας και μας ατένισε έναν-έναν διαπεραστικά. 
–Δεν κάνουμε αρκετά. Πυροβολούμε στα σκοτεινά, κρυβόμαστε σαν τους κακούργους… 
Δεν το βλέπετε πως κάτι παραπάνω χρειάζεται για να εξαγοράσουμε τόσους αιώνες 
σκλαβιάς; Πρέπει να πολεμήσουμε στα φανερά. 
Κατάλαβα τι του ’χε συμβεί. Οι άλλοι είχαν ερμηνεύσει την ποιητική συγκίνηση με 
χρώματα, με ήχους, με πίστη. Για το Λευτέρη έπρεπε να μεταφραστεί σε δράση, αλλιώς 
δεν υπήρχε κάθαρση. Όχι οποιαδήποτε δράση, ωστόσο ‒μόνο το πιο τίμιο είδος. 
–Δεν μπορούμε, Λευτέρη, έκανα. Δεν είμαστε αρκετά δυνατοί. 
–Και πότε ήταν οι Έλληνες αρκετά δυνατοί; Όλοι μας οι πόλεμοι κι οι επαναστάσεις ήταν 
τρέλες αν αρχίζαμε να συγκρίνουμε τους αριθμούς και τις δυνάμεις από κάθε μεριά. Κι 
όμως πάντα κάπως τα καταφέραμε –δίχως δύναμη και δίχως μίσος. (Ρούφος, 2011, 155) 

Η σύνδεση σε πραγματολογικό (όσο και σε μυθοπλαστικό) επίπεδο με τον 

τρισέγγονο του Μακρυγιάννη, τον Κ. Μαλτέζο, τον «Μιχαήλ» του Χρονικού μιας 

Σταυροφορίας θα έχει πια ολοκληρωθεί. Το μόνο που θα απέμενε ήταν το πέρασμα 

στην «άλλη όχθη» για τον λιγόλογο και μετρημένο, λυγερόκορμο και ψηλό, ξανθό και 
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ωραίο έφηβο ‒ιδεατή «ενσάρκωση της Χάλκινης Εποχής»‒, ο οποίος και είχε 

αναμφίβολα ανδρωθεί απότομα κάτω από την επήρεια του σύγχρονου έπους του 

Ελύτη: 

Θυμάμαι τη σκηνή με πολλήν ενάργεια: Ο Λευτέρης όρθιος στη μέση, οι άλλοι τριγύρω 
του να τον ακούν με θαυμασμό, μαγνητισμένοι από τα τολμηρά λόγια και το πάθος στους 
παλμούς της φωνής του. Ακτινοβολούσε δύναμη, όχι όμως μοναχά τη φυσική δύναμη 
που ’δειχνε το κορμί του –μου θύμιζε το Μιχαήλ, τον ήρωα της γενιάς μου. Κι ο Λευτέρης 
ήταν ένας ωραίος νέος πάνθηρας, ένας ηγέτης. Ίσως, καθώς κι ο άλλος, μυστικά 
ερωτευμένος κιόλας με το θάνατο. Ο Ευαγόρας, ο Βίας, η Μαρία τον κοίταζαν με λατρεία. 
Ήταν η ενσάρκωση της Χάλκινης Εποχής μου. (Ρούφος, 2011, 155) 

Το Άξιον Εστί θα βρισκόταν, τέλος, και στο υπόστρωμα της περιγραφής της 

δολοφονίας του Λευτέρη από τον άγγλο ταγματάρχη και αρχιβασανιστή Ουέρδιγκ (ο 

οποίος, αντιθετικά, θα έφερνε το διόλου κολακευτικό στην αγγλική γλώσσα όνομα 

«Ντικ»).151 Ο θάνατος του ήρωα θα αποδιδόταν ταυτόχρονα από δύο οπτικές, της 

οικονόμου του Αλέξη και του ίδιου του αφηγητή, συνταιριάζοντας, όπως και ο Ελύτης 

στο ποίημά του, τις δύο παραδόσεις ‒τη λαϊκή και τη λόγια, τη θρησκευτική και τη 

«θύραθεν»: 

Εκείνη τη στιγμή πρόβαλε καινούρια διαδήλωση στην άκρη του δρόμου, τραγουδώντας 
τον Εθνικό Ύμνο. Την οδηγούσε ένας νέος που κρατούσε τη σημαία. «Ήταν σαν 
Αρχάγγελος» μου διηγήθηκε αργότερα, με λυγμούς, η γριά μαγείρισσά μου που είχε δει 
τη σκηνή από το παράθυρό της. «Ξανθός, ψηλός, ωραίος… Φορούσε άσπρα γάντια και 
βαστούσε τη σημαία ολόισια, με τα μάτια καρφωμένα απάνω της όλη την ώρα. Λες και 
δεν πατούσε πια σε τούτη τη γης, ατένιζε ψηλά, δεν τραγουδούσε μαζί με τους άλλους 
μήτε χτυπιόταν με τους Εγγλέζους. Πώς μπορούσε, το καημένο το παιδί; Βαστούσε τη 
σημαία και με τα δυο του χέρια».  
Τον έβλεπα το Λευτέρη –γιατί αυτός ήταν– να βαδίζει χαμένος στ’ όνειρό του, ίσως και 
στην ανάμνηση των στίχων που ’χαμε διαβάσει την προηγούμενη μέρα. Ήταν κιόλας πολύ 
μακριά από κάθε τι μικρό, δεν τον ενδιέφερε να πάρει μέρος σε τούτη τη συμπλοκή. Δράση 
είχε θελήσει, ανοιχτή δράση, δίχως μίσος. Κρατώντας το έμβλημα της λευτεριάς, δεν 
καταδεχόταν να ρίξει πέτρες στους εκπροσώπους της τυραννίας. 
Ο Ταγματάρχης Ουέρδιγκ τον είδε να προχωράει και φώναξε: 
–Αλτ! Διαλυθείτε, ή πυροβολώ! 
Γύρισε το όπλο του καταπάνω τους, κι οι πιο πολλοί διαδηλωτές κοντοστάθηκαν. Μερικοί 
πήραν κάλυψη κι εξακολούθησαν να ρίχνουν πέτρες στους στρατιώτες. Ο Λευτέρης ούτε 
κοίταξε καθόλου τους Άγγλους. Βάδιζε ήρεμα, χαιρόταν τον κυματισμό της σημαίας στον 
άνεμο. Ο δρόμος του περνούσε σιμά στα στρατιωτικά αυτοκίνητα, αλλά τ’ αγνόησε. 
Εκείνη τη στιγμή ο Ουέρδιγκ χτυπήθηκε ξανά στον ώμο. Τότε σημάδεψε το Λευτέρη, 
αργά και προσεχτικά, κι επανάλαβε την προσταγή του. Το αγόρι τον είδε κι εξακολούθησε 
να προχωράει ατάραχο –ίσως με κάποια μυστική χαρά για ό,τι θα συνέβαινε– κι οι άλλοι 

151 Σε ανέκδοτη επιστολή του Ρούφου προς τον Φραγκόπουλο (από το Παρίσι, 15 Νοεμ. 1961) υπάρχει 
η πληροφορία ότι κάποιοι στη Μ. Βρετανία είχαν ενοχληθεί από τα «πορτραίτα» τους στη Χάλκινη 
Εποχή και απειλούσαν τον συγγραφέα με αγωγές: «Γράψε κανένα νεότερο από το Άστυ. Εδώ τίποτα το 
αξιοσημείωτο, εκτός ότι έμαθα πως κάποιος Άγγλος κόπανος, διοικητής Λευκωσίας στην εποχή μου της 
Κύπρου, ετοιμάζεται να μου κάνει μήνυση επί δυσφημήσει γιατί μοιάζει, λέει, στον Julian Blackwood 
της Χάλκινης Εποχής… Μακάρι να τού ’μοιαζε!» (από το ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα).  
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πήραν κουράγιο από το παράδειγμά του και τον ακολούθησαν σε κάποια απόσταση. Τότε 
ο Ουέρδιγκ πυροβόλησε –μια, δυο φορές– κι ο Λευτέρης γονάτισε κι έπεσε. Πέθανε 
αμέσως, χτυπημένος στην καρδιά, γιατί ο Ουέρδιγκ ήταν καλός σκοπευτής. Η σημαία 
σωριάστηκε πάνω του, σκεπάζοντάς τον, και βάφτηκε με το αίμα του. «Τον είδα κει να 
κείτεται νεκρός στον ήλιο» είπε κλαίγοντας η Κατίνα η μαγείρισσα, «χλωμός και με 
γαλήνιο πρόσωπο, σα να χαμογελούσε. Έμοιαζε με το Χριστό στον Επιτάφιο της Μεγάλης 
Παρασκευής…» Κοντά του ο Ευαγόρας πληγώθηκε ελαφρά. (Ρούφος, 2011, 157-158) 

Η ρίζα του Μύθου θα ήταν, λοιπόν, ακόμη ζωντανή, όπως μαρτυρούσε το 

καινούριο της βλαστάρι: το παρόν είχε αποκαταστήσει τη σύνδεσή του με το παρελθόν, 

ο Λευτέρης είχε συναντήσει τους αρχαίους και μεσαιωνικούς ήρωες της «φυλής», η 

άρρηκτη συνέχεια του ελληνισμού είχε καταδειχτεί ανάγλυφα στο πρόσωπό του, 

σύμβολο της αγωνιζόμενης νέας γενιάς της Κύπρου ‒κάτι που θα διαφαινόταν 

ανάγλυφα και στην «αρχαϊκή» κηδεία του νεαρού ήρωα την επόμενη μέρα, την οποία, 

μάλιστα, θα ακολουθούσαν αθλητικοί αγώνες, γλέντια και χοροί κατά τα ομηρικά ήθη. 

Εδώ, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έδινε ο αφηγητής στον παππού του ήρωα ‒«έναν ψηλό 

γέρο με βράκα, ακουμπισμένο στο μακρύ ραβδί του, ανάγλυφο ξεσηκωμένο από 

αρχαία επιτύμβια στήλη» (Ρούφος, 2011, 160). Και πάλι, οι διακειμενικές αναφορές θα 

πλεόναζαν (Ρούφος, 2011, 160-163), είτε έμμεσα (από τον Επιτάφιο του Περικλή, τους 

Πέρσες του Αισχύλου και τον Ύμνο εις την Ελευθερία του Δ. Σολωμού), είτε άμεσα 

(από τους Ψαλμούς του Δαβίδ και την Εξόδιο Ακολουθία, μέχρι τα δημοτικά τραγούδια, 

τον Θούριο του Ρήγα, αλλά και το ποίημα «Στα περίχωρα της Κερύνειας» του Γ. 

Σεφέρη): 

Κι ύστερα τα κατάλαβα όλα, σα να ’χε σηκωθεί από μπροστά μου αυλαία που μου 
τα ’κρυβε.  
Ο γέρος σηκώθηκε και γύρεψε μια κιθάρα. Έγινε ησυχία, χάιδεψε λίγη ώρα τις χορδές σαν 
να συγκεντρώνεται, κι έπειτα άρχισε με βαθιά καθαρή φωνή που ήταν μισό τραγούδι και 
μισό απαγγελία – έναν αποχαιρετισμό στο εγγόνι του, βγαλμένο από την επική μνήμη της 
φυλής: 

Τ’ όνομα τούτου του νιου 
στο χιόνι ήταν γραμμένο, 
φύσηξε αγέρας κι έσβησε… 
………………………………………….. 
Ως πότε, παλικάρια, να ζώμεν στα στενά; 
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή… 

Τα μετέφρασα πρόχειρα στο Μακ Φινν. 
– Χριστέ μου! Έκανε με δέος. Είχες δίκιο. Τούτος ο κόσμος είναι του Ομήρου, δεν είναι 
δικός μας. (Ρούφος, 162-163) 

Ο εξιδανικευμένος στο έπακρο θάνατος του Λευτέρη, τα βασανιστήρια και η 

εκτέλεση του Βία, του Ευαγόρα και του Πέτρου θα οδηγούσαν (σε σημαντικό βαθμό) 

στην άρση των όποιων αμφιβολιών διατηρούσε ο Αλέξης για τη σκοπιμότητα και τις 
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μεθόδους του Αγώνα ‒αυτή τη δύσκολη εξισορρόπηση μέσων και σκοπών που επίσης 

τον είχε προβληματίσει τόσο στο προγενέστερο Χρονικό μιας Σταυροφορίας.152 Το ίδιο 

θα συνέβαινε και με τις αρχικές επιφυλάξεις του για τη διαισθανόμενη εκ μέρους του 

ιδεολογική (επι)στροφή στα παραδοσιακά συντηρητικά ιδανικά˙ η μόνη, ίσως, διαφορά 

του από τους υπόλοιπους συναγωνιστές του ήταν ότι ο ίδιος είχε επίγνωση αυτής της 

(φαινομενικά προβληματικής και αναχρονιστικής) «αναβίωσης», για αυτό και συχνά 

δεν θα δίσταζε να αυτοσαρκάζεται: 

Όσο για το καθαρά ιδεολογικό περιεχόμενο του μύθου, η Επανάσταση δεν έφερε 
καινούριες ιδέες στην Κύπρο, μα χάρισε νέα δύναμη στο παλιό συντηρητικό «πιστεύω». 
Τον εκσυγχρονισμό των αγωνιστικών μέσων τον συνόδεψε μια ολοκάθαρη 
οπισθοδρόμηση προς παμπάλαιες μορφές εθνικής έξαρσης. Όσο πιο μοντέρνα η μπόμπα, 
τόσο πιο αρχαίες οι ρίζες του πάθους εκείνου που τη μεταχειριζόταν. Μόνοι κι 
εγκαταλειμμένοι, οι Έλληνες της Κύπρου ξαναγύριζαν μ’ αυξανόμενη θέρμη στα 
συναισθηματικά αρχέτυπα της παράδοσης, τ’ αγιασμένα από το χρόνο: ήμασταν ξανά 
Έλληνες Χριστιανοί, τυραννισμένοι από δολερούς ξένους όπως οι πατέρες και οι πρόγονοί 
μας για τόσους αιώνες –Έλληνες Χριστιανοί που πολεμούν απελπισμένα για πίστη και 
πατρίδα. Κανένας δεν έδινε προσοχή στα λόγια των Άγγλων, δεν τους λογαριάζαμε πια 
για συνανθρώπους με τους οποίους να χωράει συνεννόηση. Η Αγγλική Κατοχή φάνταζε 
στο νου μας σα σεισμός, πλημμύρα ή άλλη δοκιμασία του Θεού –έτσι τους πολεμούσαμε, 
σαν πληγή, δίχως να συζητάμε πια για δίκιο κι άδικο. Το να σε βασανίσουν ή να σε 
κρεμάσουν ήταν σαν να σ’ έπιανε η πανούκλα ή οι άπιστοι βάρβαροι του Μεσαίωνα. 
Μάνες, γυναίκες κι αδελφές των νεκρών ήταν περήφανες γι’ αυτούς και δέχονταν 
συγχαρητήρια γιατί είχαν ένα μάρτυρα στην οικογένεια. Ήμασταν Έλληνες Χριστιανοί 
πολεμιστές, κι εγώ, διδάκτωρ της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Χάιντελμπεργκ, 
ήμουν ένας απ’ αυτούς… Η συμπεριφορά μου θα σκανδάλιζε τους αλλοτινούς μου 
νεοκαντιανούς καθηγητές –αλλά εγώ ήμουν ευτυχισμένος. (Ρούφος, 2011, 207)153 

152 Πρβλ. τις αμφιβολίες του Αλέξη, όταν θα πληροφορούνταν την οριστική απόφαση για τον 
απαγχονισμό του Βία, του Ευαγόρα και του Πέτρου ‒εκτελέσεις που, μολονότι τοποθετούνταν χρονικά 
στο μυθιστόρημα την άνοιξη του 1956, θα παρέπεμπαν περισσότερο στις ομόλογες περιπτώσεις των Α. 
Ζάκου, Χ. Μιχαήλ και Ι. Πατάτσου († 9 Αυγούστου 1956): «Ακόμα μια φορά γνώρισα σοβαρές 
αμφιβολίες για το νόημα της Επανάστασης. Οι έννοιες κι οι πίστες που μ’ είχαν συνδέσει μαζί της 
έμοιαζαν να ωχραίνουν και να χάνονται μπροστά στην ύστατη αλήθεια –στο θάνατο των μαθητών μου. 
Βέβαια, πάντα ήταν οι νέοι, οι γεροί, οι ωραίοι που βάδιζαν στο βωμό κάποιας οργισμένης θεότητας. 
Άξιζε όμως τούτη τη φορά; (Ρούφος, 2011, 208)˙ και παρακάτω: «Τρία νέα κορμιά έμελλαν να 
κρεμαστούν –κι αιτία ήταν, ως ένα σημείο, οι δικές μου ιδέες και η αισθητική μου σύλληψη μιας 
Χάλκινης Εποχής. Τι τρέλα… Τι ολοκάθαρη, εγκληματική τρέλα… Περπατούσα πάνω-κάτω, 
καπνίζοντας και βρίζοντας τον εαυτό μου, περιμένοντας να περάσει η νύχτα. Ας μπορούσα, κείνη την 
ώρα, να ’λεγα του Μάγου τι σκεφτόμουν για την περίφημη λογική του –τη λογική όλου τούτου του 
διαβολικού κύκλου!» (Ρούφος, 2011, 209). Ωστόσο, μετά τις εκτελέσεις και τη δική του σύλληψη και 
τα βασανιστήρια στην Ομορφίτα, ο Αλέξης δεν θα είχε πλέον άλλες επιφυλάξεις ή αναστολές: «Ίσως 
φανεί παράδοξο, αλλά τώρα πίστευα περισσότερο παρά ποτέ στην Επανάσταση. Όλες εκείνες οι 
πρωτινές μου αμφιβολίες, που ’χαν δυναμώσει με το θάνατο των τριών αγοριών, διαλύθηκαν από την 
ένταση του μίσους μου για τον Ντικ Ουέρδιγκ και την Κυβέρνηση που αντιπροσώπευε. Θα τους 
πολεμούσαμε ώς το τέλος. Αν σκοτωνόμουν, όπως φαινόταν πολύ πιθανό, άλλοι θα ’παιρναν τη θέση 
μου και θα συνέχιζαν τον αγώνα. Δεν είχα πια ενδοιασμούς για τη δράση μου από τότε που είχα μπει 
στην Οργάνωση» (Ρούφος, 2011, 214). 
153 Κύριος φορέας του συντηρητικού αυτού ήθους και του παλικαρισμού θα αναδεικνυόταν ο Κώστας 
Λεβέντης (η περσόνα δηλαδή του Γρηγόρη Αυξεντίου), όπως και οι υπόλοιποι «Λύκοι του βουνού» 
(πρβλ. Ρούφος, 2011, 237-241)˙ και πάλι ο διανοούμενος Αλέξης θα αισθανόταν περίεργα: «Ήξερα, 
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Στην ουσία, η ειρωνική αυτή διάθεση του Αλέξη απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό 

θα αποτυπωνόταν τόσο στο όνομα όσο και στο ψευδώνυμό του: αν ο Αλέξης-Λόγος με 

την ένταξή του στην Οργάνωση είχε φιλοδοξήσει να προσφέρει θεωρητική υποδομή 

στον Αγώνα, την απαιτούμενη ιδεολογική στήριξη και συνέπεια, η οριστική 

προσχώρησή του στη δράση με τη διαφυγή του στο βουνό θα συνεπαγόταν τη 

θριαμβευτική και απόλυτη επικράτηση του ά-Λογου και ρομαντικού Μύθου. Ο Αλέξης 

θα μιλούσε στο τρίτο μέρος του μυθιστορήματος για παντοδύναμη εθνική «οργανική 

οντότητα που περιλάβαινε όλους τους Έλληνες Κυπρίους» και για μια «νέα αγωνιστική 

κοινότητα» (Ρούφος, 2011, 206), ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή ταξικών διαφορών και 

διακρίσεων καταγωγής ή μόρφωσης.154 Με την ακαταμάχητη έλξη του, ο Μύθος, 

τελικά, θα αποδείκνυε ανίσχυρη τη δύναμη απόκρουσης, απομάκρυνσης ή προστασίας 

από τα «αρχαία κι επικίνδυνα φυλετικά τοτέμ» (Ρούφος, 181) ‒πράγμα που υποτίθεται 

ότι υπονοούσε το πραγματικό όνομα του ήρωα. 

Ο Αλέξης θα παραδιδόταν ολοκληρωτικά, ψυχή τε και σώματι, στον παραλογισμό 

και στο «μεθύσι» της Επανάστασης, θα αφηνόταν στον διονυσιασμό μιας λυτρωτικής 

(αυτο)ανάλωσης, που απαιτούσε αρετές ‒«ο νέος μύθος καλλιεργούσε τη 

γενναιοδωρία, την αυταπάρνηση, το θάρρος και τη νομιμοφροσύνη», (Ρούφος, 2011, 

206)‒, αλλά υπαγόρευε παράλληλα και αρνητικές συμπεριφορές ή πρακτικές και 

ιδιαίτερα σκληρούς νόμους ‒«ο νέος μύθος ενθάρρυνε, ταυτόχρονα με τις παραπάνω 

αρετές, τη σκληράδα και την ψευδορκία» (Ρούφος, 2011, 207). Πάνω από όλα, βέβαια, 

βέβαια, πως ο πουριτανισμός της Οργάνωσης δεν ήταν παρά μια αναβίωση της πατροπαράδοτης 
‘‘παλικαριάς’’ –με το μείγμα θάρρους, σεμνότητας και αυτοπειθαρχίας που κλείνει μέσα της η έννοια– 
αλλ’ αυτό δε μ’ εμπόδιζε να νιώθω μάλλον γελοίος όταν συμβούλευα τους χωρικούς να εκκλησιάζονται 
ταχτικά, να μη χαρτοπαίζουν και να μην υποκύπτουν στους πειρασμούς μιας αμαρτωλής πολυτέλειας» 
(Ρούφος, 2011, 238). Ωστόσο, ο κεντρικός πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε να αποτελεί πάντοτε την 
εξαίρεση και θα συμμορφωνόταν συχνά με τους κανόνες και τα ήθη αυτού του αρχαϊκού/μυθικού 
κόσμου: «Χωρίς να το σκεφτώ, με μιαν αυθόρμητη κίνηση μαθημένη στα παιδικά μου χρόνια, έσκυψα 
και του φίλησα [του πάπα-Στέργιου] το μαραμένο χέρι» (Ρούφος, 2011, 248)˙ αργότερα πάλι, όταν θα 
προσεύχονταν όλοι για τη σωτηρία της ψυχής τους μπροστά στο επικείμενο τέλος στα βουνά του 
φλεγόμενου Τροόδους, ο Αλέξης θα ομολογούσε: «Γονάτισα κι εγώ, νοσταλγώντας την απλή πίστη των 
παιδικών μου χρόνων» (Ρούφος, 2011, 258). 
154 Από την «οργανική» και «αγωνιστική» αυτή κοινότητα των Ελληνοκυπρίων, ο Ρούφος δεν θα 
εξαιρούσε (ορθώς) ούτε τους οπαδούς του (κομμουνιστικού) ΑΚΕΛ, οι οποίοι και παρουσιάζονταν να 
στηρίζουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ, παρά τις επιφυλάξεις ή τις ενστάσεις της ηγεσίας τους (πρβλ. Ρούφος, 
2011, 52-56, 247-248, 277-278). Αξίζει εδώ να υπογραμμιστεί ότι ο κατά τα άλλα «αντικομμουνιστής» 
Ρούφος δεν θα συμμεριζόταν καθόλου τις απόψεις του Γ. Γρίβα-Διγενή (διατυπωμένες, όπως είδαμε, και 
σε επιστολή του προς τον συγγραφέα), περί πρωταγωνιστικού ρόλου των Αριστερών στις προδοσίες 
μελών της ΕΟΚΑ ή περί κρυφών διαβουλεύσεών τους με τους Βρετανούς για μεταβατικές συμφωνίες ή 
«λύσεις», ερήμην του Μακαρίου (πρβλ. Ρούφος, 2011, 277-278). Για το ζήτημα αυτό της προδοσίας και 
την εννοιολόγηση του «προδότη» από την ΕΟΚΑ, πρβλ. και Π. Παπαπολυβίου, «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ 
και η ταυτότητα ‘‘προδότης’’: Η χρήση της λέξης, η προϊστορία, το έγκλημα και η τιμωρία», στο Β. Κ. 
Γούναρης ‒ Σ. Ν. Καλύβας ‒ Ι. Δ. Στεφανίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι Πόλεμοι. Μακεδονία, Εμφύλιος, 
Κύπρος, Αθήνα, Πατάκης, 2010, σ. 380-395. 
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ο Μύθος ζητούσε αίμα και φωτιά, δηλαδή θάνατο δικών και ξένων ‒ας υπομνησθεί και 

πάλι ότι «Η λογική της κόλασης» θα ήταν ο τίτλος του τρίτου μέρους της αφήγησης 

του Αλέξη: 

Έτσι συνεχιζόταν ο διάλογος ανάμεσα σε μια τίμια προσωπική συνείδηση, από τόνα 
μέρος, και στους απολογητές του ιμπεριαλισμού από το άλλο ‒μια ατέλειωτη 
κονταρομαχία με λόγια κι επιχειρήματα. Τ’ άκουγα όλα αυτά, καμιά φορά έπαιρνα μέρος 
στη συζήτηση, αλλά πειθόμουν ολοένα και περισσότερο ότι η λογική μονάχη ήταν 
ανίσχυρη. Άλλωστε δεν ήταν αυτή που υπαγόρευε και τη δική μας στάση: πλάθαμε και 
ζούσαμε έναν καινούριο μύθο –μια πίστη και μιαν ηθική, καθώς κι όσα συνήθως τις 
συνοδεύουν: ιεροτελεστίες και μαρτυρολόγιο, παράδοση διωγμών και δογματική 
σιγουριά. Ανάμεσά μας γεννιόταν μια νέα σφιχτοδεμένη αγωνιστική κοινότητα, με 
αυτοπεποίθηση κι αυτάρκεια, καχύποπτη απέναντι σε κάθε φωνή που ερχόταν από τον 
έξω κόσμο. 
Φορέας του επαναστατικού μύθου δεν ήταν ένας κομματικός μηχανισμός ή ένας στρατός 
με ορθολογική διάρθρωση, αλλά μια οργανική οντότητα που περιλάβαινε όλους τους 
Έλληνες Κύπριους ‒εμείς, η Οργάνωση, δεν ήμασταν παρά το πλαίσιο, ο σκληρός 
σκελετός που ήταν απαραίτητος για να δώσει συνοχή στη δράση του συνόλου. Ο μύθος 
είχε δική του δεοντολογία, προσδιορισμένη από το ένστιχτο αυτοσυντήρησης της νέας 
αγωνιστικής κοινότητας. (Ρούφος, 2011, 206) 

Λίγο αργότερα στα βουνά του Τροόδους, ο Αλέξης θα παραδεχόταν ότι επιτέλους 

(ξανα)βρήκε την πολυπόθητη ισορροπία που δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν ούτε 

οι σπουδές του, ούτε οι περιπλανήσεις του στα κοσμοπολίτικα κέντρα της γηραιάς 

ηπείρου. Η απτή αίσθηση και βίωση της «ελληνικότητας» σε έναν αρχαϊκό, δωρικό 

τρόπο ζωής «τόσο κοντιν[ό] στις τίμιες παραδόσεις του Γένους μας» (Ρούφος, 2011, 

237) θα ανακαλούσε μνήμες από το μακρινό και πρόσφατο παρελθόν, από τη «μεγάλη» 

Επανάσταση του 1821 έως την Αντίσταση και το αντάρτικο του 1944. Υπό το πρίσμα 

αυτό, η συμπερίληψη της Χάλκινης Εποχής στην ιδεολογική επικράτεια του 

(ελληνικού) εθνικισμού προκύπτει ως φυσικό επακόλουθο ενός Απελευθερωτικού 

Αγώνα, ο οποίος γινόταν (και πάλι) εναντίον μιας Αυτοκρατορίας και στο όνομα των 

ιδεωδών περί έθνους (ελευθερία, δικαιοσύνη, αδελφοσύνη) που πρώτη είχε προβάλει 

και υπηρετήσει η ίδια η Γαλλική Επανάσταση.155 Στο πλαίσιο αυτό και στη λογική της 

155 Πρβλ. και τη σχετική επισήμανση του Αλ. Αργυρίου («Αποδόσεις της ιστορικής εμπειρίας», στο 
Ιστορική Πραγματικότητα…ό.π., σ. 69), η οποία, μολονότι αναφέρεται πρωτίστως στη Ρίζα του Μύθου 
(και στη δίδυμή της Τειχομαχία) είναι ενδεικτική των σταθερών ιδεολογικών καταβολών του συγγραφέα: 
«Οι πρωτεργάτες της ονομαζόμενης ‘‘εθνικής αντίστασης’’ προτίμησαν να γράψουν έργα φαντασίας, 
προκειμένου να τα καταστήσουν ευανάγνωστα. Μυθιστόρησαν –για να μην πω μυθοποίησαν– τα 
γεγονότα με την εν θερμώ εκτίμησή τους εκείνων των χρόνων. Έχομε δηλαδή προϊόντα βιωματικού 
πεδίου. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνω τη Ρίζα του Μύθου του Ρ. Ρούφου και την Τειχομαχία του Θ. 
Δ. Φραγκόπουλου. Ακόμη βρίσκω ότι επιχείρησαν μια παρέμβαση και αποτίμηση των συμβάντων. Στην 
εξιστόρησή τους, εκτιμώ ότι διακρίνεται καθαρά η πίστη τους πως αποδίδουν την κατάσταση του 
‘‘εθνικού φρονήματος’’, δεδομένου ότι το ιδεολογικό τους οπλοστάσιο καταγόταν από και συντηρούσε 
τις ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης του 1789» (οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο). 
Η Χάλκινη Εποχή, εντούτοις, υπερτερεί της Ρίζας του Μύθου, επειδή δεν είναι τόσο απροκάλυπτα 
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μετωπικής σύγκρουσης ενός αδύναμου, αποικιοκρατούμενου λαού με τους ισχυρούς 

(στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτισμικά) καταπιεστές του, ο Ρούφος δεν παραγνώριζε 

ότι η συσπείρωση γύρω από τους εθνικούς μύθους αποτελούσε τη μόνη επιλογή για 

αντίσταση και διεκδίκηση των στοιχειωδών, ατομικών/φυσικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων: 

Η αξία του πατριωτισμού και του κοσμοπολιτισμού δεν είναι αφηρημένη, και προπαντός 
δεν είναι οικουμενική. Ζούμε σε έναν βαθιά άνισο κόσμο. Ως αποτέλεσμα, οι επιλογές 
μας ποικίλλουν ανάλογα με την κοινωνική θέση, και η δράση των ανθρώπων ως «πολιτών 
του κόσμου» έχει συνέπειες πολύ διαφορετικές ανάλογα με τον χρόνο και τον χώρο. Αν 
δεν υπήρχε το swadeshi [σβάντεσι],156  η Ινδία θα ήταν ακόμη βρετανική αποικία. Θα είχε 
άραγε εξυπηρετήσει περισσότερο την καντιανή ηθική κάτι τέτοιο; Αυτό το καταλάβαινε 
ο Γκάντι αλλά όχι ο Ταγκόρ. 
Όσοι είναι ισχυροί ‒πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά‒ έχουν την επιλογή της 
επιθετικότητας προς τους αδυνάτους (ξενοφοβία) ή τη μεγαλόψυχη κατανόηση της 
«διαφοράς». Και στις δύο περιπτώσεις, παραμένουν προνομιούχοι. Όσοι είναι αδύναμοι, 
ή τουλάχιστον πιο αδύναμοι, θα ξεπεράσουν τη δυσκολία τους (έστω και μερικώς) μόνο 
αν επιμείνουν στις αρχές της ισότητας της ομάδας. Για να το κάνουν αυτό 
αποτελεσματικά, θα πρέπει ίσως να ζωντανέψουν τη συνείδηση της ομάδας ‒τον 
εθνικισμό, την εθνική επιβεβαίωση, κ.λπ. Ο εθνικισμός του Μαντέλα από ηθική άποψη 
δεν ήταν το ίδιο πράγμα με τον εθνικισμό των λευκών Νοτιοαφρικανών.157 

 
 
Συνοψίζοντας, δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι που οι σύγχρονοι κριτικοί του 

Ρούφου, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αγνόησαν ή παρέβλεψαν˙ ότι, δηλαδή, Η Χάλκινη 

Εποχή γράφτηκε πρώτα στα αγγλικά, επομένως απευθυνόταν κατά προτεραιότητα στο 

βρετανικό κοινό, επειδή συνιστούσε μια απάντηση στον κυρίαρχο αποικιοκρατικό 

λόγο, όπως αυτός είχε εκφραστεί στα Πικρολέμονα του Durrell.158 Εξάλλου, στην 

«στρατευμένη», αφήνοντας χώρο στην «αμφισημία» ‒κάτι που δεν συνέβαινε με τον πρώτο τόμο του 
Χρονικού μιας Σταυροφορίας: «Όμως κατά παράβαση αυτών των αρχών του [Διαφωτισμού και της 
Γαλλικής Επανάστασης], είχε αγνοηθεί [στη Ρίζα του Μύθου] το τυχόν δίκιο του αντιπάλου, στάση (σε 
ένα ποσοστό) αιτιολογημένη για έργα-λιβέλλους, όχι όμως και λογοτεχνίας, όπου η ‘‘αμφισημία’’ 
αποτελεί ‘‘δεδομένη παράμετρο’’ εξ υποθέσεως. (Ξέρω, γενικεύω προσωπική άποψη)». 
156 Το κίνημα της «αυτάρκειας», μέρος της συνολικής στρατηγικής του M. Gandhi, για εθνική 
συσπείρωση των Ινδών και δυναμική διεκδίκηση της ανεξαρτησίας τους από τη Βρετανική 
Αυτοκρατορία. 
157 Im. Wallerstein, «Ούτε πατριωτισμός ούτε κοσμοπολιτισμός» στο Μ. Nussbaum (επιμ.), Υπέρ 
Πατρίδος. Πατριωτισμός ή Κοσμοπολιτισμός;, μτφρ. Α. Τσοτσορού – Ε. Μύστακας, Αθήνα, Scripta, 
1999, σ. 148˙ πρβλ. και την κατάληξη του κειμένου του Wallerstein: «Αυτό που μας χρειάζεται από 
εκπαιδευτική άποψη είναι, όχι να μάθουμε ότι είμαστε πολίτες του κόσμου, αλλά ότι κατέχουμε 
ξεχωριστές θέσεις σε έναν κόσμο άνισο, και ότι το να είμαστε αδιάφοροι και παγκόσμιοι αφενός και το 
να υπερασπίζουμε τα στενά προσωπικά μας δικαιώματα αφετέρου, δεν συνιστούν αντιθέσεις αλλά 
θέσεις που συνδυάζονται με πολύπλοκους τρόπους. Μερικοί συνδυασμοί είναι επιθυμητοί εδώ, αλλά όχι 
αλλού, τώρα αλλά όχι τότε. Μια και το έχουμε μάθει αυτό το πράγμα, μπορούμε να αρχίσουμε ν’ 
αντιμετωπίζουμε μ’ επιτυχία από πνευματική άποψη την κοινωνική μας πραγματικότητα» (σ. 150). 
158 Τα ζητήματα αυτά, του αντιλόγου δηλαδή του Ρούφου στα Πικρολέμονα, έχουν διεξοδικά αναπτυχθεί 
και μελετηθεί σε ποικίλες εργασίες της τελευταίας εικοσαετίας, για αυτό και δεν μας απασχόλησαν εδώ 
λεπτομερειακά. Από τις μελέτες αυτές, ως πιο σημαντικές, αναφέρονται οι ακόλουθες: D. Roessel, «Ο 
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επιστολή του Αλέξη προς τον Δίωνα (που υποτίθεται ότι συνόδευε το χειρόγραφό του) 

διασαφηνίζονταν οι προθέσεις του αυτόκλητου μάρτυρα (και παθόντος) ‒«ας πούμε, 

σα μαρτυρία για μιαν ορισμένη περίοδο κι ορισμένα γεγονότα, σα μέρος της δικής μας 

‘‘αλήθειας’’ πάνω στο Κυπριακό», (Ρούφος, 2011, 14)‒, την ίδια στιγμή που 

διατυπωνόταν ως τελευταία επιθυμία του μελλοθάνατου η μετάφραση στα αγγλικά της 

εξομολογητικής αφήγησής του ‒κάτι που, όπως εικάζουμε, ο πολύγλωσσος 

διπλωμάτης Δίων δεν θα δυσκολευόταν να κάνει. 

Ό,τι ενόχλησε τον Ρούφο στα Πικρολέμονα ήταν, μεταξύ άλλων, η προσπάθεια να 

παρουσιάσει ο βρετανός συγγραφέας τη δική του εκδοχή για την όλη υπόθεση όχι ως 

μαρτυρία αλλά ως μια αντικειμενική παρουσίαση του ζητήματος, εν είδει «μελέτης» 

(από όπου μάλιστα απουσίαζε πλήρως η μυθοπλασία), αποκρύπτοντας τις αληθινές 

προθέσεις του εγχειρήματός του, που δεν ήταν άλλες από το να προσφέρει μια πειστική 

απολογία για την πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης των Συντηρητικών επί του 

Κυπριακού τα κρίσιμα χρόνια 1953-1956.159 Αξίζει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι κιόλας 

από την πρώτη-πρώτη γραμμή του προλόγου του ο Durrell είχε θελήσει να προλάβει 

(και να αδρανοποιήσει) ενδεχόμενες υπόνοιες του αναγνώστη για τον πραγματικό 

χαρακτήρα του έργου του, ισχυριζόμενος ότι το βιβλίο του δεν ήταν «πολιτικό», αλλά 

μάλλον μια «ιμπρεσσιονιστική μελέτη των διαθέσεων και της ψυχολογικής 

ατμόσφαιρας της Κύπρου στα ταραγμένα χρόνια 1953-6», η οποία και ευελπιστούσε 

να παραμείνει ως ένα αποτελεσματικό και διαχρονικό «μνημείο υψωμένο στην 

Κυπριώτικη αγροτιά και το τοπίο του νησιού».160  

Επιπλέον, ο Durrell προσπαθούσε να διαβεβαιώσει ότι όσα θα ακολουθούσαν στο 

κύριο σώμα του βιβλίου του δεν ήταν προσωπικές εντυπώσεις ή εκτιμήσεις, ο ίδιος 

Ρόδης Ρούφος για τα Πικρολέμονα: Ένα κεφάλαιο της Χάλκινης Εποχής που έχει αποσυρθεί» και Δ. 
Δασκαλόπουλος, «Ρόδης Ρούφος – Lawrence Durrell: Τα πικρολέμονα μιας χάλκινης εποχής» –
δημοσιεύονται και οι δύο ως επίμετρο της πιο πρόσφατης, επετειακής έκδοσης του μυθιστορήματος από 
την Εστία (Ρούφος, 2011, 307-311 και 313-326)–, Μ. Ρούσσου-Sinclair, «Με αφορμή τα παραλειπόμενα 
της Χάλκινης Εποχής του Ρόδη Ρούφου: μικρό σχόλιο στις στρατηγικές της μετα-αποικιακής 
λογοτεχνίας», περ. Μικροφιλολογικά, τχ. 2 (1997), 43-46, Λ. Παπαλεοντίου, «Από τα Πικρολέμονα του 
Λόρενς Ντάρελ στη Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου: αποικιοκρατικός λόγος και αντίλογος», 
Στοχαστικές προσαρμογές, ό.π., σ. 146-163 και του ιδίου, «Οι Κλειστές Πόρτες ως αντίλογος στα 
Πικρολέμονα και στη Χάλκινη Εποχή», Όψεις της ποιητικής του Κώστα Μόντη, ό.π., σ. 139-173 και Δ. 
Δασκαλόπουλος, «Ρόδης Ρούφος – Λώρενς Ντάρελ: δύο άσπονδοι φίλοι», περ. Νέα Εστία (αφιέρωμα 
του 2012), ό.π., 48-58. 
159 Ειδικά, για την «εικόνα» της Κύπρου και των Κυπρίων στα Πικρολέμονα, πρβλ. και Β. Π. 
Καραγιάννη, «Η Κύπρος (1953-1956) μέσα από τα Bitter Lemons: Lawrence Durrell, φιλέλλην ή 
αποικιοκράτης;», περ. Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. ΞΖ΄-ΞΗ΄ (2003-2004), 385-410 και Β. Παπασταύρου-
Κορωνιωτάκη, «Απόρρητος φάκελος Lawrence Durrell, η Κύπρος και τα Πικρολέμονα», περ. Ακτή 
(Λευκωσίας), τχ. 60 (φθιν. 2004), 461-470. 
160 Λ. Ντάρρελ, Πικρολέμονα, μτφρ. Αιμ. Χουρμούζιος, Αθήνα, Γρηγόρης, 1959, σ. 9. 
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δηλαδή είχε απεκδυθεί πλήρως της υποκειμενικής του αντίληψης, κρίσης ή διάθεσης, 

και επιδίωκε να προσλάβει τα γεγονότα «με τα μάτια των φιλόξενων συγχωριανών 

[τ]ου», συμπεριλαμβάνοντάς τα σε μια πανοραμική αφήγηση από τη σκοπιά ενός 

ψύχραιμου, αμερόληπτου και αδέκαστου παρατηρητή-παντογνώστη-«θεού» ‒του 

είδους, δηλαδή, που ο Αλέξης ή ο Δίων ομολογούσαν, όπως είδαμε, ότι δεν μπορούσαν 

να υποδυθούν στις δικές τους συγγραφικές φιλοδοξίες ή απόπειρες: 

Οι περιστάσεις μου επιτρέψανε να έχω πολλαπλές όψεις της κυπριώτικης ζωής και των 
κυπριακών ζητημάτων, γιατί πέρασα από διάφορα επαγγέλματα όσο ήμουν εκεί [στην 
Κύπρο], υπηρέτησα, μάλιστα, και σε υπεύθυνη θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης τα 
τελευταία δυο χρόνια της παραμονής μου στο νησί. Έτσι, μπορώ να πω ότι 
παρακολούθησα το ξετύλιγμα της κυπριακής τραγωδίας και από την ταβέρνα του χωριού 
και από τα κυβερνητικά γραφεία. Προσπάθησα να την περιγράψω ανάμεσα από τα 
πρόσωπα του βιβλίου μου και να την αποτιμήσω από τη σκοπιά των ατόμων μάλλον παρά 
της πολιτικής, γιατί ήθελα να διαφυλάξω το βιβλίο από τις μικρότερες επικρίσεις με την 
ελπίδα πως θα μπορούσε να διαβάζεται και ύστερ’ από καιρό, όταν οι σημερινές 
παρεξηγήσεις θα διαλύονταν, όπως άλλωστε θα συμβεί αργά ή γρήγορα.161 

Ήδη ο D. Roessel έχει επισημάνει την προβληματικότητα και τις αντιφάσεις στις 

οποίες υπέπιπτε ο Durrell στον πρόλογό του: Πώς είναι δυνατόν ένα βιβλίο που 

εκδόθηκε την περίοδο εκείνη και αφορούσε τόσο πρόσφατα (τότε) γεγονότα να μην  

έχει πολιτική χροιά; Τι ήταν αυτό που προσέδιδε ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη 

περίοδο, αν όχι οι πολιτικές εξελίξεις; Και για ποιους άλλους λόγους, πλην όσων 

σχετίζονταν με την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (Emergency) που επιβλήθηκε στο 

νησί, τα χρόνια αυτά θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει ως «ταραγμένα» ή να 

μιλήσει με δραματικούς όρους για «κυπριακή τραγωδία»; Πόσο αντικειμενικός 

μπορούσε να είναι στις εκτιμήσεις του κάποιος, ο οποίος ομολογούσε ότι υπηρέτησε, 

από «υπεύθυνη» μάλιστα θέση, την αποικιακή κυβέρνηση και πόσο, σε τελική 

ανάλυση, ο Durrell ήταν σε θέση να διαχωρίσει την επίσημη ιδιότητά του από αυτή του 

συγγραφέα, μην επιτρέποντας στην πρώτη να επηρεάσει τη δεύτερη;162 

Ο Ρούφος τουλάχιστον εμφανιζόταν πιο ειλικρινής τόσο στο σημείωμα που θα 

συνόδευε την ελληνική έκδοση, όσο βέβαια και στον δικό του πρόλογο. Το τέχνασμα, 

άλλωστε, να παρουσιάσει τη μαρτυρία τού άμεσα εμπλεκόμενου στον Αγώνα Αλέξη  

μέσω του φίλου του και διπλωμάτη Δίωνα θα εξυπηρετούσε και αυτή τη σκοπιμότητα, 

να τηρήσει δηλαδή ο συγγραφέας τις αποστάσεις του από τον κεντρικό του ήρωα και 

να δώσει ακόμη περισσότερη έμφαση στη μερικότητα και στην ατομικότητα της 

161 Λ. Ντάρρελ, ό.π. 
162 Πρβλ. D. Roessel, «‘‘This is not a political book’’: Bitter Lemons as British propaganda», περ. 
Byzantine and Modern Greek Studies, τόμ. 24 (2000), 235-245. 
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περίπτωσης και της αφήγησής του. Αλλά και η ευδιάκριτη εκ μέρους του Ρούφου 

ειδολογική ταξινόμηση του έργου του ως μυθιστορήματος θα τόνιζε τον μυθοπλαστικό 

χαρακτήρα του τελευταίου, σε αντίθεση με τον Durrell, ο οποίος δήλωνε στον πρόλογό 

του ότι τα Πικρολέμονα συμπληρώνουν «μια τριλογία νησιώτικων βιβλίων», 

υπονοώντας ουσιαστικά την ένταξή τους στο είδος της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας 

(travel writing), που στον αγγλοσαξονικό (τουλάχιστον) χώρο γενικά δεν θεωρείται ως 

«μυθοπλασία», κατατάσσεται δηλαδή συνήθως στην κατηγορία της non-fiction. Την 

προσπάθεια, εξάλλου, του Durrell να αποδείξει το μη-μυθοπλαστικό χαρακτήρα της 

αφήγησής του πιστοποιούσε η συμπερίληψη στην αρχική έκδοση των Πικρολέμονων 

βιβλιογραφίας, ευρετηρίου ονομάτων και φωτογραφικού υλικού από πρόσωπα, τοπία 

ή δείγματα της κυπριακής ανθρωπογεωγραφίας και παράδοσης που απαντώνταν ή 

αναφέρονταν στο έργο, συνιστώντας όλα μαζί επαρκή παρακειμενικά στοιχεία για τις 

αξιώσεις αυθεντικότητας και πιστότητας που ο Durrell πρόβαλλε για το βιβλίο-

ντοκουμέντο του.163 

Αντίθετα, Η Χάλκινη Εποχή, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στον 

συγγραφέα και το έργο του, πρέπει να ιδωθεί όχι μόνον ως συνέχεια του Χρονικού μιας 

Σταυροφορίας ή όχι τόσο ως μια απόλυτα πιστή κατα-(ή περι-)γραφή των γεγονότων 

του Αγώνα, εφόσον πρόκειται, όπως δηλώνεται ξεκάθαρα στον υπότιτλο, για 

μυθιστόρημα (στις παρεξηγήσεις αυτές οφείλονται πολλές από τις επιθέσεις που 

δέχτηκε ο συγγραφέας από μερίδα των σύγχρονών του κριτικών)˙164 ούτε ακόμη, θα 

προσθέταμε, ως ένα βιβλίο που προσπαθεί απλώς να απαντήσει στα Πικρολέμονα του 

163 Πρβλ. και Θ. Παυλίδου, «Πικρές αλήθειες για τα ‘‘Πικρολέμονα’’», εφ. Ο Φιλελεύθερος 
(Λευκωσίας), 27 Μαρτ. 1995. 
164 Και αν, τελικά, από την πρώτη έκδοση της Χάλκινης Εποχής απαλείφτηκαν οι σελίδες που 
αναφέρονταν στον «Μώρις Φέρρελ» [= L. Durrell], ο οποίος μετονομάστηκε εξ ανάγκης στη συνέχεια 
σε «Χάρυ Μόνταγκιου» –σελίδες που, σημειωτέο, ανήκαν στην εισαγωγική αφήγηση του Δίωνα (και 
όχι του Αλέξη), παρέχοντας ακόμη ένα τεκμήριο της αμοιβαιότητας και συμπληρωματικότητας των δυο 
αφηγηματικών προσωπείων του συγγραφέα–, τουλάχιστον οι κριτικοί θα μπορούσαν να είχαν δώσει 
περισσότερη προσοχή στα δύο (αντιθετικά και αντιφατικά μεταξύ τους) παραθέματα από βιβλία του 
Durrell, που ο συγγραφέας παρέθετε στην αρχή του «Προλόγου» του. Πράγματι, ο Ρούφος εξέθετε 
εύγλωττα την υποκρισία του Durrell μέσα από δύο αποσπάσματα «ταξιδιωτικών» του βιβλίων (από τους 
Στοχασμούς πάνω σε μια Θαλάσσια Αφροδίτη και, φυσικά, από τα Πικρολέμονα), ενδεικτικά του ήθους 
του ανδρός και του (δήθεν) «φιλελληνισμού» του: αν στο πρώτο εξυμνούνταν η Ελλάδα ως αισθητική 
αξία με το «γυμνό» φυσικό τοπίο των ελληνικών νησιών να επιδρά ευεργετικά στους κατοίκους, 
μεταδίδοντάς τους κάτι από τη λιτότητά και την ευγένειά του και διδάσκοντάς τους το αδούλωτο 
φρόνημα («τη γυμνή φτώχεια που φέρνει χαρά δίχως ταπείνωση, την αγνότητα και τους έξοχους τρόπους 
των νησιωτών… Την όρθια, αρσενική συνείδηση της περιπέτειας στ’ αρχιπέλαγο»), στο δεύτερο 
παρουσιάζονταν μια σειρά ρητορικών ερωτημάτων που απηχούσαν μερικά από τα πιο διαδεδομένα 
επιχειρήματα της βρετανικής προπαγάνδας εναντίον της Ελλάδας στην Κύπρο: «Πώς είναι δυνατό να 
θέλει ο Κύπριος την Ένωση; απορούσαν όσοι Άγγλοι κάτοικοι της Κύπρου ήξεραν καλά την Ελλάδα. 
Εύλογη η απορία τους. Στρατιωτική θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Εξοντωτική φορολογία; 
Κακοδιοίκηση;» (Ρούφος, 2011, 13). 
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Durrell, υιοθετώντας την ίδια μονομέρεια, απλώς από την αντίπερα «όχθη». Το 

«μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα», ο Ρούφος το σχεδίασε ως μια πολυπρισματική 

σύνθεση «ετερόγλωσσων» και συχνά αλληλοσυγκρουόμενων «λόγων» και «φωνών» 

(με μπαχτινικούς όρους), με στόχο να αποφευχθεί η «μονολογικότητα» και να 

αναδειχτεί ακριβώς η πολυπλοκότητα του Κυπριακού προβλήματος˙ πολυπλοκότητα 

που προέκυπτε από τις διαφορετικές, παρεκκλίνουσες και εντέλει ασύμπτωτες οπτικές, 

μέσα από τις οποίες το αντιμετώπιζε η κάθε πλευρά, καθώς και τα διλήμματα σε 

πολιτικό, ανθρωπιστικό, ακόμη και φιλοσοφικό επίπεδο, τα οποία δημιουργούσε η 

σταδιακή διολίσθηση στον φαύλο κύκλο της ένοπλης βίας. 

 

Αν υπάρχει μια βασική θέση που (αισθανόμαστε ότι) διατρέχει τη Χάλκινη Εποχή και 

την οποία ο συγγραφέας θα προσυπέγραφε και με τα δυο του χέρια είναι η κατάληξη 

της απάντησης του αμερικανού φιλόσοφου H. Putnam στην ανενδοίαστη υπεράσπιση 

του κοσμοπολιτισμού από τη Μ. Nussbaum σε μια σχετική συζήτηση που διεξήχθη 

αρχικά στην εφημερίδα Boston Review στα τέλη του 1994. Ο Putnam δεν θα 

διαφωνούσε με τη συνάδελφό του και την κοσμοπολιτική οπτική της, σύμφωνα με την 

οποία «η ύψιστη πίστη μας πρέπει να είναι η αφοσίωση στην κοινότητα του 

ανθρώπινου γένους, και οι βασικές αρχές της πρακτικής μας σκέψης πρέπει να 

σέβονται την ισότιμη αξία όλων των μελών αυτής της κοινότητας»˙ ωστόσο, κατά την 

άποψή του το δίλημμα μεταξύ «πατριωτισμού και κοσμοπολιτισμού» ήταν μάλλον 

ψευδές και παραπλανητικό, εφόσον: 

Όλοι πρέπει να ζούμε και να κρίνουμε μέσα από τις ιδιαίτερες κληρονομιές μας ενώ 
παραμένουμε ανοιχτοί σε γνώσεις και κριτικές προερχόμενες απέξω. Και αυτός είναι ο 
λόγος που το καλύτερο είδος του πατριωτισμού ‒η αφοσίωση σε ό,τι είναι καλύτερο στις 
παραδόσεις που έχει κληρονομήσει κανείς‒ είναι αναντικατάστατο. Ανακεφαλαιώνοντας, 
δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε μεταξύ του πατριωτισμού και της οικουμενικής 
λογικής. Η κριτική νοημοσύνη και η αφοσίωση σε ό,τι καλύτερο υπάρχει στις παραδόσεις 
μας, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών και θρησκευτικών μας παραδόσεων, είναι 
αλληλοεξαρτώμενες.165 

 

165 H. Putnam, «Είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε ανάμεσα στον πατριωτισμό και την οικουμενική 
λογική;», στο Μ. Nussbaum (επιμ.), Υπέρ Πατρίδος…, ό.π., σ. 120 (η σύνοψη των θέσεων της Μ. 
Nussbaum υπέρ του κοσμοπολιτισμού στη σ. 9). Για το χρονικό της συζήτησης, πρβλ. την «Εισαγωγή» 
του J. Cohen (ό.π., σ. 9-10), αλλά και τα ίδια τα κείμενα της Μ. Nussbaum (ό.π., σ. 13-31, και τη 
δευτερολογία της, σ. 157-173). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Η εργασία αυτή, κατά ένα μεγάλο μέρος, είχε ως αντικείμενό της την παρουσίαση των 

τοποθετήσεων της ελλαδικής και κυπριακής κριτικής για την κατοχική/αντιστασιακή 

τριλογία του Ρόδη Ρούφου (Χρονικό Μιας Σταυροφορίας, 1954-1958/1972) και για το 

«μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα» (Χάλκινη Εποχή, 1960). Αν είναι απαραίτητος 

ένας απολογισμός από την αναλυτική και, ενδεχομένως, σχολαστική ανασκόπηση των 

απόψεων που εκφράστηκαν για τα βιβλία αυτά στην πνευματική αγορά κατά το αμέσως 

επόμενο διάστημα από την έκδοσή τους (μια αναμέτρηση της διανόησης της εποχής με 

τον συγγραφέα και το έργο του, που αποδόθηκε εκ μέρους μας στα πρώτα τρία 

κεφάλαια της εργασίας μας), αυτός προκύπτει περισσότερο ως μια ανάγκη ψύχραιμου 

αναστοχασμού πάνω στις συνθήκες, στους όρους και στις προϋποθέσεις άσκησης και 

εκφοράς του κριτικού λόγου στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο. 

Σίγουρα θα παραβιάζαμε ανοιχτές θύρες, εάν περιοριζόμασταν μόνο στη 

διαπίστωση της «πρωταρχικής σημασίας του χωροχρόνου» και αυτού του φαινομένου 

που τόσο εύστοχα είχε αποδώσει ο Π. Μουλλάς ως «ιδεολογική υπερφόρτιση», 

ευδιάκριτη τόσο στη λεγόμενη δημιουργική λογοτεχνία όσο και στη λογοτεχνική 

κριτική της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Ούτε, επίσης, θα αρκούσε η διάγνωση, με 

αφορμή, για παράδειγμα, την περίπτωση του Ρ. Αποστολίδη και την κριτική του για το 

«κυπριακό» μυθιστόρημα του συγγραφέα, κάποιων «χρόνιων ανεπαρκειών της 

νεοελληνικής κριτικής», όπως ήταν «ο χαμηλός βαθμός ευαισθησίας, γνώσης και 

στοχασμού, η προχειρογραφία και η έλλειψη ύφους και (ήθους), η μικροψυχία και η 

εμπάθεια των προσωπικών επιθέσεων, ο σαρωτικός τόνος και ο στείρος δογματισμός», 

ό,τι τελοσπάντων εμφανιζόταν την εποχή εκείνη ως «θυμικό υπερχείλισμα».1 

Στην περίπτωση του Ρούφου, όλα τα παραπάνω θα ίσχυαν, ίσως, στον απόλυτο 

βαθμό. Κάτι παραπάνω: κάποιοι κριτικοί, όπως ο Δ. Ραυτόπουλος, εμμένοντας στις 

«νεανικές στην απολυτότητά τους» απόψεις τους περί «μαύρης πολιτικής 

λογοτεχνίας»,2 θα έκλειναν κυριολεκτικά τα μάτια τους μπροστά στο έργο του 

συγγραφέα, αρνούμενοι να το παρακολουθήσουν (ως όφειλαν) συνολικά, κρατώντας 

σταθερά τις πρώτες εντυπώσεις και τα αρνητικά συναισθήματα που τους είχε 

1 Πρβλ. Π. Μουλλάς, «Ο κριτικός λόγος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς», Η Δέκατη Μούσα. Μελέτες 
για την Κριτική, Αθήνα, Σοκόλης, 2001, σ. 176 και 180. 
2 Πρβλ. Α. Ζήρας, «Ιδεολογικές παράμετροι της μεταπολεμικής λογοτεχνικής κριτικής», περ. Το Δέντρο, 
τχ. 42-43 (Ιαν.-Φεβρ. 1989), σ. 43. 
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δημιουργήσει η ανάγνωση της πρωτόλειας Ρίζας του Μύθου. Με άλλα λόγια, η 

καταδίκη για τον συγγραφέα θα ήταν εξαρχής αμετάκλητη, παρά την προσχηματική 

«δεύτερη ευκαιρία» που θα του δινόταν, καθώς ουσιαστικά δεν υπήρχε πρόθεση να 

διερευνηθεί έστω η πιθανότητα της όποιας αλλαγής, εξέλιξης ή και ωρίμανσης του 

Δίωνα στην πορεία του προς την Άλλη Όχθη και τη Χάλκινη Εποχή. Κάθε άλλο 

μάλιστα˙ ο Δ. Ραυτόπουλος (σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον Α. Αργυρίου) δεν θα 

προχωρούσε ποτέ σε αναθεώρηση της κριτικής του τοποθέτησης για το συνολικό έργο 

του Ρούφου, δεν θα συναινούσε δηλαδή σε ό,τι ο ίδιος είχε αποκαλέσει ως «το 

άσπρισμα του μαύρου».3 Έτσι, πενήντα σχεδόν χρόνια από την κριτική του για τη 

Χάλκινη Εποχή, θα εξακολουθούσε να τη θεωρεί αποτυχημένη, επικαλούμενος τον T. 

Adorno και τα δόγματα της Αισθητικής Θεωρίας του: στη λογική του μη διαχωρισμού 

της «ιδέας», της φιλοσοφικής δηλαδή θέσης, από την «αλήθεια» ενός έργου, θα 

υποστήριζε σταθερά ότι «η καταφανής κιβδηλεία του ιδεαλισμού ψευτίζει παλαιόθεν 

τα έργα».4 

Από ιδεολογικής άποψης, λοιπόν, ο Ρούφος συγκαταλέχτηκε από πολύ νωρίς και 

οριστικά στη (σαφώς μειοψηφική προκειμένου για τη λογοτεχνία) μεριά των 

(ηττημένων) «νικητών» του Εμφυλίου. Επιπλέον, το γεγονός ότι είχε επιλέξει, 

ιδιαίτερα στο πρώτο του μυθιστόρημα, να παρουσιάσει το «τραύμα» ή την «αλήθεια» 

της δικής του πλευράς (σε αντίθεση με την κυριαρχία του διάχυτου και υπό τις 

περιστάσεις απολύτως δικαιολογημένου θυματοποιητικού λόγου της Αριστεράς για την 

ίδια περίοδο), στιγμάτισε ανεξίτηλα την παρουσία του στα νεοελληνικά γράμματα ως 

«αντιδραστική» και αναπόδραστα βεβαρημένη με τις αμαρτίες τής πολιτικά, 

ιδεολογικά και ηθικά υπόλογης «εθνικοφροσύνης». Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ήδη 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 (αν όχι και πιο νωρίς), ο ίδιος είχε 

αποστασιοποιηθεί από τον ακραίο αντικομμουνισμό, τις ιδεολογικές αρχές και τις 

πολιτικές πρακτικές του φοβικού μετεμφυλιακού συντηρητικού κατεστημένου, 

3 Πρβλ. Δ. Ραυτόπουλος, «Δεν ήμουν ο Πάπας της αριστερής κριτικής», περ. Μανδραγόρας, τχ. 30 (Σεπτ. 
2003), 28-29 και του ιδίου, Αναθεώρηση Τέχνης. Η Επιθεώρηση Τέχνης και οι Άνθρωποί της, Αθήνα, 
Σοκόλης, 2006, σ. 198-201 και Εμφύλιος και Λογοτεχνία, ό.π., σ. 24. 
4 Δ. Ραυτόπουλος, Αναθεώρηση Τέχνης…, ό.π., σ. 203. Στο επίμετρο του βιβλίου του για την Επιθεώρηση 
Τέχνης (σ. 169-223) περιέχεται και η συνολική «Απάντηση» του Ραυτόπουλου στο βιβλίο της Αιμ. 
Καραλή (Μια Ημιτελής Άνοιξη… ό.π.), η οποία, και προκειμένου για τα πρώτα μυθιστορήματα των Ρ. 
Ρούφου, Θ. Δ. Φραγκόπουλου, Αλ. Κοτζιά και Ν. Κάσδαγλη, είχε κάνει λόγο για εκ μέρους του 
«παρανάγνωση» της «μαύρης πολιτικής λογοτεχνίας», με κριτήρια αποκλειστικά και μόνον ιδεολογικά 
(και όχι αισθητικά). Στην «ετυμηγορία» αυτή της Καραλή, ο Ραυτόπουλος θα αντιτείνει: «Αν η 
αντεπίθεσή μου στο αντικομμουνιστικό Χρονικό μιας Σταυροφορίας ήταν αποκλειστικά ιδεολογική, τι 
μ’ ενοχλούσε ιδεολογικά στη Χάλκινη εποχή του ίδιου συγγραφέα; Μήπως ο αντι-αποικιακός αγώνας 
των Κυπρίων;» (ό.π., σ. 207). 
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εκφράζοντας, όπως και ο Γ. Θεοτοκάς, έναν ανοιχτό, δημοκρατικό, συνεπή και 

ανεκτικό φιλελευθερισμό (με «σοσιαλίζουσες» μάλιστα «νότες»), χωρίς 

προκαταλήψεις και αποκλεισμούς.5 

Φυσικά στην κριτική υποδοχή του έργου του συγγραφέα, υπήρξαν και οι 

εκπλήξεις, όπως ήταν η τοποθέτηση του Αλ. Κωνσταντινίδη για τη Χάλκινη Εποχή (εκ 

διαμέτρου αντίθετη από την αντίστοιχη της Ρίζας του Μύθου λίγα χρόνια πριν), ή, 

ακόμη πιο εντυπωσιακή στη μεταστροφή της, η κριτική του Αιμ. Χουρμούζιου. Ο 

διευθυντής της Καθημερινής, όπως προηγουμένως (άλλα πιο έμμεσα) ο Β. Βαρίκας και 

αργότερα ο Α. Σαχίνης, θα αναγνώριζε προδρομικά (στο γύρισμα της δεκαετίας του 

1960) ως προτερήματα της συνολικής παρουσίας του Ρούφου στα πνευματικά 

πράγματα της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, την προσπάθεια αποκρυπτογράφησης 

των σύνθετων όψεων των πρόσφατων ιστορικών εμπειριών του ελληνισμού, τον 

τολμηρά επίκαιρο και βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα των έργων του, την 

προτεραιότητα του βιωμένου και του βιωματικού, την αναπαράσταση του ψυχικού και 

πνευματικού δράματος της σύγχρονης ατομικότητας˙ την ανάδειξη, εν τέλει, ενός 

«μοντέρνου» ήρωα, ο οποίος δεν εκχωρεί τα δικαιώματα της αμφιβολίας, της βασάνου 

και της κριτικής σε οποιαδήποτε «ανώτερη» μεταφυσική «αλήθεια» ή ιστορική 

«αναγκαιότητα», αλλά που δεν αρνείται μολαταύτα την ιδεολογική, φιλοσοφική ή 

μυστικιστική αναζήτηση και, παράλληλα, τη «στράτευση» στο όνομα συλλογικών 

αγαθών και ιδεωδών, παρά τους ενδοιασμούς και τα διλήμματα που συχνά αυτά 

προϋποθέτουν ή τα μέσα και τις μεθοδεύσεις που επιβάλλουν για την πραγμάτωσή 

τους. 

Από κει και πέρα, η επιλογή μας να αποδώσουμε στα πρώτα τρία κεφάλαια τις 

κυριότερες παρατηρήσεις των κριτικών πάνω στο Χρονικό μιας Σταυροφορίας και στη 

Χάλκινη Εποχή, να ανασυστήσουμε (όσο και όπου αυτό ήταν δυνατό) το ευρύτερο 

πλαίσιο της ερμηνευτικής τους προσέγγισης και, τελικά, να διακρίνουμε το (λανθάνον 

κάποτε) νήμα της συλλογιστικής τους μέσα και από τη σύγκριση με ομόλογα κείμενα, 

την (άμεση ή έμμεση) μεταξύ τους αντιπαράθεση και τον (ανοιχτό ή υπονοημένο) 

διάλογο που αναπτύχθηκε ταυτόχρονα και παράλληλα σε διάφορα επίπεδα, είχε ως 

στόχο την ανάδειξη της αλληλοεπιδρώσας σχέσης της κριτικής με τη λογοτεχνία και 

5 Για τα ζητήματα αυτά, πρβλ. και το κείμενό μας, Α. Δ. Μπαζούκης, «Ο άβολος μετεωρισμός ενός 
φιλελεύθερου διανοούμενου στη δεκαετία του 1950: Ταυτότητα και ετερότητα στην πολιτική σκέψη και 
στο έργο του Ρόδη Ρούφου», περ. Κονδυλοφόρος, ό.π., 237-238 και 241-243. 
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τον «πρωτεϊκό», βαθύτατα επικοινωνιακό και «διαλογικό» (με τη μπαχτινική έννοια 

του όρου) χαρακτήρα της πρώτης.  

Επρόκειτο, δηλαδή, με αφορμή τα έργα του Ρούφου, για μια απόπειρα διερεύνησης 

και επιβεβαίωσης της οριακής, μικτής και σύνθετης φύσης του κριτικού λόγου, που 

προκύπτει μέσα από την αναμέτρηση του εκάστοτε φορέα του με την εποχή του (τα 

προτάγματα, τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της), με το έργο και με τον συγγραφέα, 

με άλλους ομότεχνους κριτικούς και λογοτέχνες (τις φιλοσοφικές, ιδεολογικές και 

αισθητικές τους ορίζουσες), και, φυσικά, με τον ίδιο του τον εαυτό (ακόμη και με 

προηγούμενα κριτικά κείμενά του, όπως συνέβη εδώ με τις περιπτώσεις του Α. 

Κοββατζή, του Αιμ. Χουρμούζιου, του Β. Βαρίκα, του Δ. Ραυτόπουλου, του Χ. 

Μηλιώνη, του Α. Κωνσταντινίδη κ.ά.), αποδεικνύοντας, πάλι με τα λόγια του Π. 

Μουλλά, πως «στις καλύτερες αλλά και σπανιότερες ώρες» της: 

η άξια του ονόματός της κριτική της λογοτεχνίας είναι και κριτική και λογοτεχνία και 
αυτοκριτική και κριτική της κριτικής, δηλαδή αναζήτηση του εαυτού της.6 

Αν, επίσης, θεωρήσουμε ως δεδομένη την εγκυρότητα του (επιβεβλημένου από 

την ίδια τη φύση του αντικειμένου της μελέτης μας) αξιώματος ότι: 

η ιστορία της λογοτεχνίας και της κριτικής, όπως εξάλλου η ιστορική θεώρηση κάθε 
ανθρώπινης δραστηριότητας, οργανώνει το ερευνητικό και κατόπιν το γνωστικό πεδίο της 
με τη διαχρονική αφαίρεση των σημαινουσών λεπτομερειών, την αναγωγή του ζωντανού 
γίγνεσθαι, κατάφορτου από αντιφατικές ανθρώπινες σκέψεις και αντίδρομες ενέργειες, σε 
λειασμένο, αδρανές υλικό, πανεποπτικά θεωρημένο,  

η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της εν θερμώ δεξίωσης σημαντικών λογοτεχνικών 

έργων δεν επαναφέρει απλώς την εικόνα στις ορθές της διαστάσεις, ούτε παρέχει μόνον 

το προνόμιο της διείσδυσης στον «πυρήνα» μιας εποχής, επανασυνδέοντας τον 

ερευνητή με τις κυρίαρχες σταθερές της κριτικής σκέψης, τις «διάφορες τάσεις» της, 

τις «οπισθοδρομικές αγκυλώσεις» της ή τις «αναθεωρητικές ροπές» της, αλλά 

προκαλεί και δοκιμάζει (εκ νέου) τη δική του κριτική εγρήγορση και ευαισθησία, 

δηλαδή ανοίγει ένα νέο πεδίο ωσμώσεων, έναν καινούριο και πολυδιάστατο διάλογο: 

Στο βαθμό που η ανάγνωση της λογοτεχνίας είναι άρρηκτα ή και αναπόδραστα 
συναρτημένη με την κρίση της, τη δική μας και των άλλων, την ιστορική και τη σύγχρονη, 
η διείσδυση στο παρελθόν της κριτικής του λογοτεχνικού έργου αποβαίνει εντέλει ένας 
ακόμη τρόπος επικαιροποίησης του τελευταίου.7 

6 Π. Μουλλάς, «Ο κριτικός λόγος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς», Η Δέκατη Μούσα…, ό.π., σ. 180.  
7 Ε. Γαραντούδης, «Η χαρτογράφηση της μεταπολεμικής λογοτεχνικής κριτικής», περ. Νέα Εστία, τόμ. 
145, τχ. 1708 (Ιαν. 1999), 79 (από όπου και τα δύο παραθέματα και οι φράσεις στα εισαγωγικά). 
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Ο «διάλογος» αυτός με το έργο του συγγραφέα και με τις κριτικές τοποθετήσεις 

ομοτέχνων και λογίων της εποχής του, αλλά και με αντίστοιχες προσεγγίσεις 

(ακαδημαϊκών και μη) φιλολόγων και ιστορικών μέχρι τις μέρες μας, μάς οδήγησε στη 

δική μας ερμηνευτική πρόταση για τα πλέον αμφιλεγόμενα και «στρατευμένα» βιβλία 

του συγγραφέα, τη Ρίζα του Μύθου και τη Χάλκινη Εποχή. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

επιμείναμε αρκετά στη συζήτηση όλων των «κενών», των ασυνεπειών, των 

ιδεολογικών και αισθητικών παλινδρομήσεων του Δίωνα και της παρέας των 

«σταυροφόρων», όλων τελικά των προβληματικών πτυχών που είχαν εντοπιστεί 

εξαρχής στον πρώτο τόμο του Χρονικού μιας Σταυροφορίας8 ‒όχι, βέβαια, για να 

αποδώσουμε στον συγγραφέα κακοπιστία και σκόπιμη διαστρέβλωση της 

πραγματικότητας. Αυτό, άλλωστε, θα ήταν πολύ εύκολο και υπάρχουν πολλοί πριν από 

εμάς (μη εξαιρουμένου του ίδιου του Ρούφου) οι οποίοι έχουν επισημάνει (ή 

παραδεχτεί) την εμπάθεια, την ιδεολογική μονομέρεια, τον φανατισμό και την «άγουρη 

σκληράδα» του αυτοβιογραφικού ήρωα˙ όλα όσα, δηλαδή, δεν επέτρεπαν στον 

εικοσάχρονο Δίωνα να διαθέτει μια ευρύτερη αντίληψη των πραγμάτων και εκείνη τη 

μετριοπάθεια, το ψυχικό σθένος και την ανωτερότητα που θα τον έκαναν να 

αναγνωρίσει τα επιτεύγματα και τις αρετές του αντίπαλου στρατοπέδου ‒όπως συνέβη, 

λόγου χάρη, με τα Τετράδια Ημερολογίου του ηλικιακά και πνευματικά ωριμότερου 

Θεοτοκά. 

Εξάλλου, ο μελετητής πρέπει διαρκώς να υπενθυμίζει στον εαυτό του (και στον 

αναγνώστη) ότι ο Ρούφος δεν έγραφε ιστορία και θα ήταν λάθος να αναμένουμε εκ 

μέρους του μια σφαιρική και ισορροπημένη, κατά κάποιον τρόπο πανοραμική και 

«αντικειμενική» εικόνα της κατάστασης στην κατεχόμενη Αθήνα από την προοπτική 

κάποιου παντεπόπτη, «δίκαιου» και «αμερόληπτου» αφηγητή/θεού –πράγμα που δεν 

ήταν έτσι κι αλλιώς σε θέση να κάνει ο συγγραφέας, ούτε και βρισκόταν στις προθέσεις 

του, όπως το καθιστούσε σαφές και στο σύντομο σημείωμα της πρώτης έκδοσης της 

8 Ας υπενθυμίσουμε εδώ και πάλι τη σχετική επισήμανση του Κ. Πορφύρη στην κριτική του για τη Ρίζα 
του Μύθου (εφ. Η Αυγή, 19 Αυγ. 1955): «Το Χρονικό επεκτείνεται ώς το Φλεβάρη του ’44. Πόσα 
γεγονότα, πόσες πράξεις ατομικού και ομαδικού ηρωισμού δεν έγιναν τα χρόνια αυτά: πείνα, εκτελέσεις, 
αγώνας για την επιβίωση, κινητοποιήσεις κατά της πολιτικής επιστρατεύσεως, κατά των εκτελέσεων, 
κατά της καθόδου των Βουλγάρων του Φίλωφ στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι αδιάφορα για τα 
αξιολάτρευτα παιδιά της Ρίζας του Μύθου. Κάποτε οι αντίπαλοί τους ετοίμαζαν κινητοποιήσεις για τις 
25 του Μάρτη. Και τότες τα καλόπαιδα ‘‘για να τους προλάβουν’’ ‒και μόνο για να τους προλάβουν‒ 
έκαναν μια συγκέντρωση. Αλλά τα συνθήματα ‘‘λάδι, ψωμί’’ ο συγγραφέας τα ονομάζει ‘‘μπακάλικα’’. 
Αυτά όλα, το δράμα του Ελληνικού Λαού, ο αγώνας της απελευθερώσεως, τους είναι αδιάφορα» (στο 
Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό, την Ιστορία και την Πολιτική, ό.π., σ. 267-268). 
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Ρίζας του Μύθου. Θυμόμαστε τι παρατηρούσε ο (γενικά εύστοχος) Β. Βαρίκας ήδη από 

το 1955: 

Το γεγονός, που το επιβεβαιώνει άλλωστε κάθε σελίδα του βιβλίου του, δεν μπορεί να 
καταλογιστεί προκαταβολικά σε βάρος του συγγραφέα. Ο Προβελέγγιος δεν γράφει 
Ιστορία, ώστε τα αντικειμενικά κριτήρια να είναι κατά κάποιο τρόπο απαραίτητα. 
Μυθιστόρημα προσπαθεί να οικοδομήσει, να δώσει δηλαδή στην αντικειμενική 
πραγματικότητα σχήμα και μορφή ικανά να δικαιώσουν το ατομικό του όραμα για τη ζωή 
και την κοινωνία. Η ευρύτητα του οράματος και η πειστικότητα των καταστάσεων, και 
όχι η ακρίβεια των συμβάντων και η ορθότητα των ιδεών –και υπάρχουν πάρα πολλές 
«ιδέες» στη Ρίζα του Μύθου–, είναι εκείνα που θα κρίνουν, σε τελευταία ανάλυση, την 
επιτυχία του.9 

Επιπλέον, κάτι τέτοιο (το να υπερβεί, δηλαδή, τον εαυτό του και να αντικρίσει τα 

πράγματα με άλλο μάτι) το είχε ήδη αποκλείσει ο Ρούφος στην πράξη με την 

προκλητική (για το σύνολο των κριτικών) επιλογή του να αφήσει ουσιαστικά έξω από 

το οπτικό και συγγραφικό του πεδίο το τραυματικό φαινόμενο του λιμού και των 

τραγικών συνεπειών του στη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της πρωτεύουσας 

κατά τον πρώτο χειμώνα της Κατοχής (1941-42) ή τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του 

κρίσιμου πρώτου εξαμήνου του 1943 και τον αντίκτυπό τους στο γενικότερο 

αντιστασιακό κίνημα. Η σημασία, όμως, της αποσιώπησης των πιο εντυπωσιακών 

εκδηλώσεων πολιτικής αντίστασης και άλλων πτυχών της κατοχικής ζωής έγκειται 

αλλού, και είναι, κατά την άποψή μας, ενδεικτική της διαφορετικής άποψης και στάσης 

εαμικών και μη εαμικών πηγών (ή και μελετών) σε σχέση με την απόδοση ευθυνών για 

την έναρξη της κατοχικής εμφύλιας βίας ‒όπως, φυσικά, και της απόκλισης των 

ερμηνειών τους γύρω από το ακανθώδες αυτό ζήτημα. 

Όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε διεξοδικά στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Ρούφος 

είχε επικεντρώσει εξαρχής το βλέμμα του στον χώρο του Πανεπιστημίου˙ η «πόλωση» 

που επικρατούσε εκεί ήδη από τα τέλη του 1942 μεταξύ της εαμικής πλευράς και των 

υπόλοιπων οργανώσεων (ας ανακαλέσουμε και πάλι στη μνήμη μας τις συγκρούσεις 

για τον έλεγχο του ΤΑΦ) θα έπαιρνε νέες διαστάσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 

1943, ύστερα και από την ίδρυση της ΕΠΟΝ, την άρνηση των «κανελλοπουλικών» 

οργανώσεων να ανταποκριθούν στο ενωτικό κάλεσμα της τελευταίας (και 

συνολικότερα στα «ανοίγματα» του ΕΑΜ στον κεντρώο χώρο) και την απόφασή τους 

να διεκδικήσουν αυτόνομη κάθοδο στις φοιτητικές εκλογές του Απριλίου ‒οι οποίες 

και θα έδιναν αφορμή για νέα επεισόδια και για ξεκαθάρισμα παλιών λογαριασμών.  

9 Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα (1945-1956, 1960), ό.π., σ. 367. 
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Ο συγγραφέας εμφανίζεται πεπεισμένος ότι όσα είχαν ήδη λάβει χώρα 

προηγουμένως και όσα θα διαδραματίζονταν στις Ανώτατες Σχολές το πρώτο εξάμηνο 

του 1943 θα προοικονομούσαν και συνάμα θα αντανακλούσαν (μολονότι, φυσικά, δεν 

θα καθόριζαν, και μάλιστα με τρόπο καταλυτικό, παρά τις αρχικές προς τούτο 

φιλοδοξίες του Δίωνα και των υπόλοιπων «σταυροφόρων» της παράταξής του) τις 

γενικότερες εξελίξεις στο εσωτερικό˙ αυτές θα έφταναν στην πρώτη οδυνηρή 

κορύφωσή τους λίγο αργότερα, από το φθινόπωρο του 1943 κ.ε., με το ξέσπασμα των 

εμφύλιων συγκρούσεων μεταξύ του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ στην ύπαιθρο και στην 

ηπειρωτική χώρα. Αξίζει να θυμηθούμε εδώ τι απαντούσε στον Αιμ. Χουρμούζιο, όταν 

αυτός του καταμαρτυρούσε ότι ο «αγώνας» των «Χριστιανοδημοκρατών» 

περιοριζόταν μόνο στο «ξύλο» μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου: 

Αλλά, λέτε, ο αγώνας περιοριζόταν σε «ξύλο στο Πανεπιστήμιο». Παράδοξο πως, ενώ με 
τόση προσοχή διαβάσατε το βιβλίο, σας διέφυγε ότι οι φοιτητικές συγκρούσεις δεν ήταν 
παρά η πρώτη φάση του αγώνα. (Αν τις αναφέρω αρκετά είναι γιατί στον πανεπιστημιακό 
μικρόκοσμο πρωτοεκδηλώθηκε η κομμουνιστική τρομοκρατία κι εκεί πρωτο-
αντιμετωπίστηκε, πρώτα παθητικά κι ύστερα με «λευκή τρομοκρατία», την ώρα που οι 
πολλοί, οι σοβαροί άνθρωποι κοιμόντουσαν ακόμα ήσυχοι ή κατάστρωναν πολιτικά 
προγράμματα). Από τις γροθιές και το βάψιμο συνθημάτων στους τοίχους  ο αγώνας 
πέρασε στα μαχαίρια, από τα μαχαίρια στα πιστόλια. Απ’ το Πανεπιστήμιο βγήκε η πάλη 
κι αγκάλιασε την Αθήνα, τις φοιτητικές ομάδες διαδέχονται ΟΠΛΑ απ’ τη μια μεριά κι οι 
στρατιωτικές οργανώσεις απ’ την άλλη. Άνθρωποι δολοφονούνται, η ώρα της τελικής 
αναμέτρησης πλησιάζει. Απ’ τη μικρή συντροφιά πέφτει ο πρώτος νεκρός… και οι αγώνες 
του «Χρονικού» συνεχίζονται.10 

Με άλλα λόγια, για τον Ρούφο ‒όπως λίγο-πολύ και για το σύνολο των μαρτυριών 

της μη εαμικής πλευράς (Πεπονής, Ζαούσης, Τσαμπηράς, Μιχαηλίδης κ.ά.)‒ το 

Πανεπιστήμιο αναδείχθηκε σε αφετηρία και πεδίο γενικής δοκιμής, πριν από 

οπουδήποτε αλλού, της πολιτικής αξίωσης του ΕΑΜ/ΚΚΕ για μονοπωλιακή 

διεξαγωγή του αντιστασιακού αγώνα και για συντριβή κάθε οργάνωσης (ή 

οποιουδήποτε άλλου) δεν συμμορφωνόταν προς τα κελεύσματά του. Η στρατηγική 

αυτή, μάλιστα, δεν απέκλειε την υιοθέτηση κάθε «μέσου» (από την κατασυκοφάντηση, 

την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό των «γαλάζιων» φοιτητών από τις Σχολές 

και τα όργανα συλλογικής εκπροσώπησής τους έως και την επίδειξη ωμής και 

ανηλεούς βίας εναντίον τους) για την ευόδωση του «σκοπού».  

10 Το απόσπασμα από την ανεπίδοτη επιστολή-απάντηση Ρούφου στον Χουρμούζιο στο Δ. Καρανίκα – 
Χ.Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», περ. 
Κονδυλοφόρος, ό.π., 308. 
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Στην οπτική του συγγραφέα (αν και όχι μόνον του ιδίου), ήταν στον χώρο αυτό 

της σπουδάζουσας νεολαίας, παραδοσιακά ευαίσθητο και δεκτικό σε ριζοσπαστικά 

αιτήματα και επαναστατικές κινήσεις, όπου τέθηκε σε εφαρμογή προδρομικά και 

«πειραματικά» το σχέδιο για «κεφαλαιοποίηση» του πολιτικού οφέλους που προέκυπτε 

από την επιτυχή αντιστασιακή δράση της Αριστεράς. Η εδραίωση της ιδεολογικής της 

κυριαρχίας περνούσε μέσα από τον στιγματισμό και τη συντριβή όποιας φωνής 

τολμούσε να διατυπώσει αντίλογο και να αντιταχθεί στις θέσεις και στη γραμμή του 

κινήματος. Για μια μερίδα των φοιτητών/νέων της εποχής ήταν ξεκάθαρο πως το 

ΕΑΜ/ΚΚΕ αποσκοπούσε όχι τόσο στην απελευθέρωση της χώρας από τους 

κατακτητές (αυτή θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη και αναμενόμενη στις αρχές του 1943, 

λόγω των συμμαχικών επιτυχιών σε όλα τα μέτωπα του πολέμου) όσο στην οριστική 

επικράτηση του κομμουνισμού και στη μεταπολεμική «σοβιετοποίηση» της Ελλάδας.  

Η βία και η «τρομοκρατία» των «κόκκινων» θα ήταν, κατά συνέπεια (και πάντα 

κατά την εκτίμηση του συγγραφέα), ηθελημένη (ακόμη και θεμιτή), μια συνειδητή 

επιλογή στο πλαίσιο των σχεδιασμών και των μεθοδεύσεών τους για την ανατροπή του 

«Παλαιού Καθεστώτος» και για την εγκαθίδρυση της νέας μορφής πολιτειακής, 

οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης που μεταπολεμικά θα επιβαλλόταν στη χώρα. 

Επομένως, η ανάγκη συσπείρωσης και αντίδρασης των μη εαμικών οργανώσεων 

μπροστά στην ορμητική είσοδο μιας ΕΠΟΝ γεμάτης αυτοπεποίθηση και αδημονούσας 

να αναλάβει τα ηνία στον τομέα της νεολαίας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ενός 

ΕΑΜ που διογκωνόταν διαρκώς και ως χιονοστιβάδα συμπαρέσυρε τις ευρύτερες 

μάζες του λαού (και στην ύπαιθρο και στα αστικά κέντρα), θα προέκυπτε 

αναπόδραστα. Η «(αντί-)στράτευση» θα έπαιρνε και αυτή διάφορες μορφές: από την 

αναζήτηση συνεργασιών με άλλες «ομογάλακτες» οργανώσεις (κλασικό παράδειγμα ο 

συντονισμός της δράσης ΠΕΑΝ και ΙΤ από το καλοκαίρι του 1943) ή τη σύμπηξη 

κοινού και ενιαίου μετώπου όλων των «μπλε» οργανώσεων (όπως θα συνέβαινε την 

ίδια περίπου περίοδο με τον ΕΣΑΣ και με την καθοριστική συμβολή του ίδιου του Κ. 

Μαλτέζου) έως και την επιλογή πολλών «Κανελλοπουλικών» να συνεχίσουν τον 

«διμέτωπο» αγώνα με άλλα μέσα, είτε με τη διαφυγή στο βουνό και την ένταξή τους 

στον ΕΔΕΣ του Ν. Ζέρβα, είτε με την προσχώρησή τους σε ένοπλα πλέον σχήματα του 

τύπου της ΡΑΝ.  

Η παρουσία, επίσης, Ευέλπιδων στους χώρους του Πανεπιστημίου (ιδίως του 

Πολυτεχνείου) ‒στην πλειονότητά τους συντηρητικού (ή και ακραιφνώς 

αντικομμουνιστικού) προσανατολισμού (μελών αντίστοιχων οργανώσεων, όπως ήταν 
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η «Χ»)‒ και, γενικά, η εμφάνιση εξωπανεπιστημιακών, πρόθυμων να συμβάλλουν με 

πολύ «πρακτικούς» τρόπους και χωρίς πολλές αμφιταλαντεύσεις και ηθικές αναστολές 

(δηλαδή, ακόμη και με περίστροφα και άλλα όπλα) στην «περιφρούρηση» των μη 

εαμικών φοιτητών, θα συνιστούσε, για πολλούς από αυτούς (ανάμεσά τους και για τον 

συγγραφέα, σε αρχικό τουλάχιστον επίπεδο), μια ευπρόσδεκτη «ασπίδα» έναντι των 

επιθέσεων του ΕΑΜ. Και αυτό θα γινόταν αποδεκτό ‒έστω και αν θα οδηγούσε μοιραία 

στην περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και στη νόθευση της ιδεολογίας και του 

«ευγενούς» αγώνα των «Χριστιανοδημοκρατών» με αθέμιτα μέσα, καθώς και στην 

αναγκαστική σύμπραξή τους με στοιχεία ύποπτα για τις διασυνδέσεις και τις 

δοσοληψίες τους με τις κατοχικές αρχές και τα Σώματα Ασφαλείας της δωσίλογης 

κυβέρνησης.11  

Αντίθετα, για την εαμική πλευρά και τη δική της ερμηνευτική των γεγονότων η 

προσφυγή στην ένοπλη βία δεν θα ήταν παρά η απάντηση στην πρωτογενή βία των 

κατοχικών δυνάμεων και των συνεργατών τους, όπως αυτή εξαπολύθηκε σε ευρεία 

κλίμακα και με πρωτόγνωρη ένταση κατά τις κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου-

Ιουλίου 1943, αρχικά με την ανοχή και τη σιωπηρή συναίνεση και, ακολούθως, με  την 

ανοιχτή και ένθερμη υποστήριξη του πολυδιασπασμένου προπολεμικού αστικού 

κόσμου στην Ελλάδα (ή και στο εξωτερικό). Το (χρεοκοπημένο) πολιτικό σύστημα του 

Μεσοπολέμου και οι εκπρόσωποί του είχαν, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, 

εξαιρετικά θορυβηθεί από την απήχηση της ριζοσπαστικής πολιτικής ατζέντας του 

ΕΑΜ/ΚΚΕ σε μεγάλες ομάδες και πλατιά κοινωνικά στρώματα και από τον κίνδυνο 

μετασχηματισμού του κινήματος από μια αντιστασιακή οργάνωση (την 

πολυπληθέστερη, έστω, και με έναν αρχικά νεφελώδη και ασαφή αριστερό 

11 Όπως διευκρινίζει σε σημείωσή του ο Ι. Χανδρινός (Το Τιμωρό Χέρι του Λαού…, ό.π., σ. 183 και σημ. 
90), μολονότι για την περίπτωση του Κ. Μαλτέζου, του «νεαρού αποστάτη» της ΟΚΝΕ, «χρειάστηκε 
να επιστρατευτεί η τετριμμένη συκοφαντία, πως είχε γίνει αντιληπτός να οπλοφορεί στο κτίριο της 
Νομικής Σχολής και μάλιστα ‘‘κατέδωσε δύο συντρόφους’’ στην Ασφάλεια» ‒έπρεπε, δηλαδή, να 
οργανωθεί συστηματικά μια «δυσφημιστική εκστρατεία» εναντίον του, προκειμένου να περάσει η 
«γραμμή» του ΚΚΕ στην ΕΠΟΝ‒, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά σε άλλες περιπτώσεις, 
όπου πράγματι ο ρόλος κάποιων φοιτητών της «εθνικής παράταξης», και κυρίως των Ευέλπιδων του 
Πολυτεχνείου, ήταν όντως προδοτικός: «Περιστατικά καταδόσεων επιβεβαιώνονται, με τις κατηγορίες 
να εξαπολύονται κυρίως κατά της συμπαγούς ομάδας των ευέλπιδων του Πολυτεχνείου που είχαν 
εξελιχθεί σε μαχητική εμπροσθοφυλακή των εθνικιστών στα Πανεπιστήμια και συνδετικό κρίκο με τον 
κόσμο των αντιεαμικών οργανώσεων της Αθήνας (ΕΔΕΣ, Χ). Στις 20 Ιανουαρίου 1944 μια επονίτισσα 
φοιτήτρια παραδόθηκε στα SS, σύμφωνα με υπόδειξη ευέλπιδων του Πολυτεχνείου» (πρβλ. και σημ. 91 
σ. 184 για φοιτητές που παραπέμφθηκαν μεταπολεμικά σε δίκη με την κατηγορία της συνεργασίας με 
την «Ειδική Ασφάλεια»). Αξίζει, πάντως, εδώ να σημειωθεί ότι για τους Ευέλπιδες με τους οποίους 
συνεργάστηκε ο ΕΣΑΣ στο Πολυτεχνείο, ο Α. Πεπονής είχε αισθανθεί από νωρίς την ανάγκη να 
ξεκαθαρίσει ότι αποτελούσαν μόνον έναν «ορισμένο μικρό κύκλο», ο οποίος «δεν είχε ενταχθεί στη Χ» 
(Προσωπική Μαρτυρία, ό.π., σ. 73). 

ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



688

Συμπεράσματα

προσανατολισμό) σε έναν εν δυνάμει μαζικό πολιτικό φορέα με ξεκάθαρη ιδεολογία 

και πρόγραμμα. 

Για τον «αστικό» κόσμο, η προοπτική επικράτησης αυτού του νέου πολιτικού 

οργανισμού ‒ο οποίος μπορούσε, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της ηγεσίας και των 

στελεχών του, να καθορίσει εν πολλοίς τις συνθήκες και την έκβαση της διαπάλης για 

τη διαμόρφωση του μεταπολεμικού σκηνικού στη χώρα, διεκδικώντας την εξουσία με 

δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς να καταφύγει σώνει και καλά στη χρήση της 

όποιας μορφής βίας‒ έπρεπε να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Στο αριστερό κίνημα δεν 

έμενε, λοιπόν, άλλη εναλλακτική, πέρα από την αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων που του παρείχαν η αριθμητική του υπεροχή και η αναντίρρητη 

ηγεμονία του στον χώρο της οργανωμένης Αντίστασης με την επιδίωξη της μέγιστης 

δυνατής ισχυροποίησής του σε κάθε τομέα (πολιτικό αλλά και στρατιωτικό), αν ήθελε 

να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να εδραιώσει περαιτέρω την κυριαρχία 

του στο αντιστασιακό κίνημα και να αντιμετωπίσει με πιθανότητες επιτυχίας «τόσο τις 

άμεσες προκλήσεις της διαφαινόμενης ένοπλης σύγκρουσης με τις δυνάμεις που 

συσπειρώνονταν γύρω από την κυβέρνηση Ράλλη, όσο και αυτές που θα προέκυπταν 

μετά την απελευθέρωση της χώρας».12 

Για να το πούμε διαφορετικά, σύμφωνα με την εαμική επιχειρηματολογία, η 

καταφυγή στα όπλα δεν αποτελούσε ουσιαστικά την πρώτη επιλογή ή την κυρίαρχη 

στρατηγική της Αριστεράς, προκειμένου αυτή να εξασφαλίσει τον πρώτο ρόλο (και 

λόγο) στη διαρρύθμιση της μεταπολεμικής φυσιογνωμίας της χώρας˙ της επιβλήθηκε 

εκ των πραγμάτων ως ανάγκη επιβίωσης και αυτοπροστασίας, όπως εξάλλου και 

δικαίωσης των αγώνων, των θυσιών και όσων ήδη είχαν λάβει χώρα στους αθηναϊκούς 

δρόμους το πρώτο εξάμηνο του 1943. Η σκλήρυνση της στάσης των κατακτητών (και, 

ιδίως, των Γερμανών, οι οποίοι θα αναλάμβαναν σταδιακά αρμοδιότητες τήρησης της 

τάξης στην Αθήνα, λόγω της καταφανούς διάλυσης του ιταλικού στρατού μέχρι και 

την οριστική συνθηκολόγηση της Ιταλίας το φθινόπωρο του 1943), καθώς και οι 

πρωτοβουλίες της τρίτης κατοχικής κυβέρνησης Ράλλη να αναχαιτίσει την επέκταση 

του ΕΑΜ στην πρωτεύουσα με την αναδιοργάνωση των υφιστάμενων (ή και τη 

συγκρότηση καινούριων) Σωμάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας, θα εξωθούσαν το 

κίνημα στην ανάπτυξη του ένοπλου σκέλους του αγώνα (κατά πρώτο λόγο στις 

συνοικίες της Αθήνας). Επιπρόσθετα, το ΕΑΜ/ΚΚΕ θα προσανατολιζόταν στην 

12 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 214. 
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αναζήτηση τρόπων διασφάλισης της ενότητας, της «στεγανότητας» και της συνέχισης 

της επιρροής του στον λαό, καθώς και στην εξεύρεση μεθόδων για την προάσπιση της 

ζωής και της δράσης των μελών του, ενώπιον των αλλεπάλληλων πληγμάτων που θα 

δεχόταν προοδευτικά το κίνημα στις οργανωτικές εστίες και στις δεξαμενές 

άντλησης/στρατολόγησης (ή και «εκπαίδευσης») των στελεχών του, όπως επίσης και 

στους χώρους αντιστασιακής κινητοποίησης των μαζών (στα εκπαιδευτικά και 

νοσηλευτικά ιδρύματα, στα εργοστάσια, στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, 

στις συντεχνίες και στα συνδικάτα κ.λπ.).  

Στη λογική αυτή, προκρίθηκαν η αναδιάρθρωση του ΕΛΑΣ Αθήνα-Πειραιά (με 

την παράλληλη μεταφορά του κύριου πεδίου των συγκρούσεων με το κατοχικό 

καθεστώς στον ευνοϊκότερο για το ΕΑΜ/ΚΚΕ περιαστικό χώρο της πρωτεύουσας) και 

η (υπό τις περιστάσεις) συστηματική απόπειρα ενίσχυσής του με κάθε τρόπο ‒και με 

σκοπό, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισμού για τη νέα αυτή μορφή 

αγώνα. Προωθήθηκε, ακόμη, η δημιουργία μιας «κλειστής», ανεξάρτητης και 

ευέλικτης ομάδας «επαγρύπνησης» και «περιφρούρησης» (όπως ήταν η ΟΠΛΑ) έναντι 

πιθανών «διαρροών» ή διαλυτικών προσπαθειών διείσδυσης στο κίνημα αλλότριων και 

προδοτικών στοιχείων του κατοχικού μηχανισμού ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά, μαζί 

με τους δωσιλόγους και τους κάθε είδους «συνεταίρους» των κατακτητών, θα 

αναλάμβαναν να τα εκκαθαρίσουν επίλεκτοι «εκτελεστές», «τιμωροί» και «εκδικητές» 

του αίματος των ηρωικών «μαρτύρων» της Αντίστασης. 

Καταλήγοντας, αποτελεί πραγματικότητα, χωρίς πολλά περιθώρια αμφισβήτησης, 

ότι οι μαχητικές και αποφασιστικές εκδηλώσεις πολιτικής ανυπακοής κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 1943 ενίσχυσαν από κάθε άποψη το ΕΑΜ/ΚΚΕ ως τον κυριότερο και 

αποτελεσματικότερο εκφραστή τόσο του αντιστασιακού πνεύματος έναντι των 

κατακτητών όσο και της λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι στις δωσίλογες κυβερνήσεις. 

Επιπλέον, ήταν αυτές που άλλαξαν άρδην όχι μόνον τα δεδομένα της αντιπαράθεσης 

μεταξύ του κατοχικού καθεστώτος και της μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνωσης της 

χώρας, αλλά και τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού και ανταγωνισμού ανάμεσα στο 

ΕΑΜ/ΚΚΕ και στις υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις.  

Η καχυποψία των τελευταίων γύρω από τις προθέσεις, τις μεθοδεύσεις και τους 

(ανομολόγητους) σκοπούς του αριστερού κινήματος εντάθηκαν και η γιγάντωσή του 

εκλήφθηκε ως απειλή, εξέλιξη που συνέτεινε στις προσπάθειες μαχητικότερης 

δραστηριοποίησής τους (ακόμη και με τη συγκρότηση ένοπλων τμημάτων), 

συντονισμού της δράσης τους ή και ενοποίησής τους. Από την άλλη, οι διεργασίες 
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αυτές στον μη εαμικό χώρο, θεωρήθηκαν από το κίνημα της Αριστεράς, στο οξυμμένο 

κλίμα της περιόδου και με εντεινόμενες τις πιέσεις από τις δυνάμεις των κατακτητών 

και τα Σώματα Ασφαλείας, ως εχθρικές προς αυτό κινήσεις ‒ενδεχομένως μάλιστα 

(κατά την αντίληψη των ιθυνόντων του) σε συνεννόηση και σε κοινή γραμμή με τον 

κατοχικό μηχανισμό δίωξης και καταστολής της εγχώριας Αντίστασης.  

Από τη δική μας πλευρά, δεν μπορούμε στη βάση αυτών των δεδομένων παρά να 

συμπεράνουμε ότι η πορεία προς τις εμφύλιες συγκρούσεις στην Αθήνα (και 

γενικότερα στην Ελλάδα) θα είχε ως αφετηρία της τη διασύνδεση, από όλα τα 

αντιμαχόμενα στρατόπεδα, «των πολιτικών συνεπειών της ξένης στρατιωτικής 

κατοχής με την εσωτερική πολιτική κατάσταση που θα προέκυπτε μετά τη λήξη του 

πολέμου»,13 ή, όπως είχε θέσει το ζήτημα και πάλι ο Β. Βαρίκας στην κριτική του για 

τη Ρίζα του Μύθου: 

Το μυθιστόρημα του Προβελέγγιου επιβεβαιώνει εκείνο που και από άλλα 
ουσιαστικότερα γεγονότα ήταν γνωστό: αν οι ομάδες «αντιστάσεως», τόσο της Αριστεράς 
όσο και της Δεξιάς, σχηματίστηκαν με αρχική κατεύθυνση τον αγώνα εναντίον του 
κατακτητή, σε λίγο η παρουσία του τελευταίου αυτού δεν ήταν παρά πρόσχημα, για να 
δικαιολογεί τον εξοντωτικό αγώνα μεταξύ τους.14 

Σε επίπεδο τώρα ιδεολογίας και ποιητικής της Ρίζας του Μύθου, στη φάση εκείνη 

της αρχής του Εμφυλίου Πολέμου ο συγκεχυμένος και ασαφής «μύθος» των 

«σταυροφόρων» θα ενσαρκωνόταν αποκλειστικά από τον Μιχαήλ (κάτι που ο 

συγγραφέας έτεινε διαρκώς να υπενθυμίζει στον αναγνώστη). Για τον έφηβο, όμως, 

(φύσει και θέσει) συντηρητικό και με αριστοκρατικές καταβολές Δίωνα μετρούσαν 

τότε ακόμη περισσότερο οι («αισθητικοί» ή νιτσεϊκοί, αλλά επικίνδυνοι και 

καταστροφικοί στην επιδίωξη και την πραγμάτωσή τους) οραματισμοί ρωμαλέας 

υγείας, ορμητικότητας και σφρίγους από τους οποίους διακατέχονταν όλοι όσοι ‒

ανήκοντας, πρωτίστως, στον χώρο της ριζοσπαστικής Δεξιάς‒ κατάγγελλαν 

συστηματικά την παρακμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού ύστερα από τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

13 Μ. Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής…, ό.π., σ. 219. 
14 Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα (1945-1956, 1960), ό.π., σ. 367˙ πρβλ. και το ανάλογο σχόλιό του 
στη βιβλιοκρισία του για την Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου (στο Βήμα, 3 Αυγ. 1955): «Ο αγώνας 
κατά των αρχών Κατοχής δεν υπάρχει ούτε ’δω, όπως άλλωστε ουσιαστικά δεν υπήρξε, ή τουλάχιστον 
κατέλαβε εντελώς δευτερεύουσα θέση, και στην πραγματικότητα. Υπάρχει μονάχα η απεγνωσμένη 
προσπάθεια αλληλοεξόντωσης, που συχνά καταλήγει στην άμεση ή έμμεση συνεργασία με τον ίδιο τον 
εχθρό για την εξουδετέρωση του ιδεολογικού αντιπάλου. Την πορεία τούτη του εκφυλισμού του 
κινήματος της λεγόμενης Αντίστασης, φαίνεται να την έχει συνειδητοποιήσει ο συγγραφέας και 
επιτυγχάνει να την κάνει αισθητή και στον αναγνώστη» (Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και Κείμενα: 1955-
1959, ό.π., σ. 24-25). 
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Μη λησμονούμε, όμως, ότι ο σπόρος-ρίζα του «μύθου» δεν μπορούσε να 

στεριώσει, να θεριέψει και να αποδώσει καρπούς, παρά μόνον ύστερα (και μέσα) από 

την πορεία (στο σκοτάδι) του ίδιου του ήρωα και των λιγοστών συντρόφων του στα 

βουνά της Ηπείρου, μετά τον θάνατο/θυσία του «διδασκάλου» τους και «Αγαπημένου 

των θεών» ‒μια επίπονη «μύηση», που θα τους αποκάλυπτε επιτέλους την «άλλη όχθη» 

της συγχώρεσης και της αποδοχής όλων, όπου πριν από όλους είχε φτάσει ο Μιχαήλ. 

Με άλλα λόγια, και ασχέτως της ακρίβειας (ή της απόλυτης πιστότητας προς την 

ιστορική «αλήθεια») των πραγματολογικών δεδομένων που σχετίζονταν με την 

αναπαράσταση στη Ρίζα του Μύθου του κλίματος της κατοχικής Αθήνας και των 

ιδεολογικών προσανατολισμών των νέων που είχαν ενταχτεί (κατεξοχήν) στις μη 

εαμικές οργανώσεις, ο Ρούφος είχε επιλέξει να αποδώσει την όλη εμπειρία του από τη 

συμμετοχή του στην Αντίσταση και στον κατοχικό Εμφύλιο, μέσα από ένα 

συγκεκριμένο σχήμα «μαθητείας»: η κατάκτηση της πολύτιμης αυτογνωσίας (και 

ανθρωπογνωσίας) δεν θα μπορούσε να επέλθει, παρά μέσω αλλεπάλληλων, 

τραυματικών (αυτο)διαψεύσεων και δραματικών «δοκιμασιών».15 Στο τέλος αυτής της 

επώδυνης διαδρομής ‒σταυρικής (αλλά όχι αναστάσιμης), όπως είδαμε συνοπτικά και 

στον επίλογο του τέταρτου κεφαλαίου‒, ο Δίων θα έβγαινε ωριμότερος, σοφότερος και 

σαφώς πιο μετριοπαθής ‒κάτι που κανένας κριτικός (ούτε καν της Αριστεράς) δεν θα 

αμφισβητούσε, γράφοντας για την Πορεία στο Σκοτάδι ή (ελάχιστοι) για την Άλλη 

Όχθη.16 

Αναφορικά, τώρα, με τις επεμβάσεις του Ρούφου στο τελικό σώμα του Χρονικού 

μιας Σταυροφορίας (κυρίως απαλείψεις που παραθέσαμε και συζητήσαμε με κάθε 

σχολαστικότητα, προκειμένου για τη Ρίζα του Μύθου), αυτές ήταν σίγουρα 

περισσότερες και πιο εκτενείς στον πρώτο τόμο της τριλογίας, χωρίς όμως να λείπουν 

και από τους υπόλοιπους ‒ιδίως από την Πορεία στο Σκοτάδι, ένα βιβλίο που (ορθώς) 

θεωρήθηκε διαφορετικό σε περιεχόμενο, σε τόνο και σε θερμοκρασία από το 

15 Για το θεωρητικό αυτό σχήμα και την εφαρμογή/αποτύπωσή του στο έργο άλλων (μεταπολεμικών) 
συγγραφέων (κυρίως, του Χ. Μίσσιου), πρβλ. και Φ. Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικός λόγος: 
Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στο μυθιστόρημα εφηβείας», Η Γραφή και η Βάσανος…, ό.π., σ. 
57-83. 
16 Πρβλ. ενδεικτικά, και τη σχετική εκτίμηση του Γ. Μαρή από τη νεκρολογία του για τον συγγραφέα 
(«Ο συγγραφέας-διπλωμάτης που χάθηκε πρόωρα…», ό.π.): «Οι νέοι των σαλονιών και των φοιτητικών 
καυγάδων του πρώτου μέρους της ‘‘Τριλογίας’’ [του Χρονικού μιας Σταυροφορίας] που μιλούν για 
τέχνη, αισθητική και έρωτα μέσα στα ωραία σπίτια τους, θα γνωρίσουν σιγά-σιγά την σκληρότητα του 
αγώνος. Θα βγουν στο βουνό, στις ομάδες του Ζέρβα. Θα πολεμήσουν με τρόπο ηρωικό. Και στο τέλος 
θα καταλάβουν πως υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στους ‘‘αντιπάλους’’ νέους. Ανεξάρτητα 
από πολιτική κι άλλα. Η διάθεσις του αγώνος, η διάθεσις της θυσίας –η απογοήτευσις». 
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προηγούμενο. Κατά ένα μέρος τους, οι αλλαγές αυτές υπαγορεύτηκαν από 

ιδεολογικούς λόγους: ο Δίων και ο δημιουργός του ένιωθαν ιδιαίτερα άβολα με κάποιες 

από τις εφηβικές/νεανικές τους απόψεις και προτιμήσεις, οι οποίες μπορούσαν 

κάλλιστα να παρεξηγηθούν ‒ιδιαίτερα στη συγκυρία της απριλιανής δικτατορίας. 

Ωστόσο, όσο ενοχλητικές και αν ήταν αυτές, ο εξοβελισμός τους από την 

αναθεωρημένη, οριστική και συγκεντρωτική έκδοση του Χρονικού το 1972, δεν 

αλλοιώνει εν πολλοίς το πνεύμα της αρχικής εκδοχής του έργου. Εξάλλου, κατά ένα 

διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, οι επεμβάσεις αυτές ήταν προϊόν και της έγνοιας του 

συγγραφέα για απαλοιφή φράσεων, χωρίων ή σελίδων που πρόδιδαν ευχερώς τον 

πρωτόλειο χαρακτήρα του έργου του (ιδίως της Ρίζας του Μύθου)˙ με άλλα λόγια, 

επιβλήθηκαν περισσότερο από την ανάγκη του Ρούφου να συντονιστεί με τις 

εκφραστικές και υφολογικές επιλογές ή ευαισθησίες της ωριμότητάς του. 

Όσο για τη Χάλκινη Εποχή, που μας απασχόλησε στο τελευταίο κεφάλαιο της 

εργασίας μας, στόχος μας ήταν να διαφανεί η συνέχεια της πορείας του Δίωνα και του 

Αλέξη (ενός αγωνιστικού και συγγραφικού διδύμου πρώην «σταυροφόρων»), από την 

Αθήνα, τα βουνά της Ηπείρου και την Κέρκυρα της δεκαετίας του 1940, στο νησί της 

αγγλοκρατούμενης Κύπρου στη δεκαετία του 1950, στα χρόνια δηλαδή της 

προετοιμασίας και της διεξαγωγής ενός άλλου Απελευθερωτικού Αγώνα ‒ενάντια, 

μάλιστα, στους «φίλους του άλλου πολέμου». Παρουσιάσαμε (με βάση όσα στοιχεία 

διαθέτουμε από τη σχετική έρευνα) τη διπλωματική (και άλλη) ανάμιξη του Ρούφου 

στο Κυπριακό μέχρι και τη «διευθέτηση» του προβλήματος με τις Συμφωνίες Ζυρίχης-

Λονδίνου (1959). Καρπός της ενασχόλησης του διπλωμάτη-συγγραφέα με το εθνικό 

αυτό πρόβλημα, υπήρξε το «κυπριακό» του μυθιστόρημα, μολονότι στο εγχείρημά του 

αυτό συνέτρεξαν και άλλοι παράγοντες, όπως η ανάγκη του αντιλόγου στα 

Πικρολέμονα του L. Durrell 

Ο Ρούφος επέλεξε επίτηδες ως ήρωα του βιβλίου του έναν βαθύτατα σκεπτικιστή 

διανοούμενο (τον Αλέξη/Δίωνα), ο οποίος μπορούσε (ή αισθανόταν τη «λεπτή 

απόλαυση») να ανήκει σε διαφορετικούς κόσμους (πρβλ. Ρούφος, 2011, 186), γιατί 

μόνο μέσω αυτού θα μπορούσε κατ’ αρχάς να αναπαραστήσει με τρόπο πειστικό τον 

λόγο της άλλης πλευράς, αλλά και να αντιπαρατεθεί σε αυτόν επί ίσοις όροις. Ως 

διπλωμάτης και άμεσα εμπλεκόμενος στο Κυπριακό ήταν σε θέση να γνωρίζει, δηλαδή, 

ότι για τους Βρετανούς, το όλο ζήτημα ήταν σαφώς ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο 

των πολιτικών, οικονομικών και στρατηγικών τους συμφερόντων, που συνδέονταν με 

το μέλλον των αποικιακών τους κτήσεων σε ιδιαίτερα ευαίσθητες για την παραπαίουσα 
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Αυτοκρατορία περιοχές, ενώ ταυτόχρονα είχε για αυτούς και έναν διόλου 

ευκαταφρόνητο χαρακτήρα «γοήτρου».  

Για τους Ελληνοκύπριους πάλι, η διεκδίκηση, ακόμη και με δυναμικά μέσα, του 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης και της αποτίναξης του αποικιακού ζυγού ήταν αφενός 

ένας τρόπος για την άμεση προώθηση ενός δίκαιου αιτήματος πολιτικής χειραφέτησης 

(κατά τη μεταπολεμική μάλιστα περίοδο, οπότε και η αποικιοκρατία θα έπνεε πλέον τα 

λοίσθια), αφετέρου μια προσπάθεια επίσημης αναγνώρισης εκ μέρους των Βρετανών 

(αλλά και της διεθνούς κοινότητας) της εθνικής τους υπόστασης και της συνέχειάς τους 

στον χρόνο και στον χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά ήταν η εκπλήρωση 

ενός πάγιου αλυτρωτικού οράματος, που απέβλεπε στη διασύνδεσή τους με τις τύχες 

του «εθνικού κέντρου» ‒έστω και αν μια τέτοια αντίληψη περί εθνικής 

«ολοκλήρωσης» παρέπεμπε περισσότερο στην πολιτική θεωρία και πρακτική της 

εποχής του ρομαντικού εθνικισμού του 19ου αιώνα και όχι στις σύγχρονές τους 

συνθήκες ή διεθνείς τάσεις. 

Επίσης, με τις συγκεκριμένες συγγραφικές του επιλογές, ο Ρούφος θέλησε να 

ανατρέψει τη στερεοτυπική απεικόνιση των Κυπρίων ως ημιμαθών και ημιάγριων 

«ευρωπαίων ιθαγενών» ή «Ιρλανδών της Μεσογείου» με έναν ήρωα που βρισκόταν ως 

λόγιος στους αντίποδες μιας τέτοιας αντίληψης, διαθέτοντας μια εξαιρετική 

καλλιέργεια και άμεση επαφή με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη. Κυρίως, όμως, 

η μεταστροφή τού Αλέξη από αδιάφορο κοσμοπολίτη σε ένθερμο εθνικιστή 

αποσκοπούσε στο να ανατρέψει το βασικό επιχείρημα του Durrell, ότι δηλαδή η εθνική 

ταυτότητα στην Κύπρο ήταν επείσακτη, δημιούργημα των «παππάδων», του 

αθηναϊκού ραδιοφώνου ή ακόμη υπόθεση μιας ομάδας μόνο τρελών «τρομοκρατών» 

(ελλαδικής κατά βάση καταγωγής ή προέλευσης).17 

Έτσι κι αλλιώς, ο Ρούφος, υπήρξε ένας συγγραφέας, ο οποίος με το συνολικό του 

έργο και τη μαχητική του παρέμβαση στα δημόσια πράγματα προσπάθησε, στο πλαίσιο 

της αναγκαίας αναδιαπραγμάτευσης εννοιών και της ανανέωσης φθαρμένων ή 

ξεπερασμένων ιδεωδών και ιδανικών, να συμβάλλει στην απαραίτητη εθνική 

17 Πρβλ. και Β. Π. Καραγιάννη, «Ο αυτοπροσδιορισμός του ένοπλου αγώνα: Κύπρος 1955-1959» στο 
Β. Κ. Γούναρης κ.ά. (επιμ.), Ανορθόδοξοι Πόλεμοι…, ό.π., σ. 375: «Στο σύνολό του ο Κυπριακός λαός 
παρουσιάζεται να έχει απόλυτη συνείδηση της καταγωγής και της ταυτότητάς του καθώς επίσης και 
συνοχή και αλληλεγγύη μπροστά στην κοινή απειλή […]. Συνεπώς, η θέση του συγγραφέα [Ρούφου] 
είναι ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ στηρίζεται σε ταυτότητα ήδη διαμορφωμένη και σφυρηλατημένη σε 
εθνικούς αγώνες, χωρίς βεβαίως να παραθεωρεί την επιρροή του ένοπλου αγώνα στην ανάδειξη 
ορισμένων χαρακτηριστικών της. Και στον Ρούφο, όπως και στον Μόντη, ο ένοπλος αγώνας προκαλεί 
μια ‘‘εσωτερική’’ μεταλλαγή στο επίπεδο της ταυτότητας: μετατρέπει τον υπόδουλο Έλληνα της 
Κύπρου σε Έλληνα μαχητή». 
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αυτογνωσία, στη διατήρηση και στην αναζωογόνηση της ιστορικής μνήμης και 

παράδοσης του νεότερου ελληνισμού, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ισότιμου διαλόγου 

με το καινούριο και τους άλλους λαούς. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από όλα τα 

κείμενά του (διηγήματα, δοκίμια, επιφυλλίδες, βιβλιοκρισίες, συνεντεύξεις κ.α.), αλλά 

και από την αλληλογραφία του με λογοτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους (όπως με 

τον Γ. Θεοτοκά ή με τον πιο στενό φίλο του, τον ποιητή Θ. Δ. Φραγκόπουλο). 

Για τους λόγους αυτούς, όντας ο ίδιος ένας πολύγλωσσος, ευρυμαθής και 

κοσμοπολίτης διανοούμενος, με πίστη στον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό, έδειχνε 

ξεκάθαρα (και κατεξοχήν) στο λογοτεχνικό του έργο την προτίμησή του στους 

σκεπτόμενους ήρωες με εξαιρετική καλλιέργεια, καλλιτεχνικές ανησυχίες και 

μεταφυσικές αναζητήσεις, ευρύτατη φιλοσοφική και μουσική παιδεία ‒αλλά και χωρίς 

συμπλέγματα για την εθνική τους ιδιαιτερότητα και ταυτότητα. Ήθελε, με άλλα λόγια, 

τον Δίωνα (σταθερή περσόνα του σε όλα σχεδόν τα μυθιστορήματά του) ή τον Αλέξη 

Μπαλαφάρα της Χάλκινης Εποχής (χαρακτήρες που συχνά έστρεψαν εναντίον τους τα 

βέλη της κριτικής για τη διανοουμενίστικη στόφα τους, τον «ελιτισμό» και τον 

«αισθητισμό» τους) να κινούνται μακριά από ακραίες ιδεολογικές θέσεις ή στάσεις, να 

είναι ανεξάρτητοι και αδογμάτιστοι, συμμέτοχοι όμως και ταυτόχρονα υπόλογοι στη 

ζέουσα, σύγχρονή τους πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Τους παρουσίαζε 

απρόθυμους να αποδεχτούν το δίλημμα και τη διάζευξη «θέαση ή δράση» και να 

πιστεύουν στη σύζευξη, στον αγώνα για την επιβίωση και τη μοίρα του τόπου τους, 

επιδιώκοντας τη «στράτευση», χωρίς εμπάθειες ή μισαλλοδοξίες. Ο σταθερός τους 

προσανατολισμός έτεινε στην εξυπηρέτηση συλλογικών στόχων που να 

εναρμονίζονται γενικά με φιλελεύθερες αρχές και αξίες, εκφράζοντας την αφοσίωσή 

τους στον ανθρωπισμό και στα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου. 

 

Η δημιουργική περίοδος του Ρούφου ως συγγραφέα δεν θα εξαντλούνταν, βέβαια, με 

την έκδοση της Χάλκινης Εποχής, ούτε θα περιοριζόταν στον απολογισμό για τα 

πεπραγμένα (και τα ημαρτημένα) της συντροφιάς του Δίωνα ή, ακόμη περισσότερο, 

της «κατοχικής γενιάς». Ύστερα από πολύχρονη έρευνα κατά τα χρόνια που θα 

υπηρετούσε ως Σύμβουλος της ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι (1960-1964) και στο 

πλαίσιο της εκπόνησης σχετικής διδακτορικής διατριβής (που, ωστόσο, δεν 

ολοκλήρωσε τελικά), ο Ρούφος θα προέβαινε στην έκδοση του τελευταίου, ιστορικού 

μυθιστορήματός του (Οι Γραικύλοι, 1967)˙ θέμα του η εξέγερση των Αθηναίων 

εναντίον των Ρωμαίων (88-86 π.Χ.), με ευκρινείς όμως συσχετισμούς και προβολές 
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στο κλίμα της Ελλάδας κατά τη δεύτερη, «σύντομη» μεταπολεμική δεκαετία της 

οικονομικής ανασυγκρότησης και της πολιτιστικής «άνοιξης» ‒αλλά και της 

γενικότερης κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας. Την προδικτατορική περίοδο ο 

συγγραφέας θα έχει δημοσιεύσει, στο μεταξύ, μια σειρά από σημαντικά δοκίμια –

κυρίως στο περιοδικό Εποχές, απότοκα του γενικότερου προβληματισμού του γύρω 

από ζητήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, πολιτισμικής εξέλιξης και εθνικής 

ταυτότητας.18 

Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη επιλογή του Ρούφου να ανατρέξει στο απώτερο 

παρελθόν (στην ξεπεσμένη αθηναϊκή «δημοκρατία» της ρωμαϊκής εποχής) θα γινόταν 

και πάλι με όρους που υπαγόρευσαν στον συγγραφέα οι γενικότερες συνθήκες της 

ψυχροπολεμικής εποχής και η μοίρα της πατρίδας του, μιας μικρής και αδύναμης 

χώρας, ευρισκόμενης στο μεταίχμιο δύο αλληλοαποκλειόμενων κόσμων και δύο 

ανταγωνιστικών «σφαιρών επιρροής»: της Ανατολής (υπό την ηγεσία της σοβιετικής 

υπερδύναμης) και της Δύσης (της υπερατλαντικής αμερικανικής κηδεμονίας). Υπό το 

πρίσμα αυτό, δεν θα επρόκειτο στην περίπτωση των Γραικύλων για ένα ιστορικό 

μυθιστόρημα «φυγής» ή «απόδρασης» από την πραγματικότητα, όπως αυτό που, 

σύμφωνα με κάποιους μελετητές, καλλιεργήθηκε στα καθ’ ημάς την περίοδο του 

Μεσοπολέμου ‒και ιδιαίτερα μετά την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά‒ από 

συγγραφείς της «Γενιάς του Τριάντα»˙19 αλλά θα είχαμε περισσότερο μια προσπάθεια 

του συγγραφέα να εφαρμόσει σε πεζογραφικό επίπεδο τη λεγόμενη «μυθική» και 

«ιστορική» μέθοδο των «αντικειμενικών συστοιχιών», την οποία είχε μελετήσει και 

διδαχθεί από την ποίηση κυρίως του Κ. Π. Καβάφη και του Γ. Σεφέρη –τα δοκίμιά του 

σχετικά με το έργο των δύο αυτών ποιητών που προηγήθηκαν χρονικά αποτελούν 

τεκμήρια αυτής της «μαθητείας».20 

18 Πρβλ. τα δοκίμιά του: «Οι μεταμορφώσεις του Αλάριχου» και (σε συνέχειες, η εκτενής) «Απολογία 
μιας παρακμής», όπως και το ιδιότυπο «Μεσογειακό Ημερολόγιο» [= Ρ. Ρούφος, Οι Μεταμορφώσεις του 
Αλάριχου…, ό.π., σ. 63-75, 89-138 και 76-88, αντίστοιχα]. 
19 Πρβλ. κυρίως, τη μελέτη του Κ. Α. Δημάδη, Δικτατορία, Πόλεμος και Πεζογραφία (1936-1944), ό.π. 
20 Πρβλ. R. Roufos, «Kavafis et la musique du déclin», περ. La Cité (Παρίσι), ό.π., 40-43 ‒και σε 
ελληνική μετάφραση, με κάποιες μικροαλλαγές, στο Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Πενήντα χρόνια 
από τον θάνατό του, περ. Τετράδια Ευθύνης, ό.π., 20-28. Από τα σχετικά πολυάριθμα κείμενα του Ρούφου 
με αναφορές στον Σεφέρη, πρβλ. ενδεικτικά: Ρ. Ρούφος, «Έλλην και Διεθνής. Ο ποιητής και το έργο 
του. Η ζωή, οι ιδέες και η επίδρασις του Γ. Σεφέρη», εφ. Το Βήμα, 24 Νοεμ. 1963 και, ύστερα από την 
έκδοση των Γραικύλων, «Ο Σεφέρης και η ελευθερία των Ελλήνων», εφ. Το Βήμα, 1 Μαρτ. 1970 [= Οι 
Μεταμορφώσεις του Αλάριχου…, ό.π., σ. 143-147] και η παρέμβαση του συγγραφέα στη δημόσια 
συζήτηση (22 Νοεμβρίου 1971) που οργάνωσε η ΕΜΕΠ δύο μήνες μετά τον θάνατο του ποιητή, 
δημοσιευμένη στο Βραδιά Σεφέρη, Αθήνα, Κέδρος, 1972, σ. 56-60. Για τη σχετική θεωρητική συζήτηση 
περί «μυθικής» και «ιστορικής» μεθόδου με εφαρμογές σε διάφορα ποιητικά έργα και εμβληματικούς 
δημιουργούς του νεολληνικού λυρισμού, πρβλ. Α. Αθανασοπούλου, Ιστορία και Λογοτεχνία σε Διάλογο, 
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Έτσι, ο Ρούφος θα επιδίωκε να παρέμβει στο σκηνικό της κλυδωνιζόμενης 

ελληνικής δημοκρατίας των αρχών του 1960, όχι με ένα έργο που θα αφορμώταν από 

τις πολύ πρόσφατες και εν πολλοίς τραυματικές εμπειρίες του ελληνισμού σε Ελλάδα 

και Κύπρο τις προηγούμενες δεκαετίες του 1940 και 1950 (κάτι που είχε συμβεί τόσο 

με το Χρονικό μιας Σταυροφορίας όσο και με τη Χάλκινη Εποχή), αλλά με ένα 

στοχαστικό μυθιστόρημα πάνω στη διαστροφή, την αυθαιρεσία και την απανθρωπία 

της εξουσίας, την ουτοπία και τη διάψευση της «επανάστασης», όπως και το μέλλον 

λαών με βαριά ιστορική/πολιτισμική κληρονομιά σε περιόδους γενικότερης 

«παρακμής». Στο σκηνικό της Αθήνας του 1ου αιώνα π.Χ., ο συγγραφέας θα έβλεπε 

ευκρινείς αναλογίες και αντιστοιχίες με τη δική του εποχή και θα εύρισκε ένα γόνιμο 

πεδίο, προκειμένου, σύμφωνα και με την παράδοση του κλασικού ιστορικού 

μυθιστορήματος του 19ου αιώνα, να συνενώσει ιστορικά γεγονότα, ιδεολογίες, μύθους 

και σύμβολα. Ο συγγραφέας αποσκοπούσε, με τη μέθοδο αυτή, να αναδείξει κεντρικές 

ορίζουσες του διαχρονικού ανθρώπινου δράματος (μέσα από τα δίπολα άρχοντες-λαός, 

δουλεία-ελευθερία, ανισότητα-δικαιοσύνη κ.α.), παράλληλα, φυσικά, με την προβολή 

σύγχρονών του ανταγωνισμών ανάμεσα σε έθνη, πολιτισμούς και «θρησκείες», σε 

άτομα και σε κοινωνικές τάξεις ‒ανταγωνισμοί που οδηγούσαν (και οδηγούν) 

αναπόφευκτα σε έντονα συγκρουσιακές καταστάσεις. 21 

Μπορεί ο Ρούφος να εμφανιζόταν στο τελευταίο του δημοσιευμένο μυθιστόρημα 

περισσότερο παραδοσιακός σε σύγκριση με ό,τι είχε επιχειρήσει προηγουμένως στη 

Χάλκινη Εποχή ‒σε αφηγηματολογικό επίπεδο, για παράδειγμα, θα υιοθετούσε στους 

Γραικύλους έναν τριτοπρόσωπο αφηγητή-Θεό με ιδιότητες «παντεπόπτη»/ 

«παντογνώστη»˙ ωστόσο, η ίδια η επιλογή της «φόρμας» του κλασικού ιστορικού 

μυθιστορήματος αντανακλούσε σε ιδεολογικό επίπεδο τη «στράτευση» του συγγραφέα 

σε προοδευτικά ιδανικά, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η δημοκρατία στην Ελλάδα 

κινδύνευε να καταλυθεί. Εξάλλου, το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 θα 

επιβεβαίωνε τον προφητικό χαρακτήρα του μυθιστορήματος, ενώ οι απαγορεύσεις που 

θα επιβάλλονταν στη συνέχεια δεν θα επέτρεπαν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία και την 

κριτική συζήτησή του, όπως είχε συμβεί με τα προηγούμενα έργα του συγγραφέα. 

ή Περί Μυθικής και Ιστορικής Μεθόδου. Μια ανίχνευση στη νεοελληνική ποίηση του 19ου και του 20ού 
αιώνα, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2016. 
21 Πβ. και D. Tziovas, “Transcending politics: symbolism, allegory and censorship in Greek fiction”, 
περ. Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek, τχ. 14, 2006, 65-102.
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Αρκεί να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η άνθιση του ιστορικού μυθιστορήματος τον 19ο 

αιώνα συνδέθηκε με τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη, και κυρίως με την 

εδραίωση της δημοκρατίας, δεδομένου ότι μετά τη Γαλλική Επανάσταση θα 

συνειδητοποιούνταν ότι τα άτομα (και όχι οι μονάρχες, οι «εκλεκτοί» ή η «Θεία 

Βούληση») είναι οι συντελεστές της Ιστορίας.22 Κατά συνέπεια, ο Ρούφος έμοιαζε να 

προσυπογράφει την άποψη που αναπτύχθηκε στις απαρχές του εν λόγω είδους περί του 

κομβικού ρόλου του μυθιστορήματος για την κατανόηση της Ιστορίας ως πολιτικού 

μέσου παρέμβασης στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η επιλογή, λοιπόν, εκ μέρους του 

συγγραφέα να κινηθεί στα πρότυπα του συγκεκριμένου «μοντέλου» και να οργανώσει 

το μυθιστορηματικό του σύμπαν στην κατεύθυνση της ανάδειξης των σχέσεων 

εξουσίας μεταξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές (όπως 

σε πολέμους ή σε εξεγέρσεις) δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία ή, πολύ περισσότερο, μια 

αλλαγή προσανατολισμού προς θέματα λιγότερο επίκαιρα ή φλέγοντα ‒μια μορφή, 

δηλαδή, «από-στράτευσης». 

Αντίθετα, η «στράτευση» του Ρούφου σε φιλελεύθερα και ανθρωπιστικά ιδεώδη, 

στα θεμελιώδη δηλαδή κληροδοτήματα του Ουμανισμού, του Διαφωτισμού και των 

μεγάλων εθνικοαπελευθερωτικών και κοινωνικών επαναστάσεων του (ύστερου) 18ου 

και (κυρίως) του 19ου αιώνα, θα γινόταν ακόμη πιο έντονη στη διάρκεια της 

απριλιανής δικτατορίας. Η τρίτη δημιουργική φάση της σύντομης ζωής του θα 

συνέπιπτε με τα πρώτα χρόνια της χούντας, στη διάρκεια των οποίων ο συγγραφέας θα 

αναλάμβανε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις πνευματικές εκδηλώσεις αντίστασης. 

Εξάλλου, ο ίδιος θα ήταν από τους λίγους που θα αρνιόταν να υπηρετήσει το καθεστώς 

των Συνταγματαρχών από την πρώτη στιγμή της επιβολής του, προκαλώντας την 

απόλυσή του από το Διπλωματικό Σώμα και το Υπουργείο Εξωτερικών «λόγω 

αυτογνωμόνου απουσίας εκ της υπηρεσίας».23 

Η πολυσχιδής, αντιστασιακή δράση του Ρούφου επιμερίστηκε σε διάφορες 

(εκδοτικές και μη) πρωτοβουλίες και βρήκε έκφραση σε ποικίλα λογοτεχνικά και, 

κυρίως, δοκιμιακά και πολιτικά κείμενα (ή και μελέτες), στρατευμένα όλα «γύρω σ’ 

εκείνο που χάθηκε». Τα κείμενα αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την άρση 

22 Έχουμε υπόψη μας τη θεωρητική εξέταση του ιστορικού μυθιστορήματος ως «είδους» από τον G. 
Lukacs, The Historical Novel, μτφρ. H. και S. Mitchell, Βοστώνη, Beacon Press, 1963 και, στα ελληνικά, 
από τη Τζ. Πολίτη, Δοκίμια για το Ιστορικό Μυθιστόρημα. Σταθμοί στην Εξέλιξη του Είδους, Αθήνα, 
Άγρα, 2004. 
23 Ν. Κ. Αλιβιζάτος, «Αναστοχασμοί και δράση ενός φιλελεύθερου μαχητή. Ο Ρόδης Ρούφος επί 
χούντας», περ. Νέα Εστία (αφ. στον Ρ. Ρούφο, Δεκ. 2012), ό.π., 33. 
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του καθεστώτος της προληπτικής λογοκρισίας (1970) ή και αργότερα, μετά τον θάνατό 

του (1972) –όπως, για παράδειγμα, το αλληγορικό, ειρωνικό και βαθύτατα πολιτικό 

(πλην ανολοκλήρωτο) μυθιστόρημά του, Βίβα Βολιγουάη.24 Ύστερα από την επιβολή 

της απριλιανής δικτατορίας και την αποφασιστικά μαχητική στάση του συγγραφέα 

υπέρ της δημοκρατίας και της συνταγματικής νομιμότητας θα του αναγνωρίζονταν, 

άλλωστε, ως αρετές, από κριτικούς και ομοτέχνους της «άλλης όχθης» (και, υπό τις 

περιστάσεις, συνοδοιπόρους) η αταλάντευτη προσήλωση στα ιδανικά της ελευθερίας, 

η σπάνια μετριοπάθεια, η ασυνήθιστη εντιμότητα και η απόλυτη ανεξαρτησία σκέψης 

και έκφρασης, η φιλαλήθεια, η συνέπεια ύφους και ήθους. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ρούφος οφείλει, κατά την εκτίμησή μας, να (επανα) 

τοποθετηθεί και να (επαν)αξιολογηθεί στο γραμματολογικό συγκείμενο της πρώτης 

μεταπολεμικής γενιάς. Στις συγκλίσεις με τους συνομηλίκους του πεζογράφους πρέπει 

να προσμετρήσουμε τη διασύνδεση του έργου του με πρόσφατες ιστορικές εμπειρίες 

και περιπέτειες του ελληνισμού, την πρόσδεσή του στην εύθραυστη μετεμφυλιακή 

συγκυρία, τον έντονα πολιτικό χαρακτήρα των βιβλίων/κειμένων/παρεμβάσεών του, 

καθώς και την προτεραιότητα του βιωμένου και του βιωματικού. Με την οπτική αυτή, 

η γνήσια, επαναστατική μεταπολεμική αντίληψη που διαπνέει τον ίδιο τον Ρούφο και 

την κατάθεσή του στον πνευματικό χώρο κατά την κρίσιμη και «εκρηκτική» 

εικοσαετία 1949-1967, μπορεί να αποδοθεί με όσα, πολύ εύστοχα, είχε επισημάνει ο 

Ε. Καψωμένος ως γενικά χαρακτηριστικά της στάσης και της συνεισφοράς των 

συγγραφέων της γενιάς του: 

Πολύ πριν από τις σημερινές καταλυτικές εξελίξεις, όταν η κατάρρευση των 
σοσιαλιστικών καθεστώτων και το αδιέξοδο του δυτικού καπιταλισμού ήταν σχεδόν 
αδιανόητα, οι νεοέλληνες [μεταπολεμικοί] συγγραφείς διέκριναν καθαρά ότι το 
θεμελιώδες πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου, τόσο στο κοινωνικό όσο και στο 
πολιτισμικό πεδίο, είναι η σχέση ατόμου-κοινωνίας, ατομικού και κοινωνικού 
συμφέροντος, ατομικών και συλλογικών αξιών. Ανέλυσαν, με αξιοθαύμαστη επιμονή και 
διεισδυτικότητα, όλες τις ακανθώδεις διαστάσεις του και –σε συμφωνία με τα πρότυπα 
σκέψης του τοπικού πολιτισμού– υπέδειξαν ότι η ουσία του προβλήματος είναι ένα 
ζήτημα ισορροπίας και εναρμόνισης των αντιθέτων.25 

Τα παραπάνω θεμελιώδη και «πυρηνικά» στοιχεία, τα οποία και συνιστούν 

«διακριτικό γνώρισμα ολόκληρης της μεταπολεμικής λογοτεχνίας», εντοπίζονται σε 

24 Πρβλ. Ρ. Ρούφος, Επιλογή, ό.π., σ. 309-369.  
25 Ε. Καψωμένος, «Η Ελληνική Λογοτεχνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967)», στο 
Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), Πρακτικά 4ου 
Επιστημονικού Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Πάντειον Πανεπιστήμιο (24-27 Νοεμ. 
1993), τόμ. Α΄, Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 1994, σ. 396. 
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«μεγάλο αριθμό έργων, πεζών και ποιητικών» και διακρίνονται «στις δομές βάθους 

των κειμένων μέσα από μια συστηματική αναλυτική διαδικασία»26 είναι κάτι που (με 

άλλη, βέβαια, διατύπωση) έχουν αναγνωρίσει όλοι οι σημαντικοί μελετητές της 

περιόδου –με πρώτο, ανάμεσά τους, τον Α. Αργυρίου. Εξάλλου, και για τη 

μεταπολεμική μας λογοτεχνία το σχήμα του Κ. Θ. Δημαρά (και η πρόταση εφαρμογής 

του στο πεδίο της νεοελληνικής γραμματολογίας από τον Π. Μουλλά) περί των 

διαρκών μεταμορφώσεων, ρήξεων και συνεχειών παραμένει η πιο πειστική πρόταση 

για μια ουσιαστική αποτίμηση του συγγραφέα μας στο πλαίσιο της συγχρονικής του 

πεζογραφικής παραγωγής, όπου τα παραδοσιακά και τα ανανεωτικά στοιχεία άλλοτε 

συνδυάζονται αρμονικά, άλλοτε διαπλέκονται, αλληλεπικαλύπτονται ή αλληλενεργούν 

(συνειδητά ή όχι από την πλευρά του εκάστοτε δημιουργού, αδιάφορο), υπερισχύοντας  

πότε το ένα και πότε το άλλο:  

Έχουμε να κάνουμε με μεταμορφωμένες συνέχειες; Ή με συνεχόμενες μεταμορφώσεις; 
[…] Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, το πρόβλημα είναι να συλλάβουμε (αλλά και κάτι 
περισσότερο: να περιγράψουμε) την πολυφωνία, ακόμα και την παραφωνία, που 
παρουσιάζεται στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ζήτημα εναλλαγής ρυθμών: με το παιχνίδι να 
παίζεται συνήθως με συνέχειες που οδηγούν σε ρήξεις, αλλά και με ρήξεις που 
σηματοδοτούν νέες συνέχειες.27 

 
 
  

26 Ε. Καψωμένος, ό.π., σ. 394. 
27 Π. Μουλλάς, «Σκέψεις για την πεζογραφία μας», στο 1949-1967: Η Εκρηκτική Εικοσαετία, ό.π., σ. 
347-348.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Α. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΔΗ ΡΟΥΦΟΥ 
 
Α1. Αυτοτελείς εκδόσεις πρωτότυπων πεζογραφικών, θεατρικών και άλλων 
λογοτεχνικών κειμένων 
 

• Χρονικό Μιας Σταυροφορίας: Η Ρίζα του Μύθου (Αθήνα, 1954) 

• Χρονικό Μιας Σταυροφορίας: Πορεία στο Σκοτάδι (Αθήνα, 1955) 

• Η Μέρα της Κρίσης (Αθήνα, 1957) 

• Χρονικό Μιας Σταυροφορίας: Η Άλλη Όχθη (Αθήνα, 1958) 

• The Age of Bronze (Λονδίνο, 1960) 

• Η Χάλκινη Εποχή (Αθήνα, 1960) 

• Οι Γραικύλοι (Αθήνα, 1967) 

• Χρονικό Μιας Σταυροφορίας (Αθήνα, 1972) 

• Επιλογή. Λογοτεχνικά Κείμενα (Αθήνα, 1973) 

 
Α2. Αυτοτελείς εκδόσεις δοκιμίων/πολιτικών κειμένων 
 

• Vérité sur la Grèce (Λοζάνη, 1970) [το ίδιο, μεταφρασμένο από τον Richard 

Clogg, ως Inside the Colonels’ Greece (Λονδίνο, 1972)] 

• Οι Μεταμορφώσεις του Αλάριχου και Άλλα Δοκίμια (Αθήνα, 1971) 

 

Α3. Διάσπαρτα άλλα κείμενα και δημοσιεύματα (επιλογή) 
 

• «Γ. Θεοτοκά: Δοκίμιο για την Αμερική, Αθήνα 1954», περ. Κυπριακά Γράμματα, 

τόμ. 20, τχ. 236 (Φεβ. 1955), 91-93 

• «Kavafis et la musique du déclin», περ. La Cité (Παρίσι), τχ. 17 (Απρίλιος 

1963) [= Ρ. Ρούφος, «Ο Καβάφης και η μουσική της παρακμής», στο Μέρες του 

Ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Πενήντα χρόνια από τον θάνατό του, περ. Τετράδια 

Ευθύνης 19, Αθήνα, 1983, σ. 20-28] 

• «Έλλην και Διεθνής. Ο ποιητής και το έργο του. Η ζωή, οι ιδέες και η επίδρασις 

του Γ. Σεφέρη», εφ. Το Βήμα, 24 Νοεμ. 1963 

• «Οι Έλληνες λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους: Ρόδης Ρούφος», στη στήλη 

«Η Λογοτεχνία μας», επιμ. Τ. Χατζηαναγνώστου, εφ. Ανένδοτος, 1 Ιαν. 1966 
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Β. ΚΡΙΤΙΚΟΓΡΑΦΙΑ (με χρονολογική σειρά, σύμφωνα με την πρώτη 
δημοσίευση) 
 
Β1. Κριτικές για τη Ρίζα του Μύθου 

• Ρώμας Δ., «Σήμερα και χθες. Η Ρίζα του Μύθου», Ελευθερία (Αθήνας), 20 Οκτ. 

1954 

Η απαντητική επιστολή Ρούφου στον Ρώμα από τη Λευκωσία με ημερομηνία 

25 Οκτ. 1954 απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα 

• Χουρμούζιος Αιμ., «Βιβλία και συγγραφείς. Χρονικόν ταραχής και ιδεών. Ρ. 

Προβελέγγιου, Η Ρίζα του Μύθου (Χρονικό μιας Σταυροφορίας ‒ Πρώτο μέρος 

μιας Τριλογίας)» και «Βιβλία και συγγραφείς. Συμπλήρωσις εντυπώσεων. Από 

το μυθιστόρημα-χρονικό του κ. Ρόδη Προβελέγγιου, Η Ρίζα του Μύθου (Πρώτο 

μέρος μιας Τριλογίας)», εφ. Η Καθημερινή, 28 Οκτ. και 4 Νοεμ. 1954 [= Δ. 

Καρανίκα – Χ. Λ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και 

Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», περ. Κονδυλοφόρος, τχ. 8, 2009, 293-304] 

Η (ανεπίδοτη) απαντητική επιστολή του Ρούφου στον Χουρμούζιο με αφορμή 

την κριτική του για τη Ρίζα του Μύθου δημοσιεύτηκε στο περ. Κονδυλοφόρος, 

τχ. 8, 2009, 304-310 

• Βράχας Φ., «Πνεύμα και Ζωή. Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Η Ρίζα του Μύθου», 

εφ. Έθνος (Λευκωσίας), 7, 18 και 25 Νοεμ. 1954 

• Κηφισός [Παυλίδης Α.], εφ. Ελευθερία (Λευκωσίας), 7 Νοεμ. 1954 

• Ληδραίος Κ. [Χρυσάνθης Κ.], «Εβδομαδιαία Πνευματική Επιθεώρηση. Κίνηση 

Ιδεών και Τέχνης: Η Ρίζα του Μύθου του κ. Ρόδη Προβελεγγίου. ‒Τα κύρια 

πρόσωπα του έργου ‒Η ιστορική αξία του και γενικές σκέψεις», εφ. Κυπριακή, 

8 Νοεμ. 1954 

• Παράσχος Κ., «Η πνευματική κίνησις. Τα νέα βιβλία. Ρόδη Προβελέγγιου: Η 

Ρίζα του Μύθου», εφ. Εθνικός Κήρυξ, 16 Νοεμ. 1954 

• Κοββατζής Α., «Από την πνευματικήν ζωήν. Η κριτική του βιβλίου. Ρόδη 

Προβελέγγιου, Η Ρίζα του Μύθου, μυθιστόρημα, (τόμος Α΄)», εφ. 

Απογευματινή, 18 Νοεμ. 1954 

• Ανώνυμος, «Ένας φιλολογικός σταθμός. Η Ρίζα του Μύθου (του κ. Ρόδη 

Προβελέγγιου). Κριτικόν σημείωμα», εφ. Νεολόγος Πατρών, 21 Νοεμ. 1954 

• Κλάρας Μπ., «Γράμματα και Τέχνες. Το Ελληνικό Βιβλίο. Χρονικό και λόγος: 

Η Ρίζα του Μύθου, Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. Βραδυνή, 1 Δεκ. 1954 
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• Κρανιδιώτης Ν., «Τα βιβλία. Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου (Χρονικό 

μιας Σταυροφορίας), Αθήνα, 1954», περ. Κυπριακά Γράμματα, Δεκ. 1954, 474-

475 

• Γιαννίδης Λ., «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου», περ. Κυπριακή 

Επιθεώρησις, Δεκ. 1954, 29 

• Ανώνυμος, «The Root of the Myth, by R. Provelengios», περ. Cyprus Review, 

Δεκ. 1954, 29 

• Δ., στη στήλη «Διεθνής Βιβλιογραφία», «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του 

Μύθου, Χρονικό μιας Σταυροφορίας, Αθήναι, 1954», περ. Σύνορα των Δύο 

Κόσμων, Δεκ. 1954, 59-64 

• Θρύλος A., «Το Λογοτεχνικό 1954», περ. Φιλολογική Πρωτοχρονιά (1955), 

312-313 

• Θεοτοκάς Γ., «Ρόδη Προβελέγγιου, Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Ι: Η Ρίζα του 

Μύθου», περ. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, περίοδος Β΄, τχ. 7, Χειμώνας 1954-

55, 266-268 [= Γ. Θεοτοκάς, Αναζητώντας τη Διαύγεια. Δοκίμια για τη Νεότερη 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, εισ.-επιμ.: Δ. Τζιόβας, Αθήνα, 

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2005, σ. 479-486] 

• Κωνσταντινίδης Α., «Η Ρίζα του Μύθου του Ρόδη Προβελέγγιου. Ένα 

αντικομμουνιστικό κατασκεύασμα, που το εγκωμιάζουν οι κριτικοί μας και ο… 

κυπριακός ραδιοσταθμός!», εφ. Νέος Δημοκράτης (Λευκωσίας), 13 Ιαν. 1955 

• Χατζίνης Γ., «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του Μύθου», περ. Νέα Εστία, τόμ. 

57, τχ. 661 (15 Ιαν. 1955), 134-135 

• Καραντώνης A., «Σύγχρονα πεζογραφήματα», περ. Ραδιοπρόγραμμα, τχ. 

Μαρτίου (;) 1955, 29 

• Κοββατζής, Α. «Βιβλία και συγγραφείς. Ρόδη Προβελέγγιου: Η Ρίζα του 

Μύθου, μυθιστόρημα, Α΄ τόμος μιας αναγγελλόμενης τριλογίας», περ. Το 

Πρώτο Σκαλί, τχ. 6, Φεβρ.-Απρ. 1955, 59-63 

• Βαρίκας Β., «Η στήλη της κριτικής. Βιβλία και Συγγραφείς. (Η Ρίζα του 

Μύθου)», εφ. Τα Νέα, 2 Μαρ. 1955 [= Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα 

(1945-1956, 1960), εισ.-επιμ. Α. Ζήρας, Αθήνα, Ερμής, 2004, σ. 367-369] 

• Σπανδωνίδης, Π., περ. Νέα Πορεία, τχ. 2, Απρ. 1955, 82 ΑΛ
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• Ραυτόπουλος Δ., «Δυο μυθιστορήματα με την ίδια θέση», περ. Επιθεώρηση 

Τέχνης, τχ. 8, Αύγ. 1955, 162-166 [= Δ. Ραυτόπουλος, Οι Ιδέες και τα Έργα, 

Αθήνα, Δίφρος, 1965, σ. 289-296] 

• Πορφύρης Κ., «Ένα βιβλίο θράσους: Ρόδη Προβελέγγιου, Η Ρίζα του Μύθου, 

Χρονικό μιας Σταυροφορίας, Αθήνα, 1954», εφ. Η Αυγή, 19 Αυγ. 1955 και 

«Γύρω από τη ‘‘λογοτεχνία της προδοσίας’’. Σε αναζήτηση ηρώων», εφ. Η 

Αυγή, 11 Σεπτ. 1955 [= Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον Πολιτισμό, την Ιστορία 

και την Πολιτική, εκδ. φρ. Δ. Δ. Αρβανιτάκης – Κ. Α. Παπαχρίστου, Αθήνα, 

Μουσείο Μπενάκη-«Πλατυφόρος», 2008, σ. 267-270 και 272-273] 

• Γιαννόπουλος Α., «Ρόδης Προβελέγγιος: Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Η Ρίζα 

του Μύθου ‒ Θ. Δ. Φραγκόπουλος: Τειχομαχία», περ. Σημερινά Γράμματα, 

Αύγ.-Οκτ. 1955, 145-146 

 

Επιστολές αναγνωστών για τη Ρίζα του Μύθου  

• Γρηγόρης Σ., επιστολή, εφ. Η Αυγή, 6 Νοεμ. 1954 

• Κουμάντος Γ. Α., «Εξ αφορμής ενός χρονικού και μιας κριτικής. Η μαρτυρία 

ενός νέου. (Περί του ιδεολογικού προσανατολισμού της ελληνικής νεότητος 

κατά τα χρόνια της μεγάλης δοκιμασίας)», εφ. Η Καθημερινή, 17 Νοεμ. 1954 

• Θεοδωρακόπουλος Ι., «Τα ελληνικά νιάτα στην Κατοχή και σήμερα» 

(επιστολή), εφ. Η Αυγή, 3 Δεκ. 1954 

 

Β2. Κριτικές για την Πορεία στο Σκοτάδι 

• Περνάρης Α., εφ. Ελευθερία (Λευκωσίας), 18 Δεκ. 1955 

• Ανώνυμος, «Η κριτική του βιβλίου. Πορεία στο Σκοτάδι του κ. Ρόδη 

Προβελέγγιου», εφ. Νεολόγος Πατρών, 18 Δεκ. 1955 

• Κοββατζής Α., «Μία αφιέρωσις», εφ. Απογευματινή, 24 Δεκ. 1955 

• Μαλένης Λ., «Κυπριακή ζωή και τέχνη: Ρόδη Προβελεγγίου: Πορεία στο 

Σκοτάδι», εφ. Έθνος (Λευκωσίας), 10 Ιαν. 1956 

• Γκιώνης Γ., παρουσίαση στην εκπομπή της Κυπριακής Ραδιοφωνίας 

«Λογοτεχνικά σημειώματα», με τίτλο: «Ρόδη Προβελέγγιου, Χρονικό μιας 

Σταυροφορίας (Τόμος α΄: Ρίζα του Μύθου, Τόμος β΄: Πορεία στο Σκοτάδι)», 

ημερομηνίας 11 Ιαν. 1956, ώρα 8.45΄ (δακτυλόγραφο αντίγραφο απόκειται στο 

ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα) 
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• Βιβλιόφιλος, «Νέα Βιβλία. Η Ρίζα του Μύθου του κ. Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. 

Κύπρος, 16 Ιαν. 1956 

• Βαρίκας Β., «Το χρονικόν του βιβλίου. Βιβλία και Συγγραφείς. (Ένα χρονικό 

της Κατοχής)», εφ. Το Βήμα, 25 Ιαν. 1956 [= Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και 

Κείμενα: 1955-1959, εισ.-επιμ.: Α. Ζήρας, Αθήνα, Ερμής, 2003, σ. 52-54] 

• Καραντώνης Α., βιβλιοπαρουσίαση της Πορείας στο Σκοτάδι στον 

Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών, Ιαν. (;) 1956 (δακτυλόγραφο αντίγραφο 

απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο του συγγραφέα) 

• Κοββατζής Α., «Από την πνευματικήν ζωήν. Κριτική του Βιβλίου», εφ. 

Απογευματινή, 6 Φεβρ. 1956 

• Χατζίνης Γ., «Ρόδη Προβελέγγιου: Πορεία στο Σκοτάδι», περ. Νέα Εστία, τόμ. 

59, τχ. 687 (15 Φεβρ. 1956), 273-274 

• Πορφύρης Κ., «Κάθε Παρασκευή. Η Κριτική του Βιβλίου. Πορεία στο Σκοτάδι 

(Χρονικό μιας Σταυροφορίας) του Ρόδη Προβελέγγιου», εφ. Η Αυγή, 24 Φεβρ. 

1956 

• Βενέζης Η., «Φιλολογικά Σημειώματα. Βραβείον Ουράνη, 1956», εφ. Το Βήμα, 

13 Μαρτ. 1956 

• Θρύλος Α., «Ο κόσμος των Γραμμάτων. Η Ζωή στα Βιβλία. Ρ. Προβελέγγιου, 

Πορεία στο Σκοτάδι, Ν. Κάσδαγλη, Τα Δόντια της Μυλόπετρας, Θ. 

Φραγκόπουλου, Τειχομαχία», εφ. Τόλμη, 7 Απρ. 1956 

• Χάρης Π., «Η Τέχνη και η Εποχή μας. Τα Νέα Βιβλία. Ρόδη Προβελέγγιου, Η 

Ρίζα του Μύθου ‒ Πορεία στο Σκοτάδι», εφ. Ελευθερία (Αθήνας), 7 Μαΐου 1956 

[= Π. Χάρης, Έλληνες Πεζογράφοι, τόμ. Η΄, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

1993, σ. 369-374] 

• Κρανιδιώτης Ν., «Ρόδη Προβελέγγιου: Πορεία στο Σκοτάδι, Αθήνα, 1955 

(Βραβείο των «Δώδεκα»)», περ. Κυπριακά Γράμματα, Ιαν.-Ιούν. 1956, 254 

• Σαχίνης Α., «Τα Γράμματα. Χρονικά της Κατοχής», εφ. Έθνος (Αθήνας), 6 και 

20 Δεκ. 1956 [= Α. Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι. Είκοσι Χρόνια Νεοελληνικής 

Πεζογραφίας: 1945-1965, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 31984, σ. 159-

165] 

• Μηλιώνης Χ., «Ρόδη Κανακάρη-Ρούφου (Προβελέγγιου), Η Ρίζα του Μύθου, 

Αθήνα 1954˙ Πορεία στο Σκοτάδι, Αθήνα 1955», περ. Ηπειρωτική Εστία 

(Ιωαννίνων), τόμ. ΣΤ΄, τχ. 64-65 (Αύγ.-Σεπτ. 1957), 718 
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Β3. Κριτικές για την Άλλη Όχθη 

• Κ.Σ.[ακκογιάννης], «Η κριτική του βιβλίου. Η Άλλη Όχθη του κ. Ρόδη 

Προβελέγγιου», εφ. Νεολόγος Πατρών, 21 Δεκ. 1958 

• Ν. Μ.[πακόλας], «Η Άλλη Όχθη. (Χρονικό μιας Σταυροφορίας) Αθήνα 1958», 

εφ. Μακεδονία, 1 Ιαν. 1959 

• Βαρίκας Β., «Το Χρονικόν του Βιβλίου. Συγγραφείς και Κείμενα. Ρόδης 

Προβελέγγιος, Χρονικό μιας Σταυροφορίας. Η Άλλη Όχθη», εφ. Το Βήμα, 25 

Απρ. 1959 [= Β. Βαρίκας, Συγγραφείς και Κείμενα: 1955-1959, εισ.-επιμ.: Α. 

Ζήρας, Αθήνα, Ερμής, 2003, σ. 183-184] 

• Χατζίνης Γ., «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Άλλη Όχθη», περ. Νέα Εστία, τόμ. 66, τχ. 

768 (1 Ιουλ. 1959), 895-896 [= Γ. Χατζίνης, Προτιμήσεις. Ελληνικά Κείμενα, 

Αθήνα, Φέξης, 1963, σ. 129-132] 

• Καραγάτσης Μ., «Ρόδη Προβελέγγιου: Η Άλλη Όχθη», περ. Καινούρια Εποχή, 

Φθινόπωρο 1959, 237-243 

• Σαχίνης Α., «Χρονικού Συνέχεια», Έθνος (Αθήνας), 12 Νοεμ. 1959 [= Α. 

Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι. Είκοσι Χρόνια Νεοελληνικής Πεζογραφίας: 1945-

1965, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 31984, σ. 165-168] 

 

Β4. Κριτικές για την αγγλική έκδοση της Χάλκινης Εποχής (Age of Bronze) 

• Αναγγελίες της έκδοσης 

British Books (Croydon), Σεπτ. 1960 ‒ Yorkshire Post (Leeds), 22 Σεπτ. 1960 ‒ The 

Daily Telegraph (London), 30 Σεπτ. 1960 ‒ Guardian-Journal (Nottingham), 4 Οκτ. 

1960 ‒ Liverpool Daily Post (Liverpool), 12 Oκτ. 1960 ‒ Manchester Evening News 

(Manchester), 18 Οκτ. 1960 ‒ Express & Star (Wolverhampton, Staffs), 20 Οκτ. 1960 

‒ Εvening Echo (Bournemouth), 20 Οκτ. 1960 ‒ South Wales Evening Post (Swansea), 

19 Νοεμ. 1960 ‒ The Sunday Times (London), 11 Δεκ. 1960 ‒ Irish Press (Dublin), 7 

Ιαν. 1961 

• Σχόλια 

Evening Gazette (Middlesbrough, Yorks), 23 Σεπτ. 1960 ‒ Time and Tide (London), 24 

Σεπτ. 1960 ‒ S. Fox, Western Mail (Cardiff), 24 Σεπτ. 1960 ‒ G.T., Weekly Scotsman 

(Edinburgh), 29 Σεπτ. 1960 ‒ P. Scott, New Statesman (London), 1 Οκτ. 1960 ‒ 

Cadmean, Bucks Examiner (Chesham, Bucks), 7 Οκτ. 1960 ‒ Northern Echo 

(Darlington, Durham), 21 Οκτ. 1960  
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Κριτικές 

• Smith R., «Βιβλίο που θα φέρει πικρές αναμνήσεις», εφ. Evening Express 

(Aberdeen), 21 Σεπτ. 1960 

• Porter F., «Κύπρος», εφ. Glasgow Herald (Glasgow), 22 Σεπτ. 1960 

• Tyndareus, στη στήλη «Recent fiction», περ. John o’London’s (London), 22 

Σεπτ. 1960 

• Furbank P. N., στη στήλη «On new novels», περ. John o’London’s (London), 

22 Σεπτ. 1960 

• Jones M., «Η κτηνωδία του πολέμου», εφ. The Tribune (London), 28 Οκτ. 1960 

• ΡΕΖ [= Μ. Ρεζάν], στη στήλη «Οι πιο ενδιαφέρουσες εκδόσεις. Τα ξένα 

βιβλία», εφ. Ελευθερία (Αθήνας), 30 Οκτ. 1960 

 

Β5. Κριτικές για την ελληνική έκδοση της Χάλκινης Εποχής 

• Φουριώτης Α., «Από την πνευματικήν ζωήν. Η κριτική του βιβλίου», εφ. 

Απογευματινή, 21 Δεκ. 1960 

• Χουρμούζιος Αιμ., «Βιβλία και Συγγραφείς. Η Χάλκινη Εποχή. Το μυθιστόρημα 

του Κυπριακού Αγώνα του κ. Ρόδη Ρούφου», εφ. Η Καθημερινή, 5 Ιαν. 1961 

• Περνάρης Α., «Ζωή και Τέχνη. Πρόσωπα, κείμενα και πνευματικές 

εκδηλώσεις: Η Χάλκινη Εποχή», εφ. Ελευθερία (Λευκωσίας), 8 Ιαν. 1961 

• Αποστολίδης Ρ. Ηρ., «Σιδώνιοι νέοι, για αισχυλικές υποθέσεις», εφ. Τέχνη, τχ. 

4 (10 Ιαν. 1961) 

• Μαλένης Λ., «Τα Βιβλία. Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή, μυθιστόρημα, 

Αθήνα, 1960», εφ. Φιλελεύθερος (Λευκωσίας), 11 Ιαν. 1961 

• Κωστελένος Δ. Π., «Τα νέα βιβλία: Ρόδη Ρούφου, Χάλκινη Εποχή», εφ. 

Ακρόπολις, 12 Ιαν. 1961 

• Θρύλος Α., περ. Καινούρια Εποχή, χειμώνας 1960, 181 

• Μηλιώνης Χ., «Ρόδη Ρούφου, Χάλκινη Εποχή», περ. Ενδοχώρα (Ιωαννίνων), 

τχ. 9 (Γεν. – Φλεβ. 1961), 566-567 

• Αντύπας Α. Θ. [ = Αργυρίου Α.], «Το Βιβλίο. Ρόδη Ρούφου: Χάλκινη Εποχή. 

Μυθιστόρημα», περ. Νέα Πορεία (Θεσσαλονίκης), τόμος Ζ΄, τχ. 72 (Φεβρ. 

1961), 85-89 [= Α. Αργυρίου, Οριακά και Μεταβατικά Έργα Ελλήνων 

Πεζογράφων, Αθήνα, Σοκόλης, 1996, σ. 143-150] 
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• Κωνσταντινίδης Α., «Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή (Το Μυθιστόρημα του 

Κυπριακού Αγώνα)»,  περ. Κυπριακά Χρονικά (Λευκωσίας), τχ. 4 (Φεβρ. 1961), 

177-178 

• Βαρίκας Β., «Το Χρονικόν του βιβλίου. Συγγραφείς και κείμενα. (Η Χάλκινη 

Εποχή του Ρόδη Ρούφου)», εφ. Το Βήμα, 26 Φεβρ. 1961 [= Β. Βαρίκας, 

Συγγραφείς και Κείμενα, Α΄: 1961-1965, Αθήνα, Ερμής, 1975, σ. 22-24] 

• Ανώνυμος, «Νέα Βιβλία. Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή, 1960», εφ. 

Μακεδονία, 26 Φεβρ. 1961 

• Χατζίνης Γ., περ. Νέα Εστία, τόμ. 69, τχ. 808 (1 Μαρτ. 1961), 345-346 [= Γ. 

Χατζίνης, Προτιμήσεις. Ελληνικά Κείμενα, Αθήνα, Φέξης, 1963, σ. 132-134] 

• Κλάρας Μπ., «Χρονικό του Λόγου. Ανάταση της νέας γενιάς. Δυο ώριμα σε 

ουσία και τεχνική έργα. Η Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου», περ. Ελληνικά 

Θέματα, Μάρτιος 1961, 28 

• Κωνσταντινίδης Α., «Ο Κυπριακός Αγώνας στη λογοτεχνία», περ. Κυπριακά 

Χρονικά, τχ. 6 (Απρ. 1961), 239-246 

• Χριστοφίδης Α., «Ρ. Ρούφου: Η Χάλκινη Εποχή, μυθιστόρημα, Αθήνα, 1960», 

περ. Πνευματική Κύπρος (Λευκωσίας), τχ. 7 (Απρ. 1961), 369-371 

• Ραυτόπουλος Δ., «Ρόδη Ρούφου: Η Χάλκινη Eποχή. Το μυθιστόρημα του 

Κυπριακού αγώνα», περ. Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 77 (Μάιος 1961), 505-508 [= 

Δ. Ραυτόπουλος, «Εστετισμοί πάνω σε χαλκό», Οι Ιδέες και τα Έργα, Αθήνα, 

Δίφρος, 1965, σ. 305-313] 

• Κλάρας Μπ., «Ιστορικές μαρτυρίες. Κυπριακό Χρονικό. Ρόδη Ρούφου: Η 

Χάλκινη Εποχή», εφ. Βραδυνή, 31 Ιουλ. 1961 

• Κολυβά Θ. Ν., «Με την ευκαιρία μιας επετείου. Ο αγώνας των Κυπρίων στα 

Ελληνικά Γράμματα. Έργα εμπνευσμένα από τις θυσίες των αγωνιστών», εφ. 

Ελευθερία (Αθήνας), 1 Οκτ. 1961 

• Σαχίνης Α., «Τα Γράμματα. Το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα», εφ. 

Έθνος (Αθήνας), 24 Απρ. 1962 [= Α. Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι. Είκοσι Χρόνια 

Νεοελληνικής Πεζογραφίας: 1945-1965, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 
31984, σ. 168-171] 
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Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΔΗ ΡΟΥΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (με 

αλφαβητική σειρά) 

 

• Δασκαλόπουλος Δ., «Βιβλιογραφία Ρόδη Ρούφου», περ. Μαντατοφόρος 

(Άμστερνταμ), τχ. 34, Δεκ. 1991, 49-69 

• Λήμμα «Ρόδης Ρούφος»: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larousse-Britannica (τόμ. 

52ος, σ. 317) και στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό της Εκδοτικής Αθηνών 

(τόμ. 9Α, Αθήνα, 1991, σ. 126-127) 

 

Γ1. Αφιερώματα περιοδικών 

«Ρόδης Ρούφος», περ. Τομές, τχ. 77-78, Οκτ.-Νοέμ. 1981, 35-43 

Αφιέρωμα στον Ρόδη Ρούφο, περ. Νέα Εστία, τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, 29-257 

 

Γ2. Αλληλογραφία 

• Καρανίκα Δ. και Καράογλου Χ. Λ., «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά 

και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», περ. Κονδυλοφόρος, τχ. 8, 2009, 263-310 

• Καράογλου Χ. Λ., «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. 

Φραγκόπουλου», περ. Νέα Εστία, τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, 59-119 

• Κώστα Ε. (επιμ.-σημ.), «Ρόδης Ρούφος και Θ. Δ. Φραγκόπουλος: 

Αλληλογραφία (1946-1968)», περ. Νέα Εστία, τόμ. 178-179, τχ. 1868-1870, 

Μαρτ.-Σεπτ. 2016, 171-206, 414-448 και 120-163 

 

Γ3. Μελέτες και άρθρα 

• Αγγελάτος Δ., «Το τραγικό και το ‘‘Μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα’’: η 

ποιητική της Χάλκινης Εποχής του Ρ. Ρούφου», στο Η Εικόνα της Κύπρου 

(1878-1960) στη Λογοτεχνία, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2002, σ. 119-134 

• Αλεξανδρόπουλος Μ., «Με αρετή και τόλμη (Στο θάνατο του Ρ. Ρούφου)», περ. 

Νέα Εποχή (Λευκωσίας), τχ. 97 (Οκτ.-Νοέμ. 1972) [= Μ. Αλεξανδρόπουλος, 

Αντίσταση – Δημοκρατία, Αθήνα, Κέδρος, 1975, σ. 74-76] 

• Αλιβιζάτος Ν. Κ., «Αναστοχασμοί και δράση ενός φιλελεύθερου μαχητή. Ο 

Ρόδης Ρούφος επί χούντας», περ. Νέα Εστία, τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, σ. 

33-47 [= Ν. Κ. Αλιβιζάτος, Πραγματιστές, Δημαγωγοί και Ονειροπόλοι. 
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Πολιτικοί, Διανοούμενοι και η Πρόκληση της Εξουσίας, Αθήνα, Πόλις, 2015, σ. 

169-181] 

• Αργυρίου Α., «Κλειδιά και αντικλείδια μιας εποχής», εφ. Το Βήμα, 9 Σεπτ. 1972 

[= Α. Αργυρίου, Αναψηλαφήσεις σε Δύσκολους Καιρούς, Αθήνα, Κέδρος, 1986, 

σ. 286-292] 

• Δασκαλόπουλος Δ., «Ρόδης Ρούφος», στο Η Μεταπολεμική Πεζογραφία: Από 

τον Πόλεμο του ’40 ώς τη Δικτατορία του ’67, τόμ. Ζ΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1992, 

σ. 8-53 

• Δούκαρης Δ., «Για την επταετία της τυραννίας. Ρόδης Ρούφος: Ένας μαχητής 

με ιδέες που έγινε ο ίδιος ιδέα», περ. Τομές, τχ. 4 (Απρ. 1975), 22-23 

• Καραγιάννη Β., «Ο αυτοπροσδιορισμός του ένοπλου αγώνα: Κύπρος 1955-

1959», στο Γούναρης Β. Κ. κ.ά. (επιμ.), Ανορθόδοξοι Πόλεμοι. Μακεδονία, 

Εμφύλιος, Κύπρος, Αθήνα, Πατάκης, 2010, σ. 363-379 

• Καστρινάκη Α., «Όταν οι συγγραφείς ρετουσάρουν ιδεολογικά τα 

μυθιστορήματά τους», εφ. Τα Νέα/Βιβλιοδρόμιο, 6 Νοεμ. 2004, 6-7 

_____________, «Μιχαήλ ή Κοσμάς: μυθιστορηματική νεότητα στα χρόνια της 

Κατοχής», στο Β. Καραμανωλάκης ‒ Ε. Ολυμπίτου ‒ Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), 

Η Ελληνική Νεολαία στον 20ό Αιώνα: Πολιτικές Διαδρομές, Κοινωνικές 

Πρακτικές και Πολιτιστικές Εκφράσεις, Αθήνα, Θεμέλιο, 2010, σ. 203-215 

_____________, «Ο Ρόδης Ρούφος, ο Ιησούς και ο Εωσφόρος: μια ταραγμένη 

σχέση», περ. Νέα Εστία, τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, σ. 120-139 

_____________, «Ρούφος, Κοτζιάς, Κάσδαγλης: Γράφοντας, αναθεωρώντας, 

αναψηλαφώντας την ιστορία της νίκης στον Εμφύλιο», στο Κ. Γαρδίκα κ.ά. 

(επιμ.), Η Μακρά Σκιά της Δεκαετίας του 1940. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, 

Εμφύλιος (τόμος αφιερωμένος στον Χάγκεν Φλάισερ), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 

2015, σ. 267-299 

• Μαρής Γ., «Ο συγγραφέας-διπλωμάτης που χάθηκε πρόωρα. Ο Ρόδης Ρούφος 

και τα νιάτα της Κατοχής. 1941-44, ένας χώρος λογοτεχνικά 

‘‘αχαρτογράφητος’’», εφ. Ακρόπολις, 15 Οκτ. 1972 

• Μπαζούκης Α. Δ., «Ο άβολος μετεωρισμός ενός φιλελεύθερου διανοούμενου 

στη δεκαετία του 1950: ταυτότητα και ετερότητα στην πολιτική σκέψη και στο 

έργο του Ρόδη Ρούφου», περ. Κονδυλοφόρος, τχ. 9, 2010, 217-243 
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_____________, «Το σκάνδαλο ενός (μυθιστορηματικού) χρονικού και το 

χρονικό ενός (μυθιστορηματικού) σκανδάλου: Κριτική και κριτικοί για τη 

Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου», περ. Νέα Εστία, τόμ.. 172, τχ. 1856, Δεκ. 

2012, 142-201 

• Μπαχάρας Δ., «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ: τα όρια του μύθου», περ. Νέα 

Εστία, τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, σ. 202-218 

• Παπαλεοντίου Λ., «Ένα άγνωστο ποίημα του Κώστα Μόντη», περ. 

Μικροφιλολογικά (Λευκωσία), τχ. 25, άνοιξη 2009, 59-60 

• Πεσμαζόγλου Ι., «Ρόδης Ρούφος», εφ. Το Βήμα, 29 Οκτ. 1972 

• Πλασκοβίτης Σ., «Σχόλιο στην πεζογραφία του Ρόδη Ρούφου. (Για το 

φιλολογικό του μνημόσυνο)», στον συλλογικό τόμο Κατάθεση 74, Αθήνα, 

Μπουκουμάνης, 1974, σ. 327-338 [ξαναδουλεμένο και ως «Μνήμη Ρόδη 

Ρούφου. Ομιλία του 1975 για ένα γενναίο», στο Σ. Πλασκοβίτης, Γραφές και 

Συναντήσεις. Δοκίμια και Άλλα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1998, σ. 291-303] 

• Τσουτσουμπής Σ., «Η έμφυλη διάσταση της πολεμικής εμπειρίας στο έργο του 

Ρόδη Ρούφου και του Έβελυν Γουώ», περ. Νέα Εστία, τχ. 1845 (Ιούν. 2011, 

αφιέρωμα «Η Κατοχή και ο Εμφύλιος στην Τέχνη»), σ. 1052-1064 

• Φραγκόπουλος Θ. Δ., Κτέρισμα για τον Ρόδη, Αθήνα, Αστρολάβος/Ευθύνη, 

1990 

• Χατζηβασιλείου Β., «Ρόδης Ρούφος. Δυο σπουδές σε δυο εποχές», περ. Τομές 

77-78, Οκτ.-Νοέμβρ. 1981, 39-43 

• Χατζής, Δ. «Ελληνική αστική πεζογραφία της Εθνικής Αντίστασης», Το 

Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού: Διαλέξεις και Δοκίμια, εισ.-επιμ.: Β. 

Αποστολίδου, Αθήνα, Το Ροδακιό, 2005, σ. 337-347 

• Χατζίνης Γ., «Τα Γεγονότα και τα Ζητήματα. Ρόδης Ρούφος (Προβελέγγιος)», 

Νέα Εστία, τόμ. 92, τχ. 1088 (1 Νοεμ. 1972), 1626-1628 

 

• Tziovas D., “Transcending politics: symbolism, allegory and censorship in 

Greek fiction”, περ. Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek, τχ. 14, 2006, 

65-102 
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Γ4. Ειδικότερα δημοσιεύματα για τον αντίλογο του Ρούφου στον L. Durrell και 

τις σχέσεις των δύο συγγραφέων 

• Δασκαλόπουλος Δ., «Ρόδης Ρούφος – Lawrence Durrell: τα Πικρολέμονα μιας 

Χάλκινης Εποχής», ως επίμετρο στην επετειακή έκδοση της Χάλκινης Εποχής, 

Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2011, σ. 313-326 

_____________, «Ρόδης Ρούφος – Λώρενς Ντάρελ: δύο άσπονδοι φίλοι», περ. 

Νέα Εστία, τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, σ. 48-58 

• Καραγιάννη Β., «Η Κύπρος (1953-1956) μέσα από τα Bitter Lemons: Lawrence 

Durrell, φιλέλλην ή αποικιοκράτης;», περ. Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. ΞΖ΄-ΞΗ΄ 

(2003-2004), 385-410 

• Μπαζούκης Α. Δ., «Ο Ρόδης Ρούφος, οι Βρετανοί ‘‘φιλέλληνες’’ και η Κύπρος: 

Νεότερα τεκμήρια για την ατυχή έκβαση ενός ‘‘ειδυλλίου’’», περ. Νέα Εστία, 

τόμ. 179, τχ. 1871 (Δεκ. 2016-Αφιερ. στην Κύπρο: Ιστορία ‒ Λογοτεχνία ‒ 

Τέχνη), 657-671 

• Παπαλεοντίου Λ., «Από τα Πικρολέμονα του Λώρενς Ντάρελ στη Χάλκινη 

Εποχή του Ρόδη Ρούφου: αποικιοκρατικός λόγος και αντίλογος», στο Η Εικόνα 

της Κύπρου (1878-1960) στη Λογοτεχνία, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2002, σ. 135-156 [= 

Λ. Παπαλεοντίου, Στοχαστικές Προσαρμογές, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2000, σ. 

146-163] 

_____________, «Οι Κλειστές Πόρτες ως αντίλογος στα Πικρολέμονα και στη 

Χάλκινη Εποχή», Όψεις της Ποιητικής του Κώστα Μόντη, Αθήνα, Σοκόλης, 

2006, σ. 139-173 

• Παπασταύρου-Κορωνιωτάκη Β., «Απόρρητος φακέλος Lawrence Durrell, η 

Κύπρος και τα Πικρολέμονα», περ. Ακτή (Λευκωσίας), τχ. 60, φθιν. 2004, 461-

470 

• Παυλίδου Θ., «Πικρές αλήθειες για τα ‘‘Πικρολέμονα’’», εφ. Ο Φιλελεύθερος 

(Λευκωσίας), 27 Μαρτ. 1995 

_____________, «Ρούφος, Ντάρελ και βρετανική προπαγάνδα», περ. Νέα 

Εστία, τόμ. 172, τχ. 1856, Δεκ. 2012, σ. 219-236 

• Ροσέλ Ντ., «Ο Ρόδης Ρούφος για τα Πικρολέμονα: ένα κεφάλαιο της Χάλκινης 

Εποχής που έχει αποσυρθεί», μτφρ. Κ. Ρούφου, ως επίμετρο στην επετειακή 

έκδοση της Χάλκινης Εποχής, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2011, σ. 

307-311 
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• Ρούσσου-Sinclair Μ., «Με αφορμή τα παραλειπόμενα της Χάλκινης Εποχής του 

Ρόδη Ρούφου: μικρό σχόλιο στις στρατηγικές της μετα-αποικιακής 

λογοτεχνίας», περ. Μικροφιλολογικά (Λευκωσία), τχ. 2, 1997, 43-46 

 

• Calotychos V., «‘‘Lawrence Durrell, the Bitterest Lemon?’’: Cyps and Brits 

Loving Each Other to Death in Cyprus, 1953-57», στο Lillios A. (επιμ.), 

Lawrence Durrell and the Greek World, Σελινσγκρόουβ, Susquehanna 

University Press, 2004, σ. 169-187 

• Roessel D., «‘‘Something to Stand the Government in good Stead’’: Lawrence 

Durrell and the Cyprus Review», περ. Deus Loci: the Lawrence Durrell Journal, 

τχ. 3, 1994, 129-133 

_____________,  «‘‘This is not a political book’’: Bitter Lemons as British 

propaganda», περ. Byzantine and Modern Greek Studies, τόμ. 24, 2000, 235-

245 

 

 

Δ. ΙΣΤΟΡΙΑ (με αλφαβητική σειρά) 
 

Δ1. Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα, Βιογραφίες, προσωπικά κείμενα/καταγραφές  

• Αβέρωφ-Τοσίτσας Ε., Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών. Κυπριακό, 1950-1963, τόμ. 

Α΄-Β΄, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 21982 

• Αζίνας Α., 50 Χρόνια Σιωπής: Η Ώρα της Αλήθειας, τόμ. Β΄, Λευκωσία, 2001 

• Αναγνωστάκης Μ., «Ο Ιωάννης Μεταξάς και εγώ», εφ. Αυγή, 3 Αυγ. 1986 [= 

περ. Εντευκτήριο, τχ. 71, Δεκ. 2005, 31-35] 

• Ανδρικοπούλου Ν., Το ταξίδι του «Ματαρόα», 1945, επίμ. Γ. Καλπαδάκης, 

Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2007 

• Αξιώτη Μ., Άπαντα, τόμ. Γ΄: Χρονικά, επιμ. Μ. Δούκα, Β. Λαμπρόπουλος, 

Αθήνα, Κέδρος, 1980 

• _____________, Ρεπυμπλίκ-Βαστίλλη, εισ.-επιμ. Μ. Μικέ, μτφρ.-επίμ. Τ. 

Δημητρούλια, Αθήνα, Άγρα, 2014 

• Αργυρίου Α., «Η Γενιά που σπατάλησε την αγαθή της μερίδα», εφ. Το Βήμα, 

16 Απρ. 1982 
ΑΛ
ΕΞ
ΑΝ
ΔΡ
ΟΣ

 Δ.
 Μ
ΠΑ
ΖΟ
ΥΚ
ΗΣ



714

Βιβλιογραφία

_____________, Μνήμης και Λήθης Σημαντικά και Ασήμαντα, εισ.-επιμ. Α. 

Καστρινάκη, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013 

• Βλάχος Α., Μια Φορά κι ένα Καιρό ένας Διπλωμάτης… (50 κυβερνήσεις), τόμ. 

Δ΄: Γενικός Πρόξενος, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 31999 

• Γρίβας-Διγενής Γ., Απομνημονεύματα Αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Αθήνα, 

1961 

_____________, Χρονικόν Αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Λευκωσία, 1972 

• Δημητρακόπουλος Φ. Α. και Λαμπροπούλου Β. Δ., Η αλληλογραφία των Γ. 

Σεφέρη, Π. Λη Φέρμορ και Τ. Ρέινερ (1948-1971), Λευκωσία, Κέντρο 

Επιστημονικών Ερευνών, 2007 

• Ζαούσης Α. Λ., Αναμνήσεις ενός Αντιήρωα (1933-1944), Αθήνα, 

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1980 

• Θεοτοκάς Γ., Τετράδια Ημερολογίου: 1939-1953, εισ.-επιμ. Δ. Τζιόβας, Αθήνα, 

Εστία, 2005 

_____________, Δοκίμιο για την Αμερική, εισ. Ν. Κ. Αλιβιζάτος, επίμ. Ι. 

Λαλιώτου – Β. Λαμπρόπουλος, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2009 

• Κανελλόπουλος Π., Τα Χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, 1939-1944: Ιστορική 

Αναδρομή και Κείμενα, Αθήνα, 1964 

_____________, Η Ζωή μου: Αφήγηση στη Νινέτα Κοντράρου-Ρασσιά, Αθήνα, 

1985 

• Κορέσης Κ. Ε., Γεώργιος Παπανδρέου: Η Ζωή του, Αθήνα, 1966 

• Κουμάντος Γ., Στόχος: η Δημοκρατία, Αθήνα, Ερμείας, 1975 

• Κούπερ Α., Πάτρικ Λη Φέρμορ. Μια Περιπέτεια, μτφρ. Η. Μαγκλίνης, Αθήνα, 

Μεταίχμιο, 2012 

• Κρανάκη Μ., Ετερογραφία. Ελληνο-γαλλικά Κείμενα 1947-2000, Αθήνα, 

Ίκαρος, 2005 

_____________, «Ματαρόα» σε Δύο Φωνές. Σελίδες Ξενιτιάς, Αθήνα, Μουσείο 

Μπενάκη, 2007 

• Κρανιδιώτης Ν., Δύσκολα Χρόνια. Κύπρος 1950-1960, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον 

της «Εστίας», 1981 

_____________, Οι Διαπραγματεύσεις Μακαρίου – Χάρντιγκ, Αθήνα, Ολκός, 

1987 
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• Λεωνίδου Λ. Φ., Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Βιογραφία, τόμ. Β΄ (1950-1959), 

Λάρνακα, χ.χ.έ. 

• Μακρής-Στάικος Π., Κίτσος Μαλτέζος: ο Αγαπημένος των Θεών, Αθήνα, 

Ωκεανίδα, 2000 

• Μιχαηλίδης, Π. Αγαθουπόλεως 7: Μικρές Ιστορίες από τη Μεγάλη Κατοχή, 

Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1991 

• Μόντης Κ., Κλειστές Πόρτες, Λευκωσία, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, 

1964 

• Μπήτον Ρ., Γιώργος Σεφέρης. Περιμένοντας τον Άγγελο, μτφρ. Μ. Προβατά, 

Αθήνα, Ωκεανίδα, 2003 

• Ντάρελ Λ., Πικρολέμονα, μτφρ. Αιμίλιος Χουρμούζιος, Αθήνα, Γρηγόρης, 

1959 

• Πανσέληνος Α., Φύλλα Ημερολογίου (1941-1943), Αθήνα, Κέδρος, 1993 

• Πεπονής Α. Ι., Προσωπική Μαρτυρία, Αθήνα, Κέδρος, 1970 

• Σαββίδης Γ. Π. (επιμ.), Γιώργος Θεοτοκάς και Γιώργος Σεφέρης – 

Αλληλογραφία (1930-1966), Αθήνα, Ερμής, 1975 

• Σεφέρης Γ., Μέρες Στ΄ (20 Απρίλη 1951 – 4 Αυγούστου 1956), επιμ. Π. 

Μέρμηγκας, Αθήνα, Ίκαρος, 1986 

• _____________, Μέρες Ζ΄ (1 Οκτώβρη 1956 – 27 Δεκέμβρη 1960), επιμ. Θ. Ν. 

Μιχαηλίδου, Αθήνα, Ίκαρος, 1990 

• Σπηλιωτόπουλος Ε., Ένας Έφηβος στην Κατοχή, Αθήνα, Σύλλογος Προς 

Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2007 

• Τσαμπηράς Σ., Ας μη βρέξει ποτέ... Το Οδοιπορικό του Ιερού Λόχου των 

Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών, Αθήνα, Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1985 

• Τσάτσος Κ., Λογοδοσία Μιας Ζωής, τόμ. Α΄, Αθήνα, Οι Εκδόσεις των Φίλων, 

2001 

• Τσάτσου Ι., Φύλλα Κατοχής, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 41981 

• Χατζηπατέρας Κ. Ν. και Φαφαλιού-Δραγώνα Δ., Μαρτυρίες 41-44: Η Αθήνα 

της Κατοχής, τόμ. Α΄ και Β΄, Αθήνα, Κέδρος, 2002 και 2003 

 

• Bowker G., Through the Dark Labyrinth. A Biography of Lawrence Durrell, 

Λονδίνο, Sinclair-Stevenson, 1996 
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