
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

ΠΜΣ-Κείμενα και Πολιτισμός 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

Ο συμβολικός κόσμος του Μιχάλη Κατσαρού:  

μία ερμηνευτική προσέγγιση 

 

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Άννα Παληκίδου 

ΑΕΜ: 60034 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σοφία Βούλγαρη 

 

Κομοτηνή 2021 



2 
 

 

 

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής 

Σοφία Βούλγαρη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, 

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

(Επιβλέπουσα) 

Ελισάβετ Αρσενίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα 

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κωνσταντίνος Δανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής 

Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης 

 

 

 

 

 

Η έγκριση της παρούσας Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας από το 

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του/της συγγραφέως (παρ. 2 του 

άρθρου 202 του ν. 5343/1932). 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................................. 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ........................................................................................................................... 8 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ..................................... 8 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ............................................................................................................. 8 

1.2 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ  ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Μ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ .... 24 

1.2.1. Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ .................................................................................. 24 

1.2.2 Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ..................................................... 26 

1.2.3 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ .................................................................................... 32 

1.2.4 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ .................................................... 35 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................................ 37 

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ......................................................................................... 37 

2.1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ...................................................................................... 39 

2.2 Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ............................................. 47 

2.3 Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ-ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ........................................................... 52 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................................................ 54 

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ.......................................................................... 54 

3.1 ΣΗΜΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ ........................... 61 

3.1.1 ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ» .............................................................................. 62 

3.1.2 ΤΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ «ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ» ΚΑΙ «ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΩ»

 ................................................................................................................................................. 68 

3.1.3 ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ» ..................................................................................... 75 

3.2 ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ......................................................................... 83 

3.3 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ................................................................ 86 

4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ........................................................................................................................ 90 

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ........................................................................................... 90 

4.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΤΟΠΙΑ ............................................................................................. 91 

4.2 ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ......................................................................... 99 

4.3 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ-

ΠΡΟΦΗΤΗ ............................................................................................................................... 100 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................................. 103 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .......................................................................................................................... 105 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ......................................................................................................... 106 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΣΑΡΟ ............................................................................... 124 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ..................................................................................................... 135 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο 

πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κείμενα και Πολιτισμός», του Τμήματος 

Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι αντίξοες συνθήκες 

που επέβαλε η πανδημία αποτέλεσαν, αναμφισβήτητα, έναν ανασταλτικό παράγοντα 

για την έρευνα που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς η απαγόρευση των 

μετακινήσεων απέτρεψε την αναζήτηση μη ψηφιοποιημένου υλικού σε βιβλιοθήκες 

και αρχεία. Παρόλα αυτά, η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση όλων 

των διαθέσιμων πόρων, ψηφιακών και μη.  

 Ο μεταπολεμικός ποιητής Μιχάλης Κατσαρός και τα τρία πρώτα του έργα, 

Μεσολόγγι (1949), Κατά Σαδδουκαίων (1953) και Οροπέδιο (1956), συνθέτουν τον 

κεντρικό θεματικό άξονα της εργασίας αυτής, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο 

συμβολικό σύστημα που δημιουργεί και αξιοποιεί ο ποιητής στην έκταση των τριών 

αυτών έργων. Πρόκειται για έναν ποιητή, που ενώ έχει απασχολήσει έντονα την 

κριτική, δεν έχει μελετηθεί στο ίδιο εύρος και βάθος όσο οι εξίσου προβεβλημένοι 

ομότεχνοί του, της ίδιας χρονικής περιόδου. Στη βιβλιογραφία θα βρει κανείς διάφορα 

δημοσιεύματα και αναφορές αξιόλογων μελετητών, όπως η Θεοδώρα Μέντη και 

παλαιότερα ο Αλέξανδρος Αργυρίου, όχι όμως εκτενείς μελέτες αφιερωμένες στο έργο 

του ποιητή. Ο Μιχάλης Κατσαρός διέγραψε την ποιητική του πορεία μέσα σε ένα 

συνταρακτικό κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, με το έργο του να σμιλεύεται από τα 

ιστορικά γεγονότα που βίωσε και στα οποία συμμετείχε ενεργά. Συνεπώς, η μελέτη του 

έργου του, σήμερα, δεν είναι μονάχα ένα ανοιχτό προς έρευνα πεδίο. Συνιστά, κατά τη 

γνώμη μου, ένα είδος φιλολογικής οφειλής απέναντι σε έναν ποιητή που η μελέτη του 

έργου του δεν είναι ανάλογη του αποτυπώματος που άφησε στη νεοελληνική 

γραμματεία και στη μεταπολεμική κοινωνία συνολικά. 

 Καθώς η παρούσα μελέτη αφορά έναν πολιτικό ποιητή, περιλαμβάνει ένα 

σχετικά εκτενές ιστορικό πλαίσιο, με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες μέσα 

στις οποίες συγκροτήθηκε η αντιστασιακή Αριστερά στην Ελλάδα και μαζικοποιήθηκε 

κοινωνικά. Υπό αυτές τις συνθήκες, άλλωστε, ο Μιχάλης Κατσαρός συνέθεσε τα τρία 

πρώτα του έργα, γι’ αυτό και διαποτίστηκαν από τα οράματα και τις προσδοκίες του 

για το μέλλον. Σε καθένα από τα τρία έργα αφιερώνω ξεχωριστό κεφάλαιο. Κάθε 

κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι κεντρικοί θεματικοί 
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άξονες του έργου, στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στο συμβολικό σύστημα του 

ποιητή, ενώ στο τρίτο μέρος διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με την ποιητική 

εξέλιξη, με βάση τις μεταβάσεις και τις μεταβολές από το ένα έργο στο άλλο. Στο τέλος 

της εργασίας παρατίθεται παράρτημα, στο οποίο μπορεί κανείς να βρει (α) ένα 

«Ευρετήριο Συμβόλων», των υπό μελέτη έργων του Μιχάλη Κατσαρού, το οποίο 

περιλαμβάνει μία συστηματική καταγραφή των συμβόλων του ποιητή και των 

αποσπασμάτων στα οποία αυτά εντοπίζονται, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες στον 

τόμο Μείζονα Ποιητικά, σε επιμέλεια Άρη Μαραγκόπουλου, από τις Εκδόσεις Τόπος 

(2018) και (β) συνέντευξη που μου παραχώρησε ο Στάθης Κατσαρός, γιος του ποιητή. 

Οι συζητήσεις με τον Στάθη Κατσαρό μου επέτρεψαν να προσεγγίσω την 

προσωπικότητα του ποιητή σε μεγαλύτερο βάθος, αλλά και να εμπλουτίσω την 

παρούσα εργασία με ποικίλο αρχειακό υλικό, το οποίο μου εμπιστεύτηκε. Για αυτό και 

τον ευχαριστώ θερμά.  

 Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας, Σοφία Βούλγαρη, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης. Οι πολύτιμες παρατηρήσεις της, οι συζητήσεις μας και η επιστημονική και 

ηθική της υποστήριξη κατέστησαν δυνατή την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. 

Ευχαριστώ, επίσης, θερμά τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, Ελισάβετ Αρσενίου, 

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και 

Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Κωνσταντίνο Δανόπουλο, Επίκουρο 

Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τα εύστοχα σχόλια και την εποικοδομητική 

κριτική τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
 

Ο Μιχάλης Κατσαρός συνέθεσε τις ποιητικές του συλλογές Μεσολόγγι (1949), Κατά 

Σαδδουκαίων (1953) και Οροπέδιο (1956) κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου 

και των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων. Ο πολιτικός χαρακτήρας της ποίησής του 

διαμορφώθηκε μέσα από τη μύησή του στην ιδεολογία της Αριστεράς και τη 

στράτευσή του στην Αντίσταση, αφενός, και αφετέρου την ήττα της στον Εμφύλιο και 

τις εσωτερικές της διενέξεις. Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι εξωκειμενικές και 

διακειμενικές αναφορές του Κατσαρού, αλλά και οι ψυχολογικές του μεταπτώσεις 

κατά την περίοδο συγγραφής των τριών πρώτων του συλλογών, είναι αναγκαία μία 

ιστορική επισκόπηση των γεγονότων της δεκαετίας του 1940, με έμφαση στο βαθύ 

ρήγμα που αυτή άφησε στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για έναν νέο διχασμό, κατ’ 

εξοχήν ιδεολογικό, ανάμεσα στη συντηρητική παράταξη των λεγόμενων 

εθνικοφρόνων, που συσπειρώνονταν γύρω από το στέμμα, από τη μια, και των 

κομμουνιστών, από την άλλη.  

Ο διχασμός κορυφώθηκε μεν στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο (1946-1949), 

έχει, όμως, τις ρίζες του στη δεκαετία 1930 και κυρίως στη Δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου (1936-1941). Οι διώξεις και οι φυλακίσεις κομμουνιστών από τη 

Δικτατορία του Μεταξά και οι κοινωνικές αντιθέσεις που οξύνθηκαν μέσα στις δεινές 

συνθήκες της Κατοχής βάθυναν το ταξικό και ιδεολογικό χάσμα. Παράλληλα, η 

κατασταλτική πολιτική εναντίον του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, όχι μόνο 

από το μεταξικό καθεστώς αλλά και από τις δωσιλογικές κυβερνήσεις της Κατοχής, 

προσέδωσαν ιδεολογική χροιά στην Αντίσταση, ενίσχυσαν τις αριστερές 

αντιστασιακές οργανώσεις και δημιούργησαν σε μεγάλα στρώματα της ελληνικής 

κοινωνίας την ελπίδα ότι το τέλος του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

ανοικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας.  
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 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις αιτίες της 

ανόδου της Αριστεράς στην Ελλάδα, καθώς και να σκιαγραφήσουμε το κλίμα που 

κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου και των μετεμφυλιακών χρόνων. Η 

ανάπτυξη και ήττα της Αριστεράς, η λογοκρισία και ο φόβος έκφρασης είναι κάποιες 

από τις βασικές θεματικές που θα μας απασχολήσουν. Η χρονική περίοδος που 

διαμορφώνει το ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Μιχάλης Κατσαρός συνθέτει 

τις ποιητικές συλλογές του ξεκινά από την Κατοχή και φτάνει ως και τη δεκαετία του 

1960. 

 Η μελέτη της κατοχικής περιόδου είναι κρίσιμη στην προσέγγισή μας, γιατί 

μέσα σε αυτήν ριζοσπαστικοποιείται η Αντίσταση και αποκτά ισχυρά ιδεολογικά 

χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, ο λιμός φαίνεται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο στην 

πολιτικοποίηση και τη μαζική στράτευση πολιτών στο αντιστασιακό κίνημα –πολιτών 

που έχασαν τις περιουσίες του και αγωνίζονταν για να επιβιώσουν, ενώ ταυτόχρονα 

έβλεπαν άλλους να συνεργάζονται με τις δυνάμεις Κατοχής και να πλουτίζουν με τη 

μαύρη αγορά. Η δημιουργία του ΕΑΜ και η ταχεία ανάπτυξή του κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής έχει αναμφίβολα κοινωνικές αιτίες. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι κατά την 

περίοδο αυτή το αριστερό αντιστασιακό κίνημα δεν δημιουργήθηκε από εμβληματικές 

ηγετικές μορφές που χάρασσαν τη στρατηγική και κατηύθυναν τα κομματικά μέλη. 

Αντίθετα, προήλθε «από τα κάτω», γι’ αυτό και απέκτησε μαζικότητα. Όπως αναφέρει 

ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης, «η Κατοχή είναι μια από εκείνες τις περιόδους της 

ελληνικής ιστορίας που χαρακτηρίζεται από τη δυναμική είσοδο της κοινωνίας στην 

πολιτική, στην οποία η πρωτοβουλία των κινήσεων έρχεται “από τα κάτω”, οι εξελίξεις 

δεν υπαγορεύονται από το κέντρο, νέες ηγεσίες και οράματα δοκιμάζονται. Μια 

περίοδος στην οποία οι άνθρωποι κάνουν την ίδια τους την ιστορία»1.    

 

 

Κατοχή και λιμός  

Η κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 πυροδότησε ένα μεγάλο κύμα 

πατριωτισμού, που συμπεριλάμβανε Έλληνες όλων των πολιτικών πεποιθήσεων και 

                                                           
1 Πολυμέρης Βόγλης, Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944 (Β΄ Έκδοση), 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 2017, 29 
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ιδεολογικών χώρων, έτοιμους να καταταγούν στον ελληνικό στρατό και να 

αποκρούσουν την ιταλική εισβολή. Ακόμη και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 

παρά τις διώξεις που είχε υποστεί από το μεταξικό καθεστώς, παρότρυνε τα μέλη του 

να πολεμήσουν, γιατί θεωρούσε ότι ο πόλεμος ενάντια στην Ιταλία του Μουσολίνι είχε 

αντιφασιστικό χαρακτήρα και ότι η υπεράσπιση της χώρας θα μπορούσε να θέσει τις 

προϋποθέσεις για νέους αγώνες ενάντια στη Δεξιά.2 Τη νίκη στο αλβανικό μέτωπο 

ακολούθησε η εισβολή γερμανικών στρατευμάτων τον Απρίλιο του 1941. Ο βασιλιάς 

Γεώργιος Β΄ και η ελληνική κυβέρνηση διέφυγαν στη Μέση Ανατολή και η 

συνθηκολόγηση που υπέγραψε η στρατιωτική ηγεσία οδήγησε στον χωρισμό του 

ελληνικού εδάφους σε τρεις ζώνες κατοχής (γερμανική, ιταλική και βουλγαρική).  

Υπό γερμανική κατοχή τέθηκε η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Κρήτη, η θρακική 

μεθόριος και ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Υπό βουλγαρική κατοχή υπήχθη η 

Μακεδονία και η Θράκη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βρέθηκε υπό τον 

έλεγχο των Ιταλών.3 Η τριμερής αυτή διαίρεση αποτέλεσε βασικό αίτιο του λιμού τον 

χειμώνα του 1941-1942, αλλά και των επόμενων ετών της Κατοχής. Ας δούμε, λοιπόν, 

στη συνέχεια, για ποιο λόγο οι ζώνες Κατοχής αποτέλεσαν εμπόδιο στη διανομή 

τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και στην αντιμετώπιση του λιμού, ποια ήταν τα 

αίτια του λιμού αλλά και πώς αυτός όξυνε τις ταξικές αντιθέσεις εντός της ελληνικής 

κοινωνίας και κατά συνέπεια οδήγησε στην ενίσχυση της αντιστασιακής Αριστεράς. 

Τα βασικά αίτια του λιμού στην Κατοχή είναι πέντε: 

1.  Η Ελλάδα εισήγαγε ετησίως μεγάλες ποσότητες σιταριού, κάτι το 

οποίο κατέστη εξαιρετικά δύσκολο την περίοδο της Κατοχής.  

2. Οι εγχώριες συναλλαγές τροφίμων εμποδίστηκαν, επίσης, λόγω της 

επίταξης μέσων μεταφοράς προς εξυπηρέτηση υλικών αναγκών των 

κατοχικών δυνάμεων.  

3. Η αγροτική παραγωγή ήταν μειωμένη το 1941 λόγω της 

επιστράτευσης. 

4. Μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων αγοράζονταν σε 

ασύμφορες, για τους παραγωγούς, χαμηλές τιμές και μεταφέρονταν 

στο γερμανικό Ράιχ. 

                                                           
2 Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, 

Πεδίο, Αθήνα: 2017, 338 
3 Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα…, ό. π., 345 
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5. Η διαίρεση της ελληνικής επικράτειας σε ζώνες Κατοχής εμπόδιζε τη 

μεταφορά προϊόντων από περιοχές που διέθεταν πλεόνασμα αγαθών 

σε περιοχές που υπέφεραν από την έλλειψη βασικών ειδών τροφής.4  

Οι παράγοντες αυτοί προκάλεσαν την έξαρση της πείνας τον πρώτο κατοχικό χειμώνα, 

πυροδοτώντας, παράλληλα, μία σειρά από κοινωνικές ανακατατάξεις κρίσιμης 

σημασίας για την ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση μεγάλης μερίδας πολιτών. O λιμός 

έπληξε σε μεγαλύτερο βαθμό ανθρώπους που έμειναν άνεργοι στην Κατοχή, όπως 

εργάτες σε εργοστάσια που έκλεισαν, άπορους, δημοσίους υπάλληλους και μεγάλο 

μέρος της μεσαίας τάξης. Ακόμη, επαγγελματικές ομάδες όπως ράφτρες, βαρκάρηδες, 

ψαράδες και τεχνίτες βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση, είτε λόγω έλλειψης ζήτησης των 

υπηρεσιών τους είτε λόγω απαγόρευσης της εργασίας τους.5 Ο λιμός, επίσης, έγινε 

ιδιαίτερα οξύς στην Αθήνα και τον Πειραιά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, με 

εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη, η οποία, όμως, δεν υπέστη τις συνέπειες του λιμού στην 

ίδια ένταση και έκταση με την πρωτεύουσα.  

 Η ελεγχόμενη από Γερμανούς δωσιλογική κυβέρνηση απέτυχε να επιλύσει την 

επισιτιστική κρίση, γεγονός που έδωσε χώρο στη μαύρη αγορά να αναπτυχθεί και να 

αποτελέσει σχεδόν αποκλειστική πηγή εύρεσης τροφής. Οι αγρότες που διέθεταν 

αρκετή γη, ώστε να θρέψουν τις οικογένειές τους, αλλά και να πουλήσουν στη μαύρη 

αγορά τα προϊόντα τους, πλούτισαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Οι κοινωνικές 

αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτούς που πλούτιζαν εκμεταλλευόμενοι τον λιμό και σε 

αυτούς που αναγκάστηκαν να πουλήσουν όλα τα υπάρχοντά τους, προκειμένου να 

θρέψουν τις οικογένειές τους, όξυνε περαιτέρω την κοινωνική πόλωση.6 Την ίδια 

στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους από την πείνα, άνοιγαν στην 

                                                           
4 Για τα αίτια του λιμού βλ. Βιολέττα Χιονίδου, Λιμός και θάνατος στην κατοχική Ελλάδα, 1941-

1944, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα: 2011, 51 και Πολυμέρης Βόγλης, Η ελληνική 

κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944 (Β΄ Έκδοση), Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 2017, 46-48 

5 Βιολέττα Χιονίδου, Λιμός και θάνατος στην κατοχική Ελλάδα, 1941-1944, Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας, Αθήνα: 2011, 259. Ακόμη, ιδιαίτερα διαφωτιστική για το πλήγμα του λιμού σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες καθίσταται η παρατήρηση του Πολυμέρη Βόγλη: «Τα 

θύματα ήταν κυρίως άνδρες άνω των 50, από τα λαϊκά στρώματα, οι περισσότεροι δηλώνονταν 

είτε άνεργοι είτε εργάτες, ενώ πολλοί φαίνεται πως ήταν από άλλες περιοχές (στρατιώτες, 

πρόσφυγες του πολέμου) που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην πρωτεύουσα». Στο Πολυμέρης 

Βόγλης, Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944 (Β΄ Έκδοση), Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 

2017, 49   
6 Πολυμέρης Βόγλης, Η ελληνική κοινωνία…, ό. π., 58 
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Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καζίνο και κέντρα διασκέδασης, ενώ εισάγονταν στη χώρα 

ήδη πολυτελείας για τους λίγους προνομιούχους του καθεστώτος. Όπως αναφέρει ο 

ιστορικός Αντώνης Λιάκος, «οι κοινωνικές διαφορές στα χρόνια της Κατοχή βάθυναν, 

δημιουργώντας μια συναισθηματική άβυσσο οργής και μνησικακίας. Είχε ήδη στηθεί 

το σκηνικό της κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης»7. Σύμφωνα με τον Thomas W. 

Gallant, οι εικόνες των υποσιτισμένων και των νεκρών στους δρόμους των πόλεων 

παρέμειναν τραυματικά χαραγμένες στη μνήμη των επιζησάντων, προκαλώντας μίσος 

ενάντια σε όσους εκμεταλλεύονταν την ανάγκη τους για τροφή και πλούτιζαν σε βάρος 

τους.8 

 

 

Αντίσταση και δωσιλογισμός 

Αντιστασιακές οργανώσεις άρχισαν να συστήνονται από την αρχή της κατοχικής 

περιόδου και είχαν έναν εξίσου βασικό στόχο, πέρα από την απελευθέρωση της χώρας: 

την αποτύπωση του ιδεολογικού τους στίγματος. Έπειτα από πέντε χρόνια περιστολής 

των δημοκρατικών ελευθεριών, κατά τη διάρκεια κυρίως της δικτατορίας Μεταξά, οι 

περισσότερες αντιστασιακές οργανώσεις διέθεταν πολιτικά χαρακτηριστικά και είχαν 

το βλέμμα στραμμένο και στην επόμενη ημέρα που θα ακολουθούσε τη λήξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Παρότι πολλές αντιστασιακές οργανώσεις δημιουργήθηκαν, 

όπως η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ) και ο Εθνικός Δημοκρατικός 

Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ), ελάχιστες απέκτησαν μαζικά χαρακτηριστικά, ανάλογα 

με το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ).9 Το ΕΑΜ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη 

αντιστασιακή οργάνωση, τόσο σε μέλη όσο και σε αποτελεσματικότητα δράσης 

απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις και τους εγχώριους συνεργάτες τους. Οι δράσεις του 

ΕΑΜ συμπεριλάμβαναν, εκτός της ένοπλης αντίστασης, «διαδηλώσεις και 

συγκεντρώσεις, συσσίτια, απεργίες, αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους, παράνομα 

τυπογραφεία, ομιλίες, γιορτές, συνδέσμους και επιμελητειακή υποστήριξη στους 

αντάρτες και πολλά άλλα»,10 γεγονός που εξηγεί τη συσπείρωση μεγάλου εύρους 

                                                           
7 Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός 20ος αιώνας, Πόλις, Αθήνα: 2019, 211 
8 Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα…, ό. π., 353 
9 Για την ένταξη των πολιτών στο ΕΑΜ, βλ. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Η εμπειρία της Κατοχής 

και της Αντίστασης στην Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 2012, 106-108 
10 Πολυμέρης Βόγλης, Η ελληνική κοινωνία…, ό. π., 75 
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πολιτών γύρω από τον αντιστασιακό πυρήνα της οργάνωσης. Το ΕΑΜ συνέβαλε, 

επίσης, στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, όπως η επισιτιστική κρίση και κατά 

συνέπεια ενέπνεε περισσότερη εμπιστοσύνη στους πολίτες απ’ ότι η κατοχική 

κυβέρνηση. Η δραστηριοποίηση του ΕΑΜ και οι επιτυχίες του στρατιωτικού του 

σκέλους, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ), οδήγησε στη 

διεύρυνση των μελών του με πολίτες που απέκλιναν από την κομμουνιστική ιδεολογία.  

 Οι δράσεις του ΕΑΜ δημιούργησαν ένα ιδιότυπο κλίμα πολιτισμικής άνθισης, 

παρά τις αντίξοες συνθήκες. Η αριστερή νεολαία της χώρας συσπειρώθηκε γύρω από 

την Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), η οποία προχώρησε σε 

καταλήψεις τυπογραφείων, αντιστασιακές διαδηλώσεις κ. ά. Οι κοινωνικές και 

αντιστασιακές δράσεις του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ αποκαλύπτουν την ατμόσφαιρα μέσα 

στην οποία γονιμοποιήθηκε και αναδύθηκε η αντιστασιακή λογοτεχνία. Το φαινόμενο 

της Αντίστασης, το οποίο γιγαντώθηκε ανάμεσα στις λαϊκές μάζες, έχει ως εφαλτήριο 

τον λιμό, που προκάλεσε την ανάγκη εναντίωσης στους κατακτητές. Το κίνημα γεννά 

νέους ηγέτες και νέες προσωπικότητες, ανάμεσά τους λογοτέχνες που εκφράζουν το 

όραμα της αλλαγής και την ανάγκη κοινωνικού και ιδεολογικού επαναπροσδιορισμού 

της ελληνικής ταυτότητας. Σύμφωνα με τον Αντώνη Λιάκο, η ποίηση και η λογοτεχνία 

γενικότερα είχαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της νέας ταυτότητας μέσα 

στις τάξεις της Αντίστασης. Δημιουργήθηκαν κύκλοι αγωνιστών, μέσα στους οποίους 

παλιοί και νέοι ποιητές αντάλλασσαν απόψεις και διάβαζαν τα κείμενά τους, κάτι που 

δεν συνέβαινε προπολεμικά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τέλος, η κηδεία του εμβληματικού 

ποιητή Κωστή Παλαμά το 1943, με τη μαζική προσέλευσή της, αποτέλεσε μια 

κορυφαία αντιστασιακή εκδήλωση με πολιτισμική διάσταση.11 

 Οι εμφύλιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της Κατοχής είναι στενά 

συνδεδεμένες με το φαινόμενο του δωσιλογισμού. Είναι κρίσιμο, σε αυτό το σημείο, 

να αντιληφθούμε το ιδεολογικό υπόβαθρο του δωσιλογισμού, καθώς αποτελεί ίσως το 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής. Ο δωσιλογισμός πήρε από την αρχή έντονα αντικομμουνιστικό 

χαρακτήρα και εξυπηρετούσε το μεταξικό αφήγημα τής με κάθε κόστος προστασίας 

της χώρας από την «απειλή» του κομμουνισμού. Η φοβική στάση απέναντι στον 

κομμουνισμό και η με κάθε μέσο κατασταλτική αντιμετώπισή του δεν ξεκίνησε, 

                                                           
11 Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός…, ό. π., 220 
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φυσικά, στην Κατοχή. Ήδη το 1929 ο Ελευθέριος Βενιζέλος εισηγήθηκε στη Βουλή το 

γνωστό «Ιδιώνυμο», έναν νόμο με τον οποίο κατέστη ουσιαστικά παράνομος ο 

κομμουνισμός στην Ελλάδα. Στα πέντε χρόνια του δικτατορικού καθεστώτος του 

Μεταξά (1936-1941), οι διώξεις και φυλακίσεις κομμουνιστών, ως εχθρών του έθνους, 

όξυναν το κλίμα φόβου και καταστολής. Έτσι, το φαινόμενο του δωσιλογισμού που 

γεννήθηκε στην Κατοχή, εξέφραζε ακριβώς την προτίμηση των φανατικών 

αντικομμουνιστών να συνεργαστούν ακόμα και με τις κατοχικές δυνάμεις, 

προκειμένου να αποτρέψουν τον «κομμουνιστικό κίνδυνο».  Έτσι, οι δωσίλογοι 

κατέδιδαν στις κατοχικές δυνάμεις τα πρόσωπα, τις οργανώσεις και τις δράσεις των 

ανταρτών, σηματοδοτώντας την ιδεολογική διαμάχη που συνόδευε το φαινόμενο της 

Αντίστασης.  

 Την κοινωνική και πολιτική πόλωση ήρθε να οξύνει ακόμα περισσότερο η 

ίδρυση των Ταγμάτων Ασφαλείας το 1943.12 Τα Τάγματα Ασφαλείας ήταν 

παραστρατιωτικά σώματα που δημιουργήθηκαν επί της δωσίλογης κυβέρνησης του 

Ιωάννη Ράλλη σε συνεργασία με τις κατοχικές δυνάμεις και αριθμούσαν 18.000 μέλη. 

Σύμφωνα με τον Thomas W. Gallant, «οι περισσότεροι ήταν βαμμένοι βασιλόφρονες 

αξιωματικοί του στρατού και χωροφύλακες που ήταν αντίθετοι με τις αντιστασιακές 

οργανώσεις λόγω του πολιτειακού ζητήματος […]. Αυτά τα τάγματα Ελλήνων 

εξαπέλυσαν κύματα βίας και τρομοκρατίας που ξεπέρασαν την ωμότητα των Ες Ες»13. 

Η δημιουργία των Ταγμάτων Ασφαλείας επέφερε τη διεύρυνση των εμφύλιων 

συγκρούσεων, που πλέον απομακρύνονταν από την κλίμακα του τοπικού.14 Η 

εμφάνιση και η παρουσία τους στην Αθήνα δημιούργησε αναταραχή στην 

πρωτεύουσα, σε συνδυασμό ειδικά με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και τη 

δολοφονία διαδηλωτών από τις κατοχικές δυνάμεις.15 Το 1944, οι εμφύλιες 

συγκρούσεις είχαν καταστεί πλέον πιο βίαιες και αιματηρές από ποτέ, με διευρυμένες 

και πολλαπλές συγκρούσεις ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τα Τάγματα Ασφαλείας.  

                                                           
12 Για τα Τάγματα Ασφαλείας βλ. Στράτος Ν. Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος 

των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941-1944, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη: 

2006 
13 Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα…, ό. π., 363 
14 Για τους τρόπους και τα μέσα επιβολής της εξουσίας στα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής βλ. Ιάσονας Χανδρινός, Πόλεις σε πόλεμο 1939-1945. Ευρωπαϊκά αστικά 

κέντρα υπό γερμανική κατοχή, Ο μωβ σκίουρος, Αθήνα: 2018 
15 Πολυμέρης Βόγλης, Η ελληνική κοινωνία…, ό. π., 154-155 
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Δεκεμβριανά και Εμφύλιος 

Η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων τον Οκτώβριο του 1944 βρήκε τη χώρα 

σε κατάσταση διαρκώς κλιμακούμενων συγκρούσεων. Το πολιτειακό ζήτημα 

βρισκόταν και πάλι στο επίκεντρο της διαμάχης, ενώ ο φόβος για την πολιτική 

επικράτηση του ΕΑΜ μεγάλωνε, τόσο στη Δεξιά όσο και στις συμμαχικές δυνάμεις. Ο 

πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, πρόεδρος του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού 

Κόμματος, απαίτησε τον αφοπλισμό των αντάρτικων οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ως 

ένδειξη διαμαρτυρίας, το ΕΑΜ οργάνωσε ειρηνική διαδήλωση στην πλατεία 

Συντάγματος στις 3 Δεκεμβρίου 1944. Υπό άγνωστες συνθήκες ένας αστυνομικός 

πυροβόλησε αναίτια το διαμαρτυρόμενο πλήθος και αμέσως ακολούθησαν και άλλοι 

αστυνομικοί. Η ενέργεια αυτή της αστυνομίας επέφερε τον θάνατο 16 διαδηλωτών και 

τον τραυματισμό δεκάδων και αποτέλεσε το έναυσμα αιματηρών συγκρούσεων στο 

κέντρο της Αθήνας για διάστημα ενός μήνα. Στη Μάχη της Αθήνας, ή αλλιώς στα 

Δεκεμβριανά, όπως ονομάστηκαν, έλαβαν χώρα συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις 

του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και στην αστυνομία της εθνικόφρονος κυβέρνησης, η οποία 

υποστηριζόταν από τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η βρετανική κυβέρνηση του 

Τσώρτσιλ δρούσε επεμβατικά στη χώρα μέχρι και το 1947, με πρόφαση των κίνδυνο 

ενός κομμουνιστικού πραξικοπήματος.16  

 Μετά τα Δεκεμβριανά ακολούθησε ανακωχή η οποία οδήγησε στη συμφωνία 

της Βάρκιζας στις 12 Φλεβάρη 1945. Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της 

κυβέρνησης Πλαστήρα και των εκπροσώπων του ΕΑΜ προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τον 

πλήρη αφοπλισμό και την αποστράτευση του ΕΛΑΣ. Σε αυτήν αντιτάχθηκε μια ομάδα 

ανταρτών με ηγέτη τον Άρη Βελουχιώτη και κατέφυγε στα βουνά. Παρά τις 

διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης Πλαστήρα, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας 

ξεκίνησε μία περίοδος συστηματικών διώξεων όχι μόνο των κομμουνιστών, αλλά και 

συλλήβδην των πολιτών που συμμετείχαν στο ΕΑΜ ή ακόμα και αυτών που ήταν 

                                                           
16 Για τα Δεκεμβριανά βλ. Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα…, ό. π., 371 
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θετικά διακείμενοι απέναντι στην οργάνωση.17 Το βασικό δίπολο κοινωνικοπολιτικών 

αντιθέσεων, μετά τα Δεκεμβριανά, έβρισκε τους κομμουνιστές στο ένα άκρο και τους 

εθνικόφρονες στο άλλο.      

 Με τους όρους «εθνικόφρων» και «εθνικοφροσύνη» αυτοπροσδιορίζονταν 

κυρίως οι βασιλόφρονες και φανατικοί αντικομμουνιστές, οι οποίοι ταύτιζαν τον 

κομμουνισμό με τον ανθελληνισμό. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ηλία Νικολακόπουλο, 

στους εθνικόφρονες «εντάσσονταν αυτοδικαίως οι συνεργασθέντες, τουλάχιστον από 

τα μέσα του 1943, με τις αρχές Κατοχής, ενώ η εθνικοφροσύνη είχε «γκρίζες ζώνες», 

ασαφή σημεία, δηλαδή, που εμποδίζουν την ακριβή περιγραφή του όρου.18 Ένα από 

αυτά είναι η απόρριψη ως «μη εθνικοφρόνων», αυτών που συμμετείχαν στις δράσεις 

του ΕΑΜ, αλλά δεν συμμερίζονταν την κομμουνιστική ιδεολογία. Ακόμη, στους 

εθνικόφρονες συγκαταλέγονταν τόσο πρώην συνεργαζόμενοι με τις κατοχικές 

δυνάμεις, όπως προαναφέρθηκε, όσο και μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας. Οι 

περισσότεροι απ’ αυτούς όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν για τα εγκλήματα που διέπραξαν 

κατά  τη διάρκεια της Κατοχής, αλλά και κατέλαβαν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό 

μετά την επικράτηση της Δεξιάς.19  

 Το κλίμα που καλλιέργησε η επιείκεια με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι 

δωσίλογοι και οι συμμετέχοντες στα Τάγματα Ασφαλείας, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

πορεία από τα Δεκεμβριανά μέχρι και την έναρξη του Εμφυλίου. Από το 1945 και καθ’ 

όλη τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου οι διώξεις και φυλακίσεις κομμουνιστών, σε 

αντίθεση με την ατιμωρησία των συνεργαζόμενων με τις κατοχικές δυνάμεις κατά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνέχισαν να συντηρούν την ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 

της πόλωσης.20 Σύμφωνα με τον Thomas W. Gallant, «όταν […] ο Παπανδρέου και οι 

                                                           
17 Για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μεταξύ Κατοχής και Εμφυλίου βλ. Άγγελος Θ. 

Αγγελόπουλος, Από την Κατοχή στον Εμφύλιο, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 

Αθήνα: 2015 
18 Ηλίας Νικολακόπουλος, «Τα γκρίζα όρια της εθνικοφροσύνης: Η δεκαετία του 1940 στις 

μεταγενέστερες εκλογικές αναμετρήσεις» στο Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ΄40. Πόλεμος – 

Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 2015, 323 
19 Ηλίας Νικολακόπουλος, «Τα γκρίζα όρια…, ό. π., 321-323 
20 Ο Αντώνης Λιάκος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Χιλιάδες μισθοδοτούμενοι από το κράτος 

δημόσιοι υπάλληλοι και εργάτες, ακόμα και οδοκαθαριστές, απολύθηκαν. Τα πανεπιστήμια 

και η εκπαίδευση, η Εκκλησία, η δικαιοσύνη, οι τράπεζες και άλλοι οργανισμοί 

εκκαθαρίστηκαν από όσους θεωρούνταν ότι αποτελούσαν “μιάσματα” ή “μολυσματικές 

εστίες”, σύμφωνα με την ορολογία της εποχής. Η διαδικασία αυτή εκκαθάρισης πήρε επίσης 
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Βρετανοί έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για τη δίωξη και την τιμωρία των δωσίλογων 

και των ταγματασφαλιτών, η καχυποψία των αριστερών αυξήθηκε ακόμα 

περισσότερο»21.   

 Τα έτη 1945 και 1946 οι εμφύλιες συγκρούσεις περιορίζονταν σε τοπικό 

επίπεδο. Οι ένοπλες δυνάμεις τις Αριστεράς συνέχιζαν να δρουν, όπως στην 

Αντίσταση, με μικρές ομάδες ανταρτών στα βουνά. Από την άλλη, η Δεξιά δρούσε υπό 

την καθοδήγηση της Βρετανίας,22 καθώς όλες οι στρατιωτικές της αποφάσεις έπρεπε 

να πάρουν την έγκριση των βρετανικών αρχών. Η Βρετανία δεν συμμετείχε ένοπλα στη 

μάχη με τους αντάρτες, αλλά παρείχε στρατιωτικές συμβουλές και εκπαιδεύσεις.23 

Άλλωστε, μέχρι το 1946, τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας διόριζε η Βρετανία. Όταν 

έφτασε, λοιπόν, η στιγμή των εκλογών του Μαρτίου του 1946, η αυθαιρεσία και 

αδιαφάνεια με την οποία οργανώθηκαν και εν τέλει διεξήχθησαν, οδήγησαν το ΚΚΕ 

σε αποχή. Από το καλοκαίρι του 1946 μέχρι και τη λήξη του πολέμου το 1949, οι 

ένοπλες συγκρούσεις διευρύνθηκαν και απέκτησαν πλέον μορφή ολοκληρωτικού 

πολέμου μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Τον πιο σημαντικό ρόλο στην έκβαση 

του πολέμου και την τελική ήττα της Αριστεράς έπαιξε η οικονομική και στρατιωτική 

υποστήριξη των ΗΠΑ στην εθνικόφρονα παράταξη. Οι αμερικανικές δυνάμεις «πήραν 

τη σκυτάλη» από τη Βρετανία το 1947 και άρχισαν με τη σειρά τους να παρεμβαίνουν, 

εξοπλίζοντας τις εθνικόφρονες δυνάμεις με σύγχρονο πολεμικό υλικό. Η τελική ήττα 

του Δημοκρατικού Στρατού24 ήρθε το καλοκαίρι του 1949, μετά από αιματηρές μάχες 

στον Γράμμο και το Βίτσι και ανέδειξε τη Δεξιά ως τον τελικό «νικητή» του Εμφυλίου 

Πολέμου.25  

 

                                                           
τη μορφή μαζικών παραπομπών στη δικαιοσύνη και φυλακίσεων για αδικήματα επί Κατοχής». 

Στο Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός…, ό. π., 299 
21 Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα…, ό. π., 371 
22 Για την παρέμβαση της Βρετανίας στην ελληνική πολιτική βλ. Σωτήρης Ριζάς, Από την 

απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Καστανιώτης, Αθήνα: 2011 και Θανάσης Δ. Σφήκας, Οι Άγγλοι 

Εργατικοί και ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Ο Ιμπεριαλισμός της «Μη-επέμβασης», 

Φιλίστωρ, Αθήνα: 1997 
23 Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός…, ό. π., 195 
24 Για τον Δημοκρατικό Στρατό βλ. Πολυμέρης Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική 

δυναμική του Εμφυλίου Πολέμου, Β΄ Έκδοση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 2016, 211-217  
25 Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός…, ό. π., 321 
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Απολογισμός και επόμενη ημέρα  

Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος άφησε πίσω του περίπου 68.000 νεκρούς, 43.000 στον 

Εθνικό Στρατό και 25.000 στον Δημοκρατικό Στρατό.26 Κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου πολλές χιλιάδες αριστερών βασανίστηκαν και εξορίστηκαν στην 

Μακρόνησο, τον Αϊ Στράτη, τη Γιάρο, το Τρίκερι και  αλλού,27 και με το πέρας του 

πολέμου ένας σημαντικός αριθμός διέφυγε στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης. Η συστηματική προσπάθεια εξάλειψης της κομμουνιστικής 

ιδεολογίας πήρε πολλές μορφές καταστολής και καταπίεσης και οξύνθηκε στα 

μετεμφυλιακά χρόνια. Με το πέρας του Εμφυλίου Πολέμου άρχιζε μία νέα περίοδος 

ακραίας λογοκρισίας, στιγματισμού και ταπείνωσης όσων είχαν συμπαραταχθεί με το 

ΕΑΜ. Στο ψυχροπολεμικό καθεστώς που δημιουργήθηκε, οι πολίτες ήταν πλέον 

υποχρεωμένοι να δηλώνουν την πολιτική τους ιδεολογία αλλά και το παρελθόν τους, 

προκειμένου να ενταχθούν, αλλά και να παραμείνουν ενταγμένοι, στην κοινωνία ως 

οργανικό κομμάτι της.  

 

 

Οι δεκαετίες 1950 και 1960 

Στα 25 χρόνια που διαδέχθηκαν τον Ελληνικό Εμφύλιο, η συστηματική προσπάθεια 

εξοβελισμού από τον κοινωνικό κορμό όχι μόνο των αριστερών, αλλά και όσων δεν 

συντάχθηκαν με τη βασιλόφρονα Δεξιά, πήρε τη μορφή ασφυκτικής παρακολούθησης 

όσων είχαν «αμφίβολα» φρονήματα. Στην ακραία ρητορική της Δεξιάς ο Εμφύλιος 

ήταν ένας πόλεμος υπεράσπισης της πατρίδας και του έθνους από τους ξενοκίνητους 

κομμουνιστές, που επιδίωκαν να παραδώσουν τη χώρα στους εχθρούς της. Η αντίληψή 

τους αποτυπώνεται στους εύγλωττους τίτλους που απέδιδαν σε αυτόν τον πόλεμο: 

«συμμοριτοπόλεμος», «ανταρτοπόλεμος» και «πόλεμος εναντίον του 

σλαβοκομμουνισμού».28 Το δίπολο ανάμεσα σε κομμουνιστές και εθνικόφρονες είχε 

                                                           
26 Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός…, ό. π., 327 
27 Για τα στρατόπεδα εγκλεισμού βλ. Λεωνίδας Δημακόπουλος και Ορέστης Παναγιώτου, 

Τόποι εξορίας. Ένα σημερινό βλέμμα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 2009 
28 Νίκος Δεμερτζής, «Ο Εμφύλιος Πόλεμος: από τη συλλογική οδύνη στο πολιτισμικό 

τραύμα», 57, στο Νίκος Δεμερτζής, Ελένη Πασχαλούδη, Γιώργος Αντωνίου (επ.), Ο Εμφύλιος. 

Πολιτισμικό Τραύμα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα: 2013, 43-90 
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επικρατήσει στη δημόσια συνείδηση, ακόμα και μετά το πέρας του πολέμου. Όσοι ήταν 

αντιβασιλικοί, μέλη αριστερών κομμάτων και οργανώσεων ή ακόμα και θετικά 

διακείμενοι απέναντι στην Αριστερά, θεωρούνταν «δεύτερης κατηγορίας πολίτες» σε 

σύγκριση με τους «ακίνδυνους» για το καθεστώς και «αγνούς» πατριώτες. Ακόμη 

σημαντικότερα, οι πιο νηφάλιες φωνές, οι οποίες δεν ανήκαν στα δύο άκρα της 

σταλινικής Αριστεράς ή της εθνικόφρονας Δεξιάς, απουσίαζαν πλήρως από τον 

δημόσιο λόγο.29 

 

 

Το ρήγμα στην ελληνική κοινωνία κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 

Η εθνικοφροσύνη συνδυάστηκε, κατά κανόνα, με τον ελληνοχριστιανισμό. Ένας 

εθνικόφρων, και κατ’ επέκταση, «ακίνδυνος» πολίτης, έπρεπε να συνδυάζει τα 

πατριωτικά του αισθήματα με «ελληνοχριστιανική αγωγή» και, φυσικά, 

αντικομμουνισμό. Ο αντικομμουνισμός είχε αποτελέσει μία ιδεολογία που 

καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα ήδη από το Ιδιώνυμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, τις 

συλλήψεις και φυλακίσεις κομμουνιστών από τον Μεταξά και τα κρατικά μέτρα κατά 

τα χρόνια του Εμφυλίου, τα οποία εξέφραζαν όχι μόνο τους εθνικόφρονες πολίτες, 

αλλά και τις συμμαχικές δυνάμεις που παρενέβαιναν απροκάλυπτα. Προκειμένου ένας 

πολίτης να απολαμβάνει στοιχειώδη δικαιώματα, όφειλε να υπογράψει έγγραφα, τα 

οποία θα διαβεβαίωναν για την «καθαρότητά» του, τη μη ανάμειξή του, δηλαδή, με 

οποιαδήποτε οργάνωση της Αριστεράς. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων 

περιλάμβαναν ερωτήσεις για την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός πολίτη σε αριστερές 

οργανώσεις στο παρελθόν και αποτελούσαν προϋπόθεση για πλήθος δραστηριοτήτων, 

όπως για παράδειγμα για την πρόσληψη στο Δημόσιο.30  

Το αυστηρό και συγκεκριμένο αυτό προφίλ της εθνικοφροσύνης που 

δημιουργήθηκε, σήμανε και την καχυποψία απέναντι σε ό,τι απέκλινε από αυτό. Το 

μεταπολεμικό κράτος συγκρότησε ένα πυκνό δίκτυο παρακολούθησης των πολιτών με 

τη δημιουργία προσωπικών φακέλων, όπου καταγραφόταν συστηματικά σωρεία 

                                                           
29 Νίκος Δεμερτζής, «Ο Εμφύλιος Πόλεμος…», ό. π., 55 
30 Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ανεπιθύμητο Παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων 

στον 20ο αι. και η καταστροφή τους, Θεμέλιο, Αθήνα: 2019, 93  
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πληροφοριών, από τις προσωπικές τους απόψεις μέχρι και τα μέρη όπου σύχναζαν. 

Σύμφωνα με τον Αντώνη Λιάκο, οι πληροφορίες που συλλέγονταν συμπεριλάμβαναν 

τις κοινωνικές επαφές κάθε πολίτη, τα βιβλία και τις εφημερίδες που επέλεγε να 

διαβάσει και γενικότερα οποιαδήποτε ασχολία μπορεί να αποκάλυπτε τις ιδεολογικές 

του πεποιθήσεις.31 Το σύστημα αυτό επικράτησε στη δεκαετία του 1950 και άρχισε να 

υποχωρεί στη δεκαετία του 1960, με τις κεντρώες κυβερνήσεις.  

 Το τέλος του Εμφυλίου δεν σήμανε, δυστυχώς, και το τέλος των διώξεων, της 

περιθωριοποίησης και του στιγματισμού των αριστερών πολιτών. Τα στρατόπεδα, 

όπως αυτό της Μακρονήσου, συνέχισαν να λειτουργούν και να δέχονται νέους 

κρατούμενους μέχρι το 1963. Οι κρατούμενοι βίωναν βασανιστήρια και στερήσεις, 

προκειμένου να απαρνηθούν την πολιτική ιδεολογία τους και να επιστρέψουν 

«ακίνδυνοι» και «μετανοημένοι» στην κοινωνία. Οι απάνθρωπες συνθήκες32 μέσα στις 

οποίες ζούσαν απέβησαν μοιραίες για πολλούς από αυτούς, οι οποίοι δεν άντεξαν τα 

ψυχικά και σωματικά τραύματα που υπέστησαν. Οι φρικτές μνήμες των στρατοπέδων 

άφησαν το στίγμα τους στη μεταπολεμική τέχνη του 20ου αιώνα, κυρίως δε στη 

λογοτεχνία,33 με τους κρατούμενους να εκφράζουν καλλιτεχνικά το αίσθημα του 

εγκλεισμού και συνάμα της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.34  

 

 

Λογοκρισία 

Η λογοκρισία αποτέλεσε ένα ακόμα μέσο καταστολής οποιασδήποτε δημοκρατικής 

φωνής, από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι και τη δικτατορία του 1967-1974. Τα 

παραδείγματα λογοκρισίας στην τέχνη είναι πολλά, ιδιαίτερα στον κινηματογράφο και 

το θέατρο. Επιβαλλόταν η παραγωγή κάθε ταινίας να αδειοδοτείται από την αρμόδια 

κρατική διεύθυνση, στην οποία υποβάλλονταν προς έγκριση το σενάριο και τα ονόματα 

                                                           
31 Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός…, ό. π., 383-384 
32 Για τις συλλήψεις κομμουνιστών, τα βασανιστήρια και τις συνθήκες ζωής στα στρατόπεδα 

εγκλεισμού βλ. Τασούλα Βερβενιώτη, Διπλό βιβλίο. Η αφήγηση της Σταματίας Μπαρμπάτση, 

Βιβλιόραμα, Αθήνα: 2003 
33 Για τη μεταπολεμική λογοτεχνία με θέμα τα στρατόπεδα εγκλεισμού, βλ. Ειρήνη Καββαδία, 

Λογοτεχνία του εγκλεισμού: η περίπτωση της Μακρονήσου στη μεταπολεμική λογοτεχνία 

(Δημοσιευμένη Διδακτορική Διατριβή), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2019 
34Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός…, ό. π., 382-383  
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των συντελεστών.35 Λογοκρισία υφίσταντο ακόμη και ζωγράφοι, όπως ο Γιάννης 

Τσαρούχης και ο Νώντας Παπαδόπουλος το 1952-1953.36 Ενδιαφέρον αποτελεί το 

γεγονός ότι η λογοκρισία στις εικαστικές τέχνες δεν αφορούσε μόνο στα πολιτικά 

ζητήματα, αλλά και στην αισθητική. Για παράδειγμα, η απεικόνιση γυμνού βρισκόταν 

υπό άτυπη απαγόρευση, με την έκθεση τέτοιων έργων να εμποδίζεται. Η λογοκρισία, 

όμως, δεν αποτέλεσε αποκλειστικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής παράταξης. Ένα 

είδος λογοκρισίας ασκούσε και η Αριστερά στα μέλη της, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για 

την καλλιτεχνική αναπαράσταση της Αντίστασης και του Εμφυλίου. Η λογοκρισία από 

την ίδια την Αριστερά αποτύπωνε την ανάγκη των ηττημένων του Εμφυλίου να 

αποδώσουν τη δική τους εικόνα για την ταραγμένη δεκαετία του 1940. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αυτού αποτελεί η θεατρική παράσταση «Η Αντιγόνη της Κατοχής», η 

οποία ανέβηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στη δεκαετία του 1960 και διεκόπη 

έπειτα από διαμαρτυρίες. Παρόλο που το κείμενο της παράστασης είχε δημιουργηθεί 

καλοπροαίρετα από μέλη της Αριστεράς, η απεικόνιση των γεγονότων δεν 

συμφωνούσε με το αφήγημα που η Αριστερά προέβαλλε.37  

 

 

Εμφύλιος και πολιτισμικό τραύμα 

Η ιστοριογραφία για την Κατοχή και τον Εμφύλιο ουσιαστικά αναπτύχθηκε μετά τη 

Μεταπολίτευση, όταν διαμορφώθηκε ένα πολιτικό κλίμα συναίνεσης ανάμεσα στην 

                                                           
35 Γιώργος Ανδρίτσος, «Η λογοκρισία στον ελληνικό κινηματογράφο (1945-1974)», 36, στο 

Πηνελόπη Πετσίνη & Δημήτρης Χριστόπουλος (επ.), Η λογοκρισία στην Ελλάδα, Ίδρυμα Ρόζα 

Λούξεμπουργκ, Αθήνα: 2016, 35-42 

36 Μάνος Στεφανίδης, «Λογοκρισία και τέχνη στη μεταπολεμική Ελλάδα», 91, στο Πηνελόπη 

Πετσίνη & Δημήτρης Χριστόπουλος (επ.), Η λογοκρισία στην Ελλάδα, Ίδρυμα Ρόζα 

Λούξεμπουργκ, Αθήνα: 2016, 90-96 
37 Μαρία Χάλκου, «Πολιτισμός, Αντίσταση και λογοκριτικές παρεμβάσεις της Αριστεράς στη 

δεκαετία του ’60: Η Αντιγόνη της Κατοχής», 265, στο Πηνελόπη Πετσίνη & Δημήτρης  

Χριστόπουλος (επ.), Η λογοκρισία στην Ελλάδα, Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Αθήνα: 2016, 

256-265. Στην «Αντιγόνη της Κατοχής», παρουσιάζεται μία παραλλαγή της τραγωδίας με 

φόντο την Κατοχή και την Αντίσταση. Παρόλο που στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η 

ερωτική σχέση της Αντιγόνης με δύο αδελφούς, με τον ένα να οδηγεί τον άλλο στον θάνατο, 

στην πλοκή εμπλέκονται η συμμετοχή στην Αντίσταση και τα αντίποινα των Γερμανών στους 

αντάρτες.  
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Αριστερά και τη Δεξιά. Μέσα στο κλίμα αυτό αναγνωρίστηκε επίσημα η Εθνική 

Αντίσταση.38 Όπως είναι φυσικό, η περίοδος της Κατοχής βρέθηκε πρώτα στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιστορικών, ενώ η επιστημονική ενασχόληση με τον 

Εμφύλιο άρχισε να αναπτύσσεται κατά τη δεκαετία του 1990. Η μελέτη του Εμφυλίου 

συνδυάστηκε με μία ευρύτερη στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο κοινωνικό, 

το τοπικό και το υποκειμενικό. Από το 1999 η ιστοριογραφία για τον Εμφύλιο 

αυξήθηκε εντυπωσιακά και άρχισε να περιλαμβάνει ζητήματα που μέχρι τότε είχαν 

παραγκωνιστεί ερευνητικά, όπως ο δωσιλογισμός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε 

επιμέρους και τοπικά φαινόμενα της δεκαετίας του 1940, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη 

φύση του Ελληνικού Εμφυλίου.39 

Σήμερα, η δεκαετία του 1940 έχει γίνει πεδίο διεπιστημονικής ώσμωσης 

ανάμεσα στις ιστορικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Ερευνητικές προσεγγίσεις του 

φαινομένου του Εμφυλίου επιδιώκουν, πλέον, ψυχολόγοι και ψυχίατροι, 

ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι. Η έρευνά τους προσεγγίζει τα 

ζητήματα ενδιαφέροντος με βασικά εννοιολογικά εργαλεία αυτά του ατομικού και 

συλλογικού τραύματος, της μνήμης και της λήθης, αλλά και του πολιτισμικού 

τραύματος.40 Το ψυχολογικό τραύμα του Εμφυλίου σε προσωπικό επίπεδο παρουσιάζει 

τα τυπικά συμπτώματα ενός ψυχικού τραύματος: έλλειψη λειτουργικότητας του 

ασθενούς στην καθημερινότητά του, διάσπαση προσοχής και ασυνεχής και 

διαταραγμένος ύπνος.41 Η αναγωγή του προσωπικού τραύματος σε συλλογικό 

επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου από το τραυματικό γεγονός και εκδηλώνεται 

με την έναρξη της συζήτησης για τα επίμαχα γεγονότα στον δημόσιο λόγο. Συνεπώς, 

χρειάστηκε να περάσουν χρόνια, ώστε το ατομικό τραύμα των ανθρώπων που βίωσαν 

                                                           
38 Για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης βλ. Ελένη Στριφτόμπολα, «Μαθήματα 

δημόσιας ιστορίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η περίπτωση του νόμου 1285-1982 “Για την 

αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων 

κατοχής 1941-1944”» στο Αντρέας Ανδρέου, Σπύρος Κακουριώτης, Γιώργος Κόκκινος, Έλλη 

Λεμονίδου, Ζέτα Παπανδρέου, Ελένη Πασχαλούδη (επ.), Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα, 

Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη: 2015, 239-249 
39 Πολυμέρης Βόγλης, Η ελληνική κοινωνία…, ό. π., 14-21 
40 Για την αποτύπωση του τραύματος στη μνήμη των ανθρώπων του Εμφυλίου Πολέμου, βλ. 

Ρίκη βαν Μπουσχότεν, Τασούλα Βερβενιώτη, Ευτυχία Βουτυρά, Βασίλης Δαλκαβούκης, 

Κωνσταντίνα Μπάδα (επ.), Μνήμες και λήθη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη: 2008  
41 Ιωάννης Βαρτζόπουλος (επ.), Ο Ελληνικός Εμφύλιος. Μία ψυχαναλυτική προσέγγιση, Αρμός, 

Αθήνα: 2019, 26-27 
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τον Εμφύλιο να γίνει συλλογικό, και περισσότερο από τρεις δεκαετίες για να γίνει 

πολιτισμικό.  

Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος και ο τρόπος με τον οποίο βιώθηκε στις 

δεκαετίες μετά τη λήξη του, τον καθιστά ένα βαθύ πολιτισμικό τραύμα για την 

ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Νίκο Δεμερτζή, «Ως ολικό κοινωνικό γεγονός, ο 

ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος μπορεί να περιγραφεί ως πολιτισμικό τραύμα, δεδομένου 

ότι εμπλέκει και τα τρία θεμελιώδη συστατικά της εν λόγω έννοιας: μνήμη, 

συναίσθημα και ταυτότητα. Επηρέασε συλλογικές μνήμες, ομαδικές συνειδήσεις και 

τις οργανωτικές αρχές της ελληνικής κοινωνίας, επανακαθορίζοντας την κατεύθυνσή 

τους για δεκαετίες»42. Ακόμα, ο αγώνας και η ήττα της Αριστεράς επέφερε την 

προσπάθεια λήθης των γεγονότων, την απογοήτευση, την παραίτηση, αλλά και την 

επιδίωξη των συμμετεχόντων σε αριστερές οργανώσεις να επανενταχθούν στην 

μεταπολεμική κοινωνία, αποκηρύσσοντας την ιδεολογία τους. Η αποτύπωση όλων 

αυτών των γεγονότων και των συναισθημάτων στην τέχνη, και ειδικότερα στη 

λογοτεχνία, λειτούργησε ως διέξοδος αλλά και ως ευκαιρία για τους καλλιτέχνες να 

αποδώσουν τη δική τους συμμετοχή στην ιστορία. Ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός 

συνέθεσε τα κείμενά του με σκοπό να εκφράσει την αντίσταση, την επανάσταση και 

τη διεκδίκηση ενός δικαιότερου μέλλοντος, μέσα στις ταραχώδεις δεκαετίες του 1940 

και 1950, και αποτελεί πράγματι μία προσωπικότητα γεννημένη «από τα κάτω», μέσα 

από το λαϊκό κίνημα και την ορμή της Αντίστασης.   

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
42 Νίκος Δεμερτζής, «Ο Εμφύλιος Πόλεμος…», ό. π., 67 
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1.2 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ  ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Μ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
 

1.2.1. Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ 
 

Ως πρώτη μεταπολεμική γένια έχει οριστεί από την κριτική το σύνολο των ποιητών 

που γεννήθηκαν από το 1918 μέχρι το 1928, βίωσαν την Κατοχή και τον Εμφύλιο και 

εμφανίστηκαν στα γράμματα στη δεκαετία του 1940. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο 

Αργυρίου, οι ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς βίωσαν τη Δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου 1936 στα εφηβικά τους χρόνια (όσοι γεννήθηκαν μέχρι το 1922), με τη 

συνθήκη αυτή να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάγκη τους να εκφραστούν ποιητικά 

και να αντιταθούν στο κατεστημένο.43 Οι ποιητές έχουν, επίσης, ως κοινό 

χαρακτηριστικό την εμπειρία της Αντίστασης στις κατοχικές δυνάμεις.44 Οι 

περισσότεροι από αυτούς οργανώθηκαν στο ΕΑΜ ή την ΕΠΟΝ και συμμετείχαν 

ενεργά στην Αντίσταση, ενώ συσπειρώθηκαν σε ομάδες λογοτεχνών όπου εξέφραζαν 

τις ποιητικές τους ανησυχίες, γεννημένες στα δύσκολα χρόνια του πολέμου. Η πρώτη 

μεταπολεμική γενιά περιλαμβάνει τόσο τους ποιητές που ασχολήθηκαν με πολιτική και 

κοινωνική ποίηση, όσο και αυτούς που κινήθηκαν κυρίως γύρω από υπαρξιακό 

περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, η πρώτη μεταπολεμική γενιά περιλαμβάνει μία πληθώρα 

ποιητών, ανάμεσά τους οι Τάσος Λειβαδίτης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Ελένη 

Βακαλό, Τάκης Σινόπουλος, Νίκος Καρούζος, Τίτος Πατρίκιος, Άρης Αλεξάνδρου, και 

φυσικά ο Μιχάλης Κατσαρός. Μεταξύ των κοινών χαρακτηριστικών ανάμεσα στους 

μεταπολεμικούς ποιητές, βρίσκονται η στενή σχέση τους με τις πολιτικές εξελίξεις της 

εποχής τους και φυσικά η προσωπική πολιτικοποίησή τους.45 Ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ήταν η συνθήκη εμφάνισης των 

ποιητών στα γράμματα. Οι νέοι ποιητές συγκεντρώνονται γύρω από διάφορα περιοδικά 

                                                           
43 Αλέξανδρος Αργυρίου, Η ελληνική ποίηση, Η Πρώτη Μεταπολεμική Γενιά, Σοκόλης, Αθήνα: 

1982, 12 
44 Αλέξανδρος Αργυρίου, Η ελληνική…, ό. π., 15 
45 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940-1950, Σύνδεσμος Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα: 2015, 3 
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της εποχής και μοιράζονται τα κείμενά τους, με πιο γνωστά Τα Νέα Γράμματα, Το 

Τετράδιο, τον Κοχλία, τα Ελεύθερα Γράμματα κ.ά.46  

 Η πρώτη μεταπολεμική γενιά ποιητών, καθώς βίωσε μία κοινή πολιτική και 

κοινωνική συνθήκη, αλλά και μοιράστηκε κοινά οράματα για το μέλλον, παρουσιάζει 

και κάποια κοινά ποιητικά χαρακτηριστικά στα πρώτα συγγραφικά δείγματα των 

ποιητών της. Σύμφωνα με τη Θεοδώρα Μέντη, τα πρωτόλεια των ποιητών της πρώτης 

μεταπολεμικής γενιάς χαρακτηρίζονται από τη χρήση παραδοσιακών ποιητικών 

τρόπων, όπως του κλέφτικου τραγουδιού, την προώθηση του αισθήματος της ενότητας 

και της συλλογικότητας, την ελπίδα για την επιτυχία του μαζικού αγώνα, και την 

αναφορά στην Επανάσταση του ’21, ως ιστορικό ανάλογο μίας ακόμη εξέγερσης για 

την απελευθέρωση. Πρόκειται για γνωρίσματα που εξυπηρετούν την ανάδυση ενός 

επαναστατικού ρομαντισμού, με την αναφορά σε ιστορικούς απελευθερωτικούς 

αγώνες.47 Τα χαρακτηριστικά αυτά, που αφορούν την εμφάνιση των μεταπολεμικών 

ποιητών στα γράμματα, μεταβάλλονται αργότερα, μαζί με τις πολιτικές και κοινωνικές 

εξελίξεις. Με την ήττα της Αριστεράς στον Εμφύλιο γεννήθηκαν νέα κοινά 

γνωρίσματα αλλά και διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους μεταπολεμικούς ποιητές, τα 

οποία θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 

 Οι εμπλεκόμενοι στην πολιτική ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς 

έχουν, επίσης, μοιραστεί τραυματικές εμπειρίες, οι οποίες αποτυπώθηκαν και στην 

ποίησή τους. Η λεγόμενη «Ποίηση του Στρατοπέδου» αφορά ποιητές που 

φυλακίστηκαν στα στρατόπεδα εξορίας και διηγήθηκαν τις εφιαλτικές τους εμπειρίες 

μέσα από τα γραπτά τους. Βασικοί εκπρόσωποι της Ποίησης του Στρατοπέδου 

αποτελούν οι Αναγνωστάκης, Αλεξάνδρου, Πατρίκιος και Ρίτσος, μεταξύ άλλων, με 

τον καθένα να δίνει το δικό του ιδιαίτερο προσωπικό στίγμα στο τραυματικό βίωμα 

του εγκλεισμού. Κατά τη Σόνια Ιλίνσκαγια, η Ποίηση του Στρατοπέδου διαθέτει 

ορισμένα χαρακτηριστικά, που συνδέονται με τη δεινότητα αυτής της εμπειρίας. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως στην ποιητική μετάφραση αυτών των τρομακτικών 

βιωμάτων χάθηκε η επιδίωξη ενός μουσικού και αρμονικού στίχου. Αντιθέτως, ο 

ελεύθερος στίχος απέδιδε ακριβέστερα και με πεζό τρόπο τα βιώματα των ποιητών, οι 

                                                           
46 Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα: 2003, 478 
47 Θεοδώρα Μέντη, Μεταπολεμική Πολιτική Ποίηση. Ιδεολογία και Ποιητική, Διδακτορική 

Διατριβή, Ιωάννινα: 1991, 133. Ανάκτηση από: 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2285#page/148/mode/2up στις 21/1/2021 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2285#page/148/mode/2up
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οποίοι, παρά τη δεινότητα της κατάστασης, διατηρούσαν την πνευματική τους 

νηφαλιότητα και την ολιστική ματιά τους.48 Η Ιλίνσκαγια τονίζει, παράλληλα, την 

κοινή θεματική της διαρκούς πάλης «με τον θάνατο, με το κακό που κατισχύει και 

θριαμβεύει, με τον πειρασμό που αισθάνεται ο άνθρωπος να κάνει μια παραχώρηση 

και να γλιτώσει»49.  

Ο Μιχάλης Κατσαρός ανήκε στην ομάδα των ποιητών της πρώτης 

μεταπολεμικής γενιάς που ήταν στενά συνδεδεμένη με τα πολιτικά γεγονότα της 

εποχής, καθώς είχε πάρει μέρος στην Αντίσταση και είχε πολιτικοποιηθεί στον χώρο 

της Αριστεράς και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι ποιητές αυτοί απασχόλησαν την 

κριτική ήδη από το 1963, όταν αναφέρθηκε πρώτη φορά ο όρος «ποίηση της ήττας», 

από τον ποιητή της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, Βύρωνα Λεοντάρη. Η σχέση των 

ποιητών αυτών με την Αριστερά και τα συγκλονιστικά γεγονότα της Κατοχής, του 

Εμφυλίου και της μετεμφυλιακής Ελλάδας, είχε αφήσει ένα ιδιαίτερο στίγμα στο 

ποιητικό τους έργο, με αποτέλεσμα να επικρατεί ο συγκινησιακός τόνος, η θλίψη και 

η απογοήτευση. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά αποτιμήθηκαν ως μία ποιητική τάση 

από την κριτική και έτσι δημιουργήθηκε ένα πεδίο συζητήσεων και διαφωνιών, ως προς 

τον ρόλο της ήττας στην ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς.  

 

1.2.2 Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ 
 

Η ήττα, ως γνώρισμα της μεταπολεμικής ποίησης, εντοπίσθηκε και αναδείχθηκε για 

πρώτη φορά από τον ποιητή Βύρωνα Λεοντάρη, το 1963, με δοκίμιό του στην 

Επιθεώρηση Τέχνης. Το κείμενο έφερε τον τίτλο «Η ποίηση της ήττας» και 

δημοσιεύτηκε στο 18ο τεύχος του περιοδικού. Ο Λεοντάρης υπογραμμίζει την 

ποικιλομορφία και τις απότομες μεταβολές στην ατομική ποιητική των λογοτεχνών που 

συναπαρτίζουν τη μεταπολεμική γενιά, χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη 

συνταρακτική πραγματικότητα της εποχής. Έτσι, αποτιμά πως ο κοινός πυρήνας της 

σύγχρονης του δοκιμίου του ποίησης, είναι η ήττα, «που δεν σημαδεύει ανεξίτηλα 

μονάχα τον ελληνικό χώρο, αλλά είναι, γενικότερα, ήττα της ανθρωπότητας, του 

                                                           
48 Σόνια Ιλίνσκαγια, Η Μοίρα μιας Γενιάς (Β΄ Έκδοση), Κέδρος, Αθήνα: 1986, 50 
49 Σόνια Ιλίνσκαγια, Η Μοίρα…, ό. π., 54 
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πολιτισμού».50 Το δοκίμιο του Λεοντάρη χαρακτηρίζεται από εξαιρετική μεθοδικότητα 

και τεκμηρίωση των παρατηρήσεών του. Αρχικά, διατυπώνει τις καταβολές της 

ποίησης της ήττας, έπειτα εξάγει ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά της, και τέλος 

προχωρά στον διαχωρισμό δύο τάσεών της. Ο ποιητής θεωρεί πως η ποίηση της ήττας 

προέκυψε από την αντιστασιακή ποίηση, η οποία έχει περιέλθει σε κρίση. Η 

απογοήτευση από τις εκβάσεις των αντιστασιακών αγώνων της ιστορίας, έχουν 

κλονίσει την πίστη του αντιστασιακού ποιητή στη δυνατότητα μελλοντικών πολιτικο-

κοινωνικών μεταβολών. Εξ’ αυτού προκύπτει ένα νέο αίσθημα αγωνίας, το οποίο 

αναβλύζει μέσα από τα λογοτεχνικά έργα της εποχής. Η ποίηση, αντί να παροτρύνει σε 

αντίσταση τους αναγνώστες και να ανοίγει τον δρόμο για κοινωνική αλλαγή, γίνεται 

φορέας της ανησυχίας του γράφοντος. 

Ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά της ποίησης της ήττας, ο Λεοντάρης 

διακρίνει τη συγκίνηση και την αναδρομή. Κατά τη γνώμη του «η ποίηση της ήττας, 

σαν δημιούργημα έντονης εσωτερικής σύγκρουσης, σαν λειτουργία συνείδησης σε 

κρίση, κυριαρχείται από μία πρωτοφανή ένταση συγκίνησης».51 Η συγκίνηση που 

παρατηρείται από τον Λεοντάρη στα σύγχρονά του ποιητικά έργα, προκύπτει από την 

απομάκρυνση των ποιητών από τη «στρατευμένη γραφή». Το γεγονός αυτό όμως, 

αποδεικνύει παράλληλα την απογοήτευση των ποιητών από την πραγματικότητα, 

γεγονός που τους κάνει να στρέφονται σε πιο συναισθηματική και συγκινησιακή 

ποιητική. Όσον αφορά το δεύτερο γενικό χαρακτηριστικό που εντοπίζει ο Λεοντάρης 

στην ποίηση της ήττας, την αναδρομή, εξηγεί πως «ο ποιητής ξανακάνει προς τα πίσω 

όλη την διανυσμένη ως τώρα ψυχική του πείρα, πατώντας πάνω στα ίχνη των πράξεών 

του και σκοντάφτοντας συνεχώς στα φάσματα των παλαιών συγκινήσεων».52   

Οι δύο τάσεις της ποίησης της ήττας, όπως τις αντιλαμβάνεται ο Βύρων 

Λεοντάρης, αφορούν τον τρόπο πρόσληψης της ίδιας της ήττας από τον ποιητή. Στην 

πρώτη τάση, εντάσσει τους ποιητές οι οποίοι ανάγουν την ήττα σε καθαρά ανθρώπινο 

επίπεδο. Κυριαρχεί η αίσθηση της προσωπικής ήττας κάθε επιζώντος, της 

συνειδητοποίησης της ανθρώπινης αδυναμίας και της υιοθέτησης μίας πεσιμιστικής 

αντίληψης για την πραγματικότητα. Αντίθετα, οι ποιητές που ανήκουν στη δεύτερη 

τάση της ποίησης της ήττας, την αντιλαμβάνονται σαν ένα εξωγενές συμβάν που ήρθε 

                                                           
50 Βύρων Λεοντάρης, «Η ποίηση της ήττας», Επιθεώρηση Τέχνης, 18, 1963 
51 Βύρων Λεοντάρης, ό.π. 
52 Βύρων Λεοντάρης, ό.π. 
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για να πλήξει συλλήβδην την ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, η ήττα δεν μπορεί να 

αναχθεί σε προσωπικό ατομικό επίπεδο, αλλά βαραίνει συνολικά την κοινότητα στην 

οποία επήλθε, επιβάλλεται στους ανθρώπους εφιαλτικά, ενώ αυτοί νιώθουν 

αποκομμένοι από την ίδια την πραγματικότητα.  

Το δοκίμιο του Βύρωνα Λεοντάρη πυροδότησε τη συζήτηση για τη φύση της 

ποίησης της μεταπολεμικής γενιάς, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους στον 

αυτοπροσδιορισμό και τη συνειδητοποίηση του αντίκτυπου των τραυματικών 

γεγονότων στους ποιητές. Όπως είναι φυσικό, οι αντιδράσεις που προκάλεσε το 

κείμενο ήταν ποικίλες, με μελετητές και ποιητές να διαφωνούν συχνά με την οπτική 

του Λεοντάρη. Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Επιθεώρηση Τέχνης, 

δημοσιεύτηκαν τα δοκίμια του Τάσου Βουρνά, του Γεράσιμου Λυκιαρδόπουλου και 

του Τάσου Λειβαδίτη, οι οποίοι στοχάστηκαν πάνω στο ζήτημα της ήττας και του 

στίγματός της στη σύγχρονή τους ποίηση. Το δοκίμιο του Τάσου Βουρνά έφερε το 

όνομα «“Ποίηση της ήττας” και η ήττα της κριτικής», και αμφισβήτησε ανοιχτά της 

θέσεις του Λεοντάρη. Αρχικά, ο Βουρνάς έκανε μία σύνοψη των σημείων του 

προηγηθέντος δοκιμίου και έπειτα προχώρησε στην αποδόμηση των θεμελιακών 

στοχασμών του Λεοντάρη.  

Κατά τον Βουρνά, «ο Βύρωνας Λεοντάρης ξεκινά από δύο σφαλερές 

αφετηρίες: Πρώτο ότι η ήττα συμπαρακολουθείται νομοτελειακά και αναγκαία από 

ιδεολογική ήττα και δεύτερο παίρνει ένα τμήμα της αλήθειας, τη διαπίστωση της ήττας 

και το καθιστά ολοκληρωτική αλήθεια αμετακίνητα, κάτι που εδραιώθηκε μόνιμα, σαν 

ύστερα από μία γεωλογική αναστάτωση ή ένα σεισμό, και καθορίζει πια οριστικά και 

στατικά το πολιτικό και ιδεολογικό μας τοπίο».53 Ο Βουρνάς υποστηρίζει πως, παρότι 

η ήττα της Αριστεράς μετά τον Εμφύλιο είναι δεδομένη, δεν έχει επέλθει μια καθολική 

και αμετάκλητη ήττα, που να ισοπεδώσει οριστικά την αριστερή ιδεολογία. Συνεπώς, 

δεν πιστεύει πως οι ήττες του παρελθόντος έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα την ποίηση της 

εποχής του, καθώς η ιδεολογία και οι μελλοντικές επιδιώξεις παραμένουν ζωντανές. 

Συνεχίζει εξηγώντας πως η ήττα, οι αγώνες και η αντίσταση αποτελούν το «υλικό» της 

ποίησης, η οποία λειτουργεί ανθρωποκεντρικά και δεν διακατέχεται αποκλειστικά από 

την ήττα.  

                                                           
53 Τάσος Βουρνάς, «“Η ποίηση της ήττας” και η ήττα της κριτικής», Επιθεώρηση Τέχνης, 19, 

1964 
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Ακολούθησε το δοκίμιο του Γεράσιμου Λυκιαρδόπουλου, με τίτλο «Η ποίηση 

της ήττας, σύγχρονη αντιστασιακή ποίηση». Ο Λυκιαρδόπουλος βάσισε τον στοχασμό 

του στις βάσεις που έθεσε ο Λεοντάρης, και προχώρησε την κατανόηση της ήττας στο 

επόμενο επίπεδο. Θεωρεί πως η ποίηση της ήττας, η εξέλιξη της αντιστασιακής 

ποίησης, ενέχει και αυτή την αντίσταση στην παρακμή του εργατικού κινήματος. Η 

έντονα συγκινησιακή ποίηση της ήττας, εκφράζει την πολύ οδυνηρή πραγματικότητα 

και τη συνειδητοποίηση της αποτυχίας του πολυετούς αγώνα. Οι αντιστασιακοί 

ποιητές, οι οποίοι πίστεψαν στην επανάσταση και στις ιδέες πίσω από αυτήν, έχουν 

έρθει πλέον αντιμέτωποι με την άδοξη κατάληξη των επιδιώξεών τους. Η σιγουριά του 

αντιστασιακού ποιητή έχει πληγεί από την έκβαση των αγώνων του και έχει επηρεάσει, 

φυσικά, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το μέλλον μέσα από την τέχνη του.54  

Τέλος, το κείμενο του Τάσου Λειβαδίτη δίνει μία συστηματική θεώρηση στην 

υπόσταση της ήττας και στις προεκτάσεις που αυτή παίρνει. Ξεκινά επιδιώκοντας να 

εντοπίσει την πηγή και τη φύση της ήττας και οδηγείται στο συμπέρασμα πως μια 

πολιτική ή στρατιωτική ήττα δεν μπορεί να είναι μόνιμη, αν νέοι άνθρωποι 

προσπαθήσουν εκ νέου και αποτελεσματικότερα στο μέλλον. Την ιδεολογική ήττα την 

αποκλείει συνοπτικά, καθώς ο πόλεμος δεν ανέδειξε μία νικητήρια ιδεολογία που να 

αντιμετωπίζει και να επιλύει τους προβληματισμούς της ηττημένης. Έτσι, ακολουθεί 

συγγραφικά ένα μονοπάτι αυτογνωσίας, μέσω του οποίου συνειδητοποιεί πως η ήττα 

προέρχεται από τις εσωτερικές συγκρούσεις και απογοητεύσεις, οι οποίες οφείλονται 

στην αυταρχικότητα και την καταπίεση του κομμουνιστικού κόμματος. Έτσι, 

αναφέρεται στην «ηθική ήττα», η οποία προκύπτει όταν το άτομο απογοητεύεται από 

τον κομματικό θεσμό τον οποίο είχε αρχικά εμπιστευτεί. Εκφράζει πως μέσα από τη 

διαδικασία παραδοχής των λαθών και εσωτερικού στοχασμού για τα παρελθόντα 

γεγονότα, η ήττα γίνεται ένα οργανικό και σημαντικό κομμάτι της τέχνης, χωρίς όμως 

να την καθορίζει αμετάκλητα και να παγιώνεται. Η φυσική αντίδραση στα γεγονότα 

της εποχής, ευαισθητοποιεί και οικοδομεί σταθερές βάσεις για μία συνεχή επανάσταση 

μέσω της τέχνης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο.55   

                                                           
54 Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, «Η ποίηση της ήττας, σύγχρονη αντιστασιακή ποίηση», 

Επιθεώρηση τέχνης, 19, 1964 
55 Τάσος Λειβαδίτης, «Η ποίηση της ήττας. Ένα θέμα για διερεύνηση», Επιθεώρηση τέχνης, 

19, 1964 
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Η συζήτηση για την ήττα και η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών της στη 

μεταπολεμική ποίηση κάνει σαφή τη διάχυτη μελαγχολία στα γραπτά των λογοτεχνών 

της εποχής. Η μελαγχολία αποτελεί κομμάτι της ποίησης της ήττας, χωρίς όμως να 

προσδιορίζεται με άξονα αυτήν. Τo 1931 o Walter Benjamin διατύπωσε τον όρο 

«αριστερή μελαγχολία». Ο Benjamin επιχείρησε να προσδιορίσει συναισθηματικά την 

αριστερή κουλτούρα, ως προς τον τρόπο της να θυμάται και να διηγείται τις ήττες του 

παρελθόντος. Η ερμηνεία της αριστερής μελαγχολίας από τον Benjamin αφορά στην 

ιστοριογραφική απεικόνιση των πεπερασμένων γεγονότων από τους νικημένους. Ο 

ιστορικός Enzo Traverso, κρίνει πως η προσέγγιση του Benjamin αποτελεί μέρος μίας 

«κρυφής παράδοσης του μαρξισμού», εξηγώντας πως η μνήμη των αγώνων που είχαν 

δοθεί πυροδοτούσε τους αγώνες του μέλλοντος.56 Η μελαγχολία παρουσιάζεται από 

τον Benjamin με διάφορους τρόπους, συχνά με αρνητική χροιά, από αδυναμία κάποιου 

να πράξει, έως και επιστημολογικό εργαλείο για την περισυλλογή γνώσης. Μελετώντας 

τον, ο Traverso καταλήγει στο συμπέρασμα πως «ο Μπένγιαμιν δεν απέρριπτε τη 

μελαγχολία καθαυτή αλλά μόνο ως διάθεση –ενσαρκωμένη στην αισθητική της νέας 

αντικειμενικότητας– αδειασμένη από το παραμικρό πολιτικό περιεχόμενο και 

στερημένη από τις κριτικές της δυνατότητες».57 

Σύμφωνα με τον Traverso, παρόλο που η μελαγχολία της Αριστεράς έγινε 

εμφανής με την αποτυχία του κομμουνισμού, προϋπήρχε ήδη ως «κρυφή διάσταση της 

αριστεράς». Ο λόγος είναι η πίστη και η ελπίδα της Αριστεράς στην ουτοπία, με την 

διάψευση και την απογοήτευση να καραδοκούν σε περίπτωση αποτυχίας των 

αριστερών επιδιώξεων. Με μία συγκριτική αναδρομή στη θρησκευτική και την 

πολιτική τέχνη, ο ιστορικός φέρνει ως παράδειγμα την ξυλογραφία του Kollwitz, Στη 

μνήμη του Καρλ Λίμπκνεχτ, (1920), η οποία απεικονίζει τον θρήνο γύρω από τη σωρό 

του γερμανού σοσιαλιστή, έργο εμπνευσμένο από τον πίνακα του Mantegna Θρήνος 

πάνω στο νεκρό Χριστό (1480). Ο πίνακας του Mantegna έχει επηρεάσει πολλούς 

αριστερούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στο 

πένθος, τον θρήνο και τη μελαγχολία. Η ψυχαναλυτική ερμηνεία της μελαγχολίας τον 

20ο αιώνα, έφερε στο προσκήνιο κάποιες ακόμα θεωρήσεις αυτής της τάσης στην 

Αριστερά. Ο Φρόιντ έκανε μία πολύ σημαντική διαφοροποίηση της μελαγχολίας από 

                                                           
56 Enzo Traverso, Αριστερή Μελαγχολία, η δύναμη μιας κρυφής παράδοσης, Εκδόσεις του 21ου, 

Αθήνα: 2017, 20 
57 Enzo Traverso, ό.π., 92 



31 
 

το πένθος, παρατηρώντας πως η βασική διαφορά ανάμεσά τους είναι πως το πένθος 

περιστρέφεται γύρω από την απώλεια και έχει περιορισμένη διάρκεια, ενώ η 

μελαγχολία ενδέχεται να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η Wendy Brown το 2003,58  

αξιοποιώντας αυτήν την παρατήρηση, διατύπωσε πως η αριστερή μελαγχολία αποτελεί 

ένα πένθος που αδυνατεί να πραγματωθεί, καθώς η απώλεια του κομμουνισμού δεν 

σηματοδοτεί την απώλεια των ιδεών, με αποτέλεσμα το άτομο να παραμένει 

προσκολλημένο στη χαμένη ουτοπία.59  

Η σχέση της μελαγχολίας και της Αριστεράς φέρνει στο προσκήνιο τον 

στοχασμό για τον όρο «αριστερή μελαγχολία» σε αντιπαραβολή με την ποίηση της 

ήττας. Η αριστερή μελαγχολία προσδίδει ορισμένα χαρακτηριστικά που αποκλείονται 

από τον όρο «ποίησης της ήττας», όπως είναι η διαχρονικότητα και οι σκέψεις για το 

μέλλον. Ενώ η ποίηση της ήττας «στιγματίζεται» από την ήττα, η οποία αποτελεί 

μεμονωμένο συμβάν, η αριστερή μελαγχολία περιγράφει μία χρόνια τάση, που δεν 

περιστρέφεται γύρω από συγκεκριμένες αποτυχίες, αλλά από μία διηνεκή πάλη και 

ακύρωση, τόσο σε ιστορικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η μελαγχολία έχει 

ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα, αφού διαμορφώνεται και διαποτίζει τον ψυχισμό του 

ίδιου του ατόμου, το οποίο βρίσκεται σε μία διαρκή σύγκρουση αγωνιστικότητας και 

αυτοαναίρεσης, διεκδίκησης της ουτοπίας και απογοήτευσης από τη δεινή 

πραγματικότητα. Φυσικά, το να υποστηρίζαμε πως η ήττα δεν βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με την ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, θα ήταν εντελώς 

αυθαίρετο. Η μελαγχολία, όμως, προσθέτει κάποιες προεκτάσεις που δεν βρίσκονται 

σε απόλυτη εξάρτηση από την ήττα, οι οποίες περιλαμβάνουν και την ελπίδα για το 

μέλλον. Η αριστερή μελαγχολία συνδυάζει τυπικά χαρακτηριστικά της μελαγχολίας, 

όπως είναι η ατονία, ο διαρκής στοχασμός και η απόσυρση στη θεωρία και την απραξία, 

έχει όμως και το στοιχείο του μελλοντικού αγώνα, διότι οι ιδέες δεν έχουν διαψευσθεί. 

Με άλλα λόγια, η σύγκριση των δύο όρων έχει να κάνει με την ποιητική εικόνα που 

αυτοί περιγράφουν. Ο όρος «ποίησης της ήττας» περιλαμβάνει μία λέξη καθοριστικής 

σημασίας στην ονομασία του, και αναπόφευκτα μας οδηγεί να τον συνδέσουμε με το 

                                                           
58 Enzo Traverso, Αριστερή μελαγχολία, Η δύναμη μιας κρυφής παράδοσης, Εκδόσεις του 21ου, 

Αθήνα 2017, 77-87. Αναλυτικά για τη θέση της Wendy Brown βλ. Wendy Brown, “Resisting 

left melancholia”, στο David L. Eng & David Kazanjian (επιμ.), Loss. The Politics of Mourning, 

University of California Press, Μπέρκλεϊ: 2003.  
59 Η αριστερή μελαγχολία στην ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού εμπίπτει, ενδεχομένως, σε αυτή 

την ερμηνεία του φαινομένου. Ο ποιητής μοιάζει εγκλωβισμένος μέσα στην ίδια του την πίστη 

στην ιδεολογία, η οποία δεν έχει ηττηθεί. 
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τραύμα και το πένθος έπειτα από ένα τραγικό γεγονός. Παρόλο που η παραπάνω 

συγκυρία υφίσταται, ο όρος «αριστερή μελαγχολία» προσδίδει σε αυτήν τον 

χαρακτήρα του παρατεταμένου πένθους, δημιουργώντας έτσι πολλαπλά δυνητικά 

επίπεδα προσέγγισης της μεταπολεμικής ποίησης.       

 

1.2.3 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
 

Ο Μιχάλης Κατσαρός, εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, γεννήθηκε το 

1920 στην Κυπαρρισία. Δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα, «Το Μπαρμπερίνικο 

Καράβι», σε ηλικία 18 περίπου χρονών, έπειτα από προτροπή της γιαγιάς του, στο 

περιοδικό του Δημήτρη Φωτιάδη Ελεύθερα Γράμματα.60 Είχε προηγηθεί ένα παιδικό 

του ποίημα με τίτλο «Τι κι αν», στο περιοδικό του Γρηγόριου Ξενόπουλου Διάπλαση 

των Παίδων. Το 1937, όταν μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αθήνα, μπήκε 

πρότακτος στην ελληνική αεροπορία. Λίγες ημέρες πριν την είσοδο των Γερμανών 

στην Αθήνα, έλαβε άδεια 40 ημερών, και επιστρέφοντας στην Κυπαρισσία εντάχθηκε 

στο ΕΑΜ. Μία από τις αντιστασιακές του δράσεις ήταν η εκτύπωση προκηρύξεων 

μέσω ενός τυπογραφείου τοπικής εφημερίδας, το οποίο είχε ξηλώσει και μεταφέρει στα 

βουνά μαζί με έναν φίλο του.61 Επί κατοχής συνελήφθη και βασανίστηκε επί μήνες από 

συνεργάτες των Γερμανών.62 Το 1944 επανέρχεται στην Αεροπορία. Γίνεται μέλος του 

                                                           
60 Ο Κατσαρός περιγράφει με χιούμορ τη συνομιλία του με τον Φωτιάδη στην αυτοβιογραφία 

του, η οποία δημοσιεύτηκε σε επιμέλεια του Στάθη Κατσαρού, στο περιοδικό Διαβάζω, Τεύχος 

493: 

«  ̶Κύριε Φωτιάδη με παρακάλεσε η γιαγιά μου Χάιδω Σαράτση να έρθω να σας δω εκ μέρους 

της. 

   ̶ Ω! παιδί μου είμαι φίλος της κυρίας Χάιδως και χαίρομαι να σας βλέπω. 

   ̶ Και γω σας θυμάμαι όταν με το Νίκο Βέη σας συνάντησα στη βιβλιοθήκη του σπιτιού της 

γιαγιάς. Είμουνα ένα παιδάκι 5-6 χρονώ με ένα παπιγιόν κι ένα μπλε κοντό παντελονάκι. 

Ψάχνατε τότε για την οικογένειά σας. 

   ̶ Τί εξαίρετη κυρία ήτο τότε η αρχόντησα. 

   ̶ Μου είπε να σας δώσω και αυτό το ποίημά μου. «Το μπαρμπερίνικο καράβι». 

Μιχάλης Κατσαρός, «Ένα κείμενο σε επτά μέρη για τον Μιχάλη Κατσαρό από τον ίδιο τον 

ποιητή», Διαβάζω, τ. 493, 88 
61 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά (επιμέλεια: Άρης Μαραγκόπουλος), Τόπος, Αθήνα: 

2018, 214 
62 Ο γιός του ποιητή Στάθης Κατσαρός αναφέρει στη βιογραφία του Μιχάλη Κατσαρού για την 

έκδοση Μείζονα Ποιητικά για τη σύλληψη του πατέρα του: «Μεσούσης της Κατοχής, σε μια 

στιγμή αντιστασιακής έξαρσης, κατέβηκε σε αντιγερμανική διαδήλωση στην Αθήνα, 

φορώντας μια ταινία, που έγραφε φαρδιά πλατιά: “Αεροπορία του ΕΛΑΣ”. Αργότερα, 

συνελήφθη από συνεργάτες των Γερμανών, βασανίστηκε και για πολλούς μήνες κλείστηκε στις 
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ΚΚΕ το 1945, όταν δημοσιεύει και το ποίημά του «Σήμερα έγινα σύντροφος» στον 

Ριζοσπάστη, όπου δημοσίευε τακτικά ποιήματα. Σύμφωνα με τον Στάθη Κατσαρό, 

«λέγεται ότι κάποιο από αυτά αναφέρθηκε επαινετικά από τον Ζαχαριάδη στο 7ο 

Συνέδριο του ΚΚΕ 1-6 Οκτωβρίου 1945».63 Ο Κατσαρός βρισκόταν, επίσης, στην 

Ομάδα Νέων Λογοτεχνών, όπου μετείχαν κυρίως αριστεροί και αντιστασιακοί ποιητές, 

ανάμεσά τους και οι Αναγνωστάκης, Παπαδίτσας, Δεπούντης, Γαβαλάς, Βαλαωρίτης, 

Κύρος, Λειβαδίτης και Αργυρίου.  

 

Ο Μιχάλης Κατσαρός στα 17 του έτη, πρότακτος της Ελληνικής Αεροπορίας. 

 Το 1947-1948 αποσύρεται στο σπίτι της αδερφής του και του άνδρα της στο 

Μεσολόγγι. Ο ίδιος γράφει χαρακτηριστικά: «Έμεινα εκεί ένα διάστημα, για να φάω 

ψάρια, και να βλέπω το άγαλμα του Παλαμά. Μ’ άρεσε το Μεσολόγγι σαν τοπίο, Ήταν 

τρομερό το τοπίο και γι’ αυτό αναγκάστηκα να γράψω πάλι ποίημα»64. Εκεί συγγράφει 

την ποιητική του συλλογή Μεσολόγγι, η οποία εκδόθηκε με τη χορηγία του συναδέλφου 

του στην αεροπορία και αδερφού της Μαρίας Πολυδούρη, Βαγγέλη Πολυδούρη. Όταν 

επιστρέφει στην Αθήνα, ο Κατσαρός συγκατοικεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος 

είχε πρόσφατα επιστρέψει από τη Μακρόνησο. Στην παρέα του Κατσαρού με μέλη τον 

                                                           
φυλακές Χατζηκώστα». Στο Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά (Επ. Άρης 

Μαραγκόπουλος), Τόπος, Αθήνα: 2018, 214 
63 Στάθης Κατσαρός, «Βιογραφικό του Μιχάλη Κατσαρού», Μανδραγόρας, τ. 58, 32 
64 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά (επ. Άρης Μαραγκόπουλος), Τόπος, Αθήνα: 2018, 

215 
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Γιάννη Δάλλα, τη Βάσω Μεταξά, την Κούλα Μαραγκοπούλου και το ζέυγος 

Πολυδούρη, μεταξύ άλλων, ο ποιητής αναπτύσσει σταδιακά προβληματισμούς για την 

εξέλιξη του αριστερού κινήματος. Οι νέοι του στοχασμοί εκφράζονται ποιητικά το 

1953, όταν εκδίδεται η ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων, η οποία τον έκανε 

ευρέως γνωστό και αργότερα μελοποιήθηκε από τον Θεοδωράκη. Η συλλογή 

προκάλεσε αντιδράσεις από τον χώρο του ΚΚΕ, καθώς ο Κατσαρός αμφισβητούσε και 

κατέκρινε την εξέλιξη της Αριστεράς υπό την καθοδήγηση του Στάλιν. Πρόκειται για 

μία περίοδο κατά την οποία η προσωπολατρία για τον Στάλιν έχει κορυφωθεί, ενώ 

παράλληλα οι δογματικές και αυταρχικές πρακτικές του (διαγραφές μελών, εκτελέσεις, 

δολοφονίες κτλ) κυριαρχούν από την ανάληψή του της ηγεσίας του Κομμουνιστικού 

Κόμματος.65 Στην ποιητική του συλλογή, ο Κατσαρός έκανε σαφείς αναφορές κατά 

της τυπολατρίας και του δογματισμού, αντιπροτείνοντας την αντίσταση σε αυτές τις 

πρακτικές προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική κατάκτηση της ελευθερίας. Οι 

αναφορές του συμπεριλάμβαναν τα μεγάλα συνέδρια του Κομμουνιστικού 

Κόμματος,66 το «αλάθητο» που χαρακτηρίζει τα ηγετικά του πρόσωπα (βλ. σύμβολο 

του αυτοκράτορα), αλλά και τις διαρκείς υποψίες για ιδεολογικές αποκλίσεις προς τα 

μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος που ενδεχομένως διαφωνούσαν με την επίσημη 

κομματική γραμμή.67 Η περιγραφή των πρακτικών του Σταλινισμού στην ποιητική του 

αυτή συλλογή επέφερε σοβαρές μεταβολές στη ζωή του ποιητή. Μετά την έκδοση του 

Κατά Σαδδουκαίων ο ποιητής βίωσε απομόνωση, η οποία, λίγο αργότερα, οδήγησε και 

στην δεκαεπτάχρονη ποιητική σιωπή του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στάθης 

Κατσαρός, «στα καφενεία των λογοτεχνών, στις παρέες, στα έντυπα, παντού, ο 

Μιχάλης Κατσαρός συναντούσε γυρισμένες πλάτες και μια ενορχηστρωμένη 

συνομωσία σιωπής. Το βιβλίο θάφτηκε για δύο δεκαετίες»68.  

Το τελευταίο του έργο πριν την πολυετή απόσυρσή του ήταν η ποιητική 

συλλογή Οροπέδιο, το 1956. Εκείνη την περίοδο δούλευε στο ραδιόφωνο των Ενόπλων 

                                                           
65 Για τη ζωή και τη δράση του Στάλιν βλ. Ronald Francis Hingley, entry “Joseph Stalin, 

premiere of Soviet Union”, Britannica. Ανάκτηση από 

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Stalin στις 08/10/2021  
66 Για το ιστορικό των συνεδρίων του ΚΚΕ βλ. Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων, «ΚΚΕ 1918-2017: Το χρονικό των συνεδρίων». Ανάκτηση από 

https://www.amna.gr/articlep/148414/KKE-1918-2017-To-chroniko-ton-sunedrion στις 

08/10/21 
67 Για τον Σταλινισμό βλ. Editors of Encyclopaedia Britannica, entry “Stalinism”, Britannica. 

Ανάκτηση από  https://www.britannica.com/topic/Stalinism στις 08/10/2021 
68 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 216  

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Stalin
https://www.amna.gr/articlep/148414/KKE-1918-2017-To-chroniko-ton-sunedrion
https://www.britannica.com/topic/Stalinism
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Δυνάμεων, απ’ όπου έμειναν γνωστά τα καυστικά του σχόλια. Χαρακτηριστικά, σε μία  

εκπομπή έκανε δηκτικό και συνάμα χιουμοριστικό σχόλιο για την αποχώρηση των 

βρετανικών στρατευμάτων από τον Πειραιά.69 Εκείνα περίπου τα χρόνια (1953-1957) 

τοποθετείται και ο γάμος του Μιχάλη Κατσαρού με την Κούλα Μαραγκοπούλου, με 

την οποία απέκτησαν τον γιο τους Στάθη Κατσαρό. Το ζευγάρι χώρισε το 1957. Την 

ίδια χρονιά ο Κατσαρός αποτάσσεται από την ελληνική αεροπορία. Την απόλυσή του 

ακολουθεί η διάγνωσή του με φυματίωση και η μακρά εισαγωγή του στη «Σωτηρία».  

 Τα χρόνια της δημόσιας ποιητικής του απόσυρσης έκανε διάφορες δουλειές για 

να βιοποριστεί, χωρίς να μένει καιρό σε κάποια. Το 1972 γίνεται, με πρωτοβουλία της 

πρώην γυναίκας του Κούλας Μαραγκοπούλου και του Γιάννη Θεοδωράκη, η 

επανέκδοση της ποιητικής συλλογής Κατά Σαδδουκαίων. Είκοσι χρόνια μετά την 

πρώτη της έκδοση, η συλλογή βρίσκει πολλούς θαυμαστές, και τα πρώτα έργα του 

επανεκδίδονται και μελοποιούνται. Ο ποιητής συνεχίζει να γράφει, αυτή τη φορά 

υπερρεαλιστικά, με τις επόμενες ποιητικές του συλλογές να είναι πιο αφαιρετικές και 

αινιγματικές, όπως άλλωστε και η ίδια η φιγούρα του ποιητή, ο οποίος διοργάνωνε 

εκκεντρικές εκδηλώσεις και προέβαινε σε απρόβλεπτες καλλιτεχνικές ενέργειες. Στο 

έργο του Κατσαρού συμπεριλαμβάνονται συνολικά 14 ποιητικές συλλογές, επτά 

πεζογραφικά κείμενα και η έκδοση των περιοδικών Σύστημα, Μία Έκτη και Σταδίου 5. 

Ο ποιητής έφυγε την 21η Νοεμβρίου του 1998 και κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές, 

στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.  

  

1.2.4 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο Μιχάλης Κατσαρός στο εύρος των τριών συλλογών 

που θα αναλυθούν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας καθιστούν καθοριστικό παράγοντα 

για την ερμηνεία τους. Ο ποιητής συνθέτει ένα πυκνό σύστημα αναφορών που 

διαπερνά οριζόντια τα έργα του: κάθε του σύμβολο αναφέρεται σε πολλαπλούς στίχους 

και το νόημά του οικοδομείται με φόντο την πανοραμική προοπτική του έργου του. Η 

                                                           
69 Ο Στάθης Κατσαρός, στο βιογραφικό του Μιχάλη Κατσαρού, δημοσιευμένο στο 58ο τεύχος 

του Μανδραγόρα, αναφέρει: «Οι εκπομπές του ήταν όλες ζωντανές, και έτσι, μια ωραία πρωία, 

το πανελλήνιο άκουσε από τον ρεπόρτερ Μιχάλη Κατσαρό, ότι “Τα Βρετανικά στρατεύματα 

…επιτέλους, έφυγαν από τον Πειραιά!». Στάθης Κατσαρός, Βιογραφικό…, ό.π., 33   
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επικοινωνιακή διάσταση των κειμένων του βασίζεται ακριβώς στο περίπλοκο σύστημα 

κωδίκων που σταδιακά συγκρότησε, ενώ πρόκειται παράλληλα για σύμβολα 

αυτοαναφορικά στο ίδιο του το έργο.70 Για παράδειγμα, το σύμβολο του «ανέμου» 

παρουσιάζεται πρώτη φορά στο Μεσολόγγι, ενώ επτά χρόνια μετά, στο Οροπέδιο, έχει 

πια πλήρη νοηματική αυτονομία για τον αναγνώστη που λαμβάνει υπόψη τη διαχρονία 

του έργου του Μιχάλη Κατσαρού. Σε αυτό το ερμηνευτικό πνεύμα αποκωδικοποίησης, 

έχει, άλλωστε, δημιουργηθεί και το «Ευρετήριο Συμβόλων» στο «Παράρτημα» της 

εργασίας, όπου καταγράφονται τα βασικά σύμβολα αλλά και τα χωρία στα οποία 

εντοπίζονται στο εύρος των τριών πρώτων συλλογών του ποιητή. Σκοπός του 

εγχειρήματος αυτού είναι η κατανόηση του συμβολικού οικοδομήματος του ποιητή και 

η ερμηνευτική «εκμετάλλευση» των αυτοαναφορών του.  

 

  

                                                           
70 Για τις σημειωτικές θεωρίες βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, Η άλφα βήτα του νεοελληνιστή, 

Gutenberg, Αθήνα: 2011, 262-264, και Αλέξης Καλοκαιρινός, Γλωσσολογία και ποιητική, 

Νήσος, Αθήνα: 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
 

 

 

 

Η ποιητική συλλογή Μεσολόγγι από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.  

Το Μεσολόγγι γράφτηκε κατά την απόσυρση του Μιχάλη Κατσαρού στο Μεσολόγγι, 

στο σπίτι της αδερφής του και του συζύγου της. Εκδόθηκε το 1949 με την οικονομική 

υποστήριξη του Βαγγέλη Πολυδούρη, αδερφού της Μαρίας Πολυδούρη. Ο ίδιος ο 

Μιχάλης Κατσαρός αναφέρει: «Έμεινα εκεί ένα διάστημα, για να φάω ψάρια, και να 

βλέπω το άγαλμα του Παλαμά. Μ’ άρεσε το Μεσολόγγι σαν τοπίο. Ήταν τρομερό το 

τοπίο και γι’ αυτό αναγκάστηκα να γράψω πάλι ποίημα»71. Η παραδοχή αυτή του 

ποιητή μας δίνει στοιχεία που πράγματι διαφαίνονται σε όλη την έκταση του 

ποιήματος. Το έργο Μεσολόγγι αποτελείται από ένα εκτενές ποίημα, στο οποίο 

                                                           
71 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά (επ. Άρης Μαραγκόπουλος), Τόπος, Αθήνα: 2018, 

215 
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αναδύεται τόσο η αλληλεπίδραση του ποιητή με το φυσικό περιβάλλον γύρω του, όσο 

και οι επιρροές του από τον Κωστή Παλαμά και τον Διονύσιο Σολωμό. Το γεγονός ότι 

ο ποιητής βρίσκεται στο Μεσολόγγι κατά τη συγγραφή του πρώτου του έργου φαίνεται 

να παίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο ως προς τη θεματολογία του ποιήματος όσο και ως 

προς την ποιητική διαχρονία που έχει στιγματίσει τον χώρο. Η καταγωγή του Κωστή 

Παλαμά από το Μεσολόγγι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον ποιητή, ενώ παράλληλα 

το εμβληματικό ποίημα του Διονύσιου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» μοιάζει 

να «στοιχειώνει» τη γραφή του Μιχάλη Κατσαρού, ο οποίος εκμεταλλεύεται κάθε 

πολύτιμο σημείο της λογοτεχνικής παράδοσης και το αναδιαμορφώνει με τρόπο 

προσωπικό. 

 Το Μεσολόγγι βρίθει διακειμενικών αλλά και «διεπαναστατικών» στοιχείων: η 

επαναστατική συγχρονία του ποιητή, με τον Ελληνικό Εμφύλιο να βρίσκεται στην πιο 

κρίσιμη καμπή του επικοινωνεί με τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Πρόκειται για 

«μία συλλογή πατριωτική», κατά τον Παναγιώτη Καραβασίλη.72 Ο ποιητής ισορροπεί 

ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, δημιουργώντας ένα ποιητικό παλίμψηστο. Πίσω 

από τα νέα του κείμενα διαφαίνεται ο παλιός και διαχρονικός αγώνας, ο οποίος 

πυροδοτεί τόσο τους νέους αγώνες όσο και την ποιητική ορμή του Κατσαρού. Ως εκ 

τούτου, το πρώτο υποκεφάλαιο αφορά τα στοιχεία παλαιών αγώνων και επαναστάσεων 

που εντοπίζονται στο Μεσολόγγι. Το δεύτερο υποκεφάλαιο έχει ως θέμα την 

αλληλεπίδραση του αφηγητή με τη φύση, αλλά και το συμβολικό σύστημα που 

οικοδομεί ο ποιητής αξιοποιώντας τα στοιχεία της φύσης. Τα φυσικά σύμβολα δεν 

εγκαταλείπουν την ποιητική δημιουργία του Κατσαρού μετά τη συλλογή Μεσολόγγι. 

Αντιθέτως, το συμβολικό σύστημα που ανιχνεύεται πρώιμα εδώ εξελίσσεται και 

εμπλουτίζεται στις επόμενες ποιητικές συλλογές που θα μας απασχολήσουν. Έτσι, η 

μελέτη των συμβόλων του στο βάθος και των τριών ποιητικών συλλογών μπορεί να 

συμβάλει στην καλύτερη κατανόησή τους. Τέλος, το τρίτο υποκεφάλαιο αυτού του 

κεφαλαίου αφορά τα συναισθήματα και την ελπίδα του ποιητή για το μέλλον, όπως 

αναδύονται μέσα από το Μεσολόγγι. Ο ποιητής θα βιώσει πολλές διακυμάνσεις και 

μεταπτώσεις ανάμεσα στις ποιητικές συλλογές Μεσολόγγι, Κατά Σαδδουκαίων και 

Οροπέδιο, και, συνεπώς, οφείλουμε να μελετήσουμε τη συναισθηματική φόρτιση με 

την οποία ξεκινά και επίσημα την ποιητική του πορεία, ώστε να κατανοήσουμε τις 

                                                           
72 Παναγιώτης Καραβασίλης, «Ένας χρόνος χωρίς τον ποιητή του “Αντισταθείτε” Μιχάλη 

Κατσαρό, Αχθοφόρος των ιδεών της ελευθερίας», Τα Νέα, 23 Νοεμβρίου 1999 
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μετέπειτα μεταβολές και μεταπτώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την 

εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων.      

 

 

2.1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Σε συνέντευξη του με τον Μισέλ Φάις, δημοσιευμένη το 1997, ο Μιχάλης Κατσαρός 

αναλύει την περίπλοκη και πολυεπίπεδη φύση των λέξεων της ελληνικής. 

Συγκεκριμένα, φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα η λέξη «φωνή»: 

Η λέξη φωνή ξέρουμε πολλοί τι σημαίνει στην ελληνική; Όπως λέμε, «τον φώναξες»; 

Δεν σημαίνει μόνο αν εξεστόμισες ένα λόγο, «ε Τάκη που είσαι». Φωνή είναι και κάτι 

άλλο: δύο συλλαβές: «φω-νή». Δηλαδή, γεννάει ον φως. Και νη, δεν γεννεί, αλλά νη. 

Ον φως νη. Πού γίνεται αυτό όμως; Και σε έναν άνθρωπο μέσα του. Κάποιο μάτι 

βλέπει αυτό το φως που γεννιέται μέσα σε έναν άνθρωπο. Λέει «you!» ο μπάρμπα Σαμ. 

Βλέπει τον άνθρωπο ότι έχει φωνή. Αλλά όχι τέτοια φωνή που βγαίνει από το στόμα 

αλλά μέσα του έχει φωνή, φω-νή, και ο ίδιος τον φωνάζει. Δηλαδή έχει ηλικίες μέσα 

στην ανθρωπογεωγραφία του. Τόσο πάθος έχει η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα. Γι’ 

αυτό και καμιά άλλη γλώσσα δεν θα μπορέσει να εκτοπίσει εκ των χειλέων τη γλώσσα 

των Ελλήνων.73 

Παρότι πρόκειται για μία συνέντευξη πολύ μεταγενέστερη του Μεσολογγίου, η λέξη 

«φωνή» στο πρώτο έργο του Κατσαρού αναφέρεται συχνά και είναι εννοιολογικά 

φορτισμένη. Αξιοποιώντας όσα λέει στη συνέντευξη για αυτή τη λέξη, μπορούμε να 

εντοπίσουμε το διαχρονικό βάθος της «φωνής», όπως το αντιλαμβάνεται ο ποιητής: 

«έχει ηλικίες μέσα στην ανθρωπογεωγραφία του [ο άνθρωπος]». Στο ίδιο ακριβώς 

πνεύμα βρίσκεται ολόκληρη η πρώτη ποιητική συλλογή του Κατσαρού. Ο ποιητής 

επιδιώκει τη σύζευξη του Απελευθερωτικού Αγώνα του 1821 με τις σύγχρονές του 

κοινωνικές και ιδεολογικές διεκδικήσεις.74 Η λέξη «φωνή» ενέχει τις παρελθούσες 

                                                           
73 Φάις Μισέλ, Συνέντευξη με τίτλο «Ο μακρύς μονόλογος του Μιχάλη Κατσαρού», Διαβάζω, 

τ. 370, Ιανουάριος 1997, 104-119. Ανάκτηση από: 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa331_issue_370  στις: 30/1/2021 
74 Αλέξης Ζήρας, «Λήθη και μνήμη Μιχάλη Κατσαρού. Ο τύπος του ποιητή και η αντοχή του 

ποιήματος», Κυριακάτικη Αυγή, 20 Δεκεμβρίου 1998 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa331_issue_370
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φωνές στο Μεσολόγγι, η δύναμη των νέων πολεμιστών ενέχει τη δύναμη των παλαιών, 

ακόμη και τα άψυχα αντικείμενα φέρουν πάνω τους τις πληγές του παρελθόντος: 

Γαϊτοπούλες που γυρνάν περήφανες απ’ το καμάκι 

πυρκαγιές 

παλιά λησμονημένα σίδερα 

τα τελευταία γιοφύρια π’ αρχίζουν και δεν περνάν 

πουθενά   

η φωνή σου που πέθανε.75 

  Ο Κατσαρός δεν παραλείπει να αναφέρει, ήδη από την αρχή του ποιήματος, 

και το τραύμα του πολέμου: «ματωμένα μαντίλια προμηνάνε το τέλος / στην πηχτή 

λιμνοθάλασσα. / Μας πνίξανε τους δρόμους»76. Με την αναφορά του αυτή ο Κατσαρός 

εστιάζει ταυτόχρονα στο παρελθόν και το παρόν. Από το άψυχο τοπίο που περιγράφει 

στους πρώτους στίχους του ποιήματος, μεταβαίνει στην αιτία της ερημιάς: τους 

πνιγμένους από το αίμα δρόμους και τα ματωμένα μαντίλια που προδιαγράφουν, όμως, 

το τέλος της αιματοχυσίας. Στους επόμενους στίχους αρχίζει να εκδηλώνεται η 

ποιητική ορμή του ποιητή, πυροδοτούμενη από την παλαιά και τη νέα επανάσταση: 

«Στα πόδια μου κουλουριάζονται οι φωνές που χάνονται / πάνω στο κρύο πρόσωπο της 

γης φυτρώνουν ράχες / θέλουν να σπάσουν το νερό που τύφλωσε»77. Μέσα από τη γη 

ξεφυτρώνουν ράχες, ο θάνατος και οι νεκροί του παρελθόντος έρχονται και πάλι στο 

παρόν και ωθούν τον ποιητή στη συγγραφή.78 Η γραφή γίνεται πια ανάγκη, την 

επιβάλλουν οι χαμένοι από τις παλαιές επαναστάσεις. Ο ποιητής έχει χρέος να μιλήσει, 

με τη δύναμη και την ώθηση όλων των πεσόντων. Οι εικόνες της επανάστασης του 

1821 είναι διάχυτες σε όλο το ποίημα. Η σύγχρονη του ποιητή επανάσταση μοιάζει 

καθολική και απελευθερωτική, ενώ απουσιάζουν επιμέρους αναφορές στην εμφύλια 

φύση της σύγκρουσης.   

                                                           
75 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 17 
76 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 17 
77 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 17 
78 Οι εικόνες αυτές παραπέμπουν σε στίχους από το ποίημα «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του 

Διονύσιου Σολωμού: «Η μαύρη γη σκιρτά ως χοχλό μες το νερό που βράζει». Διονύσιος 

Σολωμός, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», 4ο μέρος. Ανάκτηση από: https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3

435 στις 02/3/2021 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3435
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3435
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3435
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 Οι εικόνες της ένωσης του παλαιού με το σύγχρονο γίνονται πιο έντονες στη 

συνέχεια: «Πέτρινοι ψαράδες με πρησμένα χέρια στην κουπαστή / οδηγούσανε. / 

Ανεμίζανε στο βαρύ κύμα έτοιμοι να βουλιάξουν / Μπήγαν τα νύχια στ’ ακρογιάλι 

έτοιμοι να σωθούν»79. Ο ποιητής εκμεταλλεύεται τις παραστάσεις του από το 

Μεσολόγγι, τοποθετώντας τους ψαράδες στη θέση των πολεμιστών στο ποίημά του. Η 

επιλογή του αυτή είναι μείζονος σημασίας, καθώς προβάλλει τη μαχητική φύση των 

βιοπαλαιστών που οφείλουν να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Η ένωση με το 

παρελθόν, σε αυτό το σημείο, έγκειται στον χαρακτηρισμό «πέτρινοι». Παραπέμποντας 

σε αγάλματα, ο ποιητής παρουσιάζει πέτρινες φιγούρες, φιγούρες μαχητών που 

έφυγαν, να πολεμούν άλλη μια φορά για την επιβίωσή τους. Οι πολεμιστές-ψαράδες 

αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ποιήματος στο σύνολό του:  

Το αίμα τρέχει. 

Το αίμα θυμώνει. 

Ανασηκώνει με αφρούς κάποια μορφή ψαρά 

άγρια μορφή 

γλυκιά μορφή 

με μια φωνή νικήτρα.  

Και φώναζε: 

—Εμπρός! Στην ντάπια σας ψαράδες· 

το Μεσολόγγι να σωθεί!80 

Οι ηρωικοί ψαράδες εμφανίζονται εδώ με έναν διαφορετικό τρόπο. Το αίμα που 

«τρέχει» και «θυμώνει» δημιουργεί μια μορφή ψαρά. Ή, αλλιώς, οι νεκροί και οι θυσίες 

του παρελθόντος δημιουργούν έναν σύγχρονο και ισχυρό πολεμιστή. Ο Κατσαρός 

συνδυάζει τόσο στοιχεία της παράδοσης του τόπου όπου διαμένει κατά τη συγγραφή 

της συλλογής, όσο και την εκμετάλλευση όλων των στοιχείων της παρελθούσας 

επανάστασης από έναν σύγχρονό του μαχητή. Το αίμα και οι νεκροί, δεν πυροδοτούν 

απλά τη μαχητικότητα αυτού που διεκδικεί την ελευθερία. Λειτουργούν ως χρέος 

                                                           
79 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 18 
80 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 19 
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αποκατάστασης της δικαιοσύνης, ακόμα και γι’ αυτούς που χάθηκαν σε ανάλογους 

αγώνες του παρελθόντος.  

  Οι αναλογίες με την Έξοδο του Μεσολογγίου αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό 

μέρος του ποιήματος: «λιώνουν τα τείχη που χτυπάς οργή / τα παλικάρια πια δεν 

καρτερούνε»81. Οι εγκλωβισμένοι στα τείχη πολεμιστές παύουν πια να περιμένουν.82 

Η ώρα της επανάστασης έχει έρθει, και ο Κατσαρός την περιγράφει σε όλες τις 

εκφάνσεις της, παρελθοντικές και σύγχρονες. Η ιστορία και η σύζευξη παρόντος-

παρελθόντος επανέρχεται και πάλι στη συνέχεια: «Πέτρινες γριές κλαίνε τ’ ακρογιάλια 

τους / σαν να κλαιν τους πεθαμένους / σαν να κλαιν τους ζωντανούς»83. Και λίγο 

αργότερα, με τη ξεκάθαρη πλέον αναφορά των αγαλμάτων: «άσπρα παγωμένα 

αγάλματα ρουφούσανε στα πάρκα / τον αέρα»84. Ο Κατσαρός τοποθετεί τις εχθρικές 

δυνάμεις επίσης σε μορφή αγάλματος να απορροφούν τον αέρα, τη ζωή, την ορμή. Το 

πεδίο της μάχης συμπεριλαμβάνει τις δυνάμεις του καλού και του κακού, αυτών που 

διατρέχονται από μαχητικότητα και αυτών που στερούν τη ζωή και τη δύναμη. Οι 

διαχρονικές φιγούρες των «άσπρων παγωμένων αγαλμάτων» δεν προσδιορίζονται 

περαιτέρω, ως προς την εποχή ή τη φύση του εχθρού. Ο συμβολισμός τους είναι 

καθολικός και η παρουσία τους παραπέμπει σε κάθε εποχή και δυσκολία, ως εμπόδιο 

έναντι στην ελευθερία, είτε πρόκειται για τους οθωμανούς κατακτητές είτε για τις 

κατοχικές δυνάμεις, είτε για τα δεξιά στρατεύματα. 

 Ένα ακόμη στοιχείο που διατρέχει τις γραμμές όλου του ποιήματος είναι η 

επιρροή του ποιητή από το δημοτικό τραγούδι. Ο ποιητής αντλεί εικόνες από το 

δημοτικό τραγούδι και τις εντάσσει φυσικά στο κείμενο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα 

ένα επιπλέον μέρος της λογοτεχνικής διαχρονίας (πχ. «κι όλα να με προστάζουν / τον 

αδερφό μου τον ψαρά για ν’ αναστήσω», «χτίστες –αδερφοί-», «κι είδα να τρέχουν 

                                                           
81 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 19 
82 Και πάλι, έρχονται κατά νου οι εμβληματικοί στίχοι του Σολωμού: «Στέκει ο Σουλιώτης ο 

καλός παράμερα και κλαίει: / “Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ' έχω γω στο χέρι; / Οπού συ μου 

'γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει”». Διονύσιος Σολωμός, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», 1ο 

μέρος. Ανάκτηση από: https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3

432 στις 02/3/2021. Στο Μεσολόγγι, η αναμονή των πολεμιστών φτάνει πια στο τέλος της, 

καθώς η απελευθερωτική μάχη ξεκινά.  
83 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 20 
84 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 21 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3432
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3432
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3432
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καβαλάρηδες πάνω στα κύματα»)85. Οι αντιδράσεις και η συμμετοχή της φύσης στα 

δρώμενα, επίσης, αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό του δημοτικού τραγουδιού που 

ο ποιητής δείχνει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Οι επιλογές αυτές του Κατσαρού 

επεκτείνουν την ένωση του παρόντος με το παρελθόν και στη λογοτεχνία, ενώ γίνεται 

εμφανής η επιδίωξη του ποιητή να παρουσιάσει μία καθολική ελληνική ταυτότητα, 

τόσο μέσα από τα πολιτισμικά στοιχεία όσο και από τη διαχρονική πάλη για την 

ελευθερία. Η επιδίωξη αυτή του ποιητή ενισχύεται στους επόμενους στίχους: 

Και τ’ άκουσα. 

Κι είδα τ’ αντικρινά βουνά να καίγονται 

κι είδα να τρέχουν καβαλάρηδες πάνω στα κύματα  

κάστρα να πέφτουν από τα παιδιά σαν στεναγμός 

άγρια πουλιά να σκίζουνε τις σάρκες 

ν’ ανατινάζουν του Καψάλη τ’ Ανεμόμυλο 

και να ‘μαι ο δαυλός αδέρφια μου 

κι εγώ η σάρκα 

και η φωτιά 

και το γλυκό νερό που σβήνει. 

Κι ανοίγουν τις γραμμές οι ορίζοντες 

και περπατάν απάνω από τα κύματα 

νέοι με χρυσές πανοπλίες 

με γερά μπράτσα και δύναμη 

τραγουδώντας 

κι όλοι τους γνώρισαν.86 

                                                           
85 Αυτό εντοπίζει και η Μέντη ως κοινό χαρακτηριστικό στα πρωτόλεια των αντιστασιακών 

ποιητών. Στο Θεοδώρα Μέντη, Μεταπολεμική Πολιτική Ποίηση. Ιδεολογία και Ποιητική, 

Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα: 1991, 133. Ανάκτηση από: 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2285#page/148/mode/2up στις 21/1/2021  
86 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 23 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2285#page/148/mode/2up
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Σε αυτό το σημείο μπορούμε πια ξεκάθαρα να διακρίνουμε τη σύζευξη του παρόντος 

με το παρελθόν, με τον ποιητή να αποτελεί «δαυλό», όπως αναφέρει, και να γίνεται ο 

ενωτικός κρίκος ανάμεσα στους «ψαράδες», τους «μούτσους», τους «χτίστες» και τους 

«νέους με τις χρυσές πανοπλίες». Οι νέοι καταφθάνουν έτοιμοι να πολεμήσουν και ήδη 

«γνωρίζουν» για ποιον λόγο πολεμούν. Η δύναμή τους δεν είναι μόνο προσωπική. 

Αντλούν ισχύ από τις θυσίες και την πάλη των παλαιότερων: «στα χέρια τους 

λαμποκοπούσε το ποτήρι του πόνου μας», «τα χρόνια μας στα χέρια τους άστραφταν /  

σα διαμαντικό», «το δάκρυ μας είχαν για βόλι τους / τον στεναγμό μας για σπαθί».  

 Η Επανάσταση του 1821 επανέρχεται ακόμα μια φορά, στη συνέχεια, με τον 

ποιητή να αναφέρει τόπους καθοριστικών μαχών για την απελευθέρωση: «βροντάει 

κατά τη Ρούμελη / σαλπίζει κατά τον Μοριά».87 Και, στους επόμενους στίχους, οι 

νεκροί εμφανίζονται έτοιμοι να πολεμήσουν, αυτή τη φορά με στοιχεία της 

ελληνικότητας στο σύνολό της: 

Πώς ξεπετάχτηκαν απ’ το νερό τόσα πνιγμένα παλικάρια 

νησιώτες με μπαρούτι στην καρδιά 

ψαράδες με φέρμελες και μινιαδόροι 

στεριανοί  φουστανελάδες και γυναικόπαιδα. 

Ναύτες κι εργάτες και θάλασσα.  

 

Κι έβλεπες μέσα στο πλήθος 

Φεσάκια από το Τούνεζι και δίκοχα 

κι έβλεπες καριοφίλια  

μαύρα μαντίλια κρητικά 

μαροκινά σπαθιά και πολυβόλα 

μπάλες χειροβομβίδες κι ανεμόμυλους.88 

Οι αναφορές του Κατσαρού στους «νησιώτες», τους «φουστανελάδες», τα «μαύρα 

κρητικά μαντίλια» προσθέτουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες στο διαχρονικό και 

                                                           
87 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 24 
88 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 25 
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«διεπαναστατικό» τοπίο. Η ελληνικότητα, με όλες τις εκφάνσεις της και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της, παρουσιάζεται εδώ συγκεντρωμένη, έτοιμη να διεκδικήσει την 

ελευθερία. Ακόμη σημαντικότερα, όλες αυτές οι διαφορετικές φιγούρες «μοιάζανε», 

όπως αναφέρει ο ποιητής, «είχαν τη μορφή της στεριάς και της θάλασσας / τη μορφή 

μου αδέρφια μου / τη μορφή σας»89. Οι νεκροί που αναστήθηκαν, όσοι χάθηκαν σε 

μάχες του παρελθόντος, έχουν επιστρέψει και ενώνονται πια με τους σύγχρονους 

πολεμιστές. Όλοι μαζί πορεύονται προς τη διεκδίκηση της ελευθερίας, προς τη νέα 

ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Όσοι αναστήθηκαν «μπαίνουνε σαν άνεμος στα 

κορμιά» των νέων, «δεν θέλουν πια τον τάφο τους να βρούνε».90 

 Καθώς φτάνουμε στους τελευταίους στίχους του ποιήματος, η ένωση των 

παλαιών και νέων πολεμιστών γίνεται απόλυτη. Ο ποιητής-αφηγητής «αραδιάζει τα 

χρόνια του σαν τα σπαθιά», πορεύεται «μέσα σε χίλιες μορφές», «χίλια βλέμματα», 

«χίλια χέρια». Το μαχητικό πλήθος ενώνεται και δημιουργεί «γιγάντιο σώμα π’ 

ανασαίνει ζεστόν αγέρα κι άγρια φωτιά»91. Το πλήθος γκρεμίζει τα τείχη του και 

προχωρά, γεμίζοντας τη φύση με λιβάδια και ζωή. Η ορμή της επανάστασης 

εξαπλώνεται και αλλάζει το φυσικό περιβάλλον, ενώ οι πέντε τελευταίοι στίχοι του 

ποιήματος αποδίδουν την πολεμική ιαχή της εξόδου, την αρχή της τελικής μάχης: 

Εμπρός αδέρφια μου! 

Εμπρός ψαράδες! 

 

Μακριά 

πίσω από τα γκρεμισμένα μας τείχη 

Ε λ ε υ θ ε ρ ί α.92 

Σε μία σύγχρονή του αναπαράσταση της Εξόδου του Μεσολογγίου, ο ποιητής στέκεται 

στη νέα δύναμη που κατακλύζει τους πολεμιστές, στη δύναμη που αντλούν από τους 

νεκρούς των επαναστάσεων του παρελθόντος. Ο Κατσαρός αποδίδει μία επανάσταση 

καθολική και μία πάλη διαχρονική, η δύναμη της οποίας συσσωρεύεται στο σήμερα 

                                                           
89 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 25 
90 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 25  
91 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 26 
92 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 27 
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και ισοπεδώνει όποιο εμπόδιο βρεθεί στον διάβα της. Ως εκ τούτου, τα ιστορικά 

στοιχεία, με τον αφηρημένο έστω τρόπο που προστίθενται στο ποίημα, είναι 

καθοριστικής σημασίας τόσο για την πλοκή του ποιήματος, όσο και για την κατανόηση 

της οπτικής του ποιητή για τα σύγχρονά του γεγονότα.  

   Ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, σε σύντομη κριτική του για το Μεσολόγγι το 1949,93 

πραγματεύεται το ζήτημα των ιστορικών στοιχείων της ποιητικής συλλογής, καθώς και 

της ανάμειξης της λυρικής και επικής ποίησης υπό το ανανεωτικό πρίσμα του Μιχάλη 

Κατσαρού. Ο Χουρμούζιος παρατηρεί τα θραύσματα της παραδοσιακής φόρμας που 

αξιοποιεί ο Κατσαρός, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά. Πράγματι, οι διακριτικές 

σκιές του δημοτικού και του κλέφτικου τραγουδιού είναι φανερά ανιχνεύσιμες, αλλά 

παρίστανται σε μία διαφανή μορφή χωρίς να καθορίζουν εξ ολοκλήρου τη φύση του 

ποιήματος. Παρόμοια τεχνοτροπία μπορεί να εντοπιστεί και με το μέτρο. Ο ελεύθερος 

στίχος, σε συνδυασμό με τα μεγάλα κενά ανάμεσα σε ενότητες στίχων δημιουργούν 

έναν ιδιότυπο ρυθμό ανάγνωσης, ανανεωμένο και σύγχρονο. Η παράδοση είναι 

παρούσα, αλλά δεν υπερκαλύπτει τη φρέσκια ποιητική δημιουργία του Κατσαρού. 

Επιπλέον, η παρατήρηση του Χουρμούζιου για την αξιοποίηση της ιστορίας στο 

ποίημα είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 πυροδοτούν 

τη νέα αυτή επανάσταση, αλλά δεν αναφέρονται ποτέ ρητά και ξεκάθαρα. Και πάλι, ο 

Κατσαρός αξιοποιεί θραύσματα της ιστορίας, τα οποία εντάσσονται μέσα στο 

πολύχρωμο ποιητικό ψηφιδωτό της νέας συλλογής. Οι αποχρώσεις τους αποτελούν 

μέρος της μεγάλης εικόνας, αλλά δεν την καθορίζουν ούτε τη διαμορφώνουν εξ 

ολοκλήρου. Άλλωστε, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επιδίωξη του ποιητή να διαμορφώσει 

μία νέα ελληνική ταυτότητα: μία υβριδική χρονικά ταυτότητα, όπου τα στάδια της 

ιστορικής και ποιητικής διαχρονίας ενυπάρχουν και αλληλοοικοδομούν την περίπλοκη 

αυτή κατασκευή. Ο Κατσαρός συνδυάζει συγχρονικά και διαχρονικά στοιχεία, δεν 

επιτρέπει όμως την κυριαρχία κάποιου από αυτά. Ως εκ τούτου, η νέα αυτή εικόνα είναι 

ανανεωμένη και ανανεωτική, αναδημιουργεί την ορμή της επανάστασης ταυτόχρονα 

με την κάθε ανάγνωση του ποιήματος.  

                                                           
93 Αιμίλιος Χουρμούζιος, «Μιχάλη Κατσαρού: Μεσολόγγι», Νέα Εστία, τ. 46, 15/9/1949, 

αρ.533, 1219. Ανάκτηση από: 

http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=77932&code=2538 στις 30/1/2021 
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 Ο συνδυασμός αυτός διατρέχει και νοηματικά κάθε πτυχή του ποιήματος. Η 

νέα επανάσταση, η σωτηρία του Μεσολογγίου, θα επιτευχθεί όταν οι σκιές των νεκρών 

πολεμιστών του παρελθόντος εισέλθουν και κινήσουν τα σώματα των σύγχρονων. Το 

αίμα που «θυμώνει» δεν αποτελεί μόνο μία επίπονη ανάμνηση του παρελθόντος. Είναι 

το καύσιμο με το οποίο οι σύγχρονοι του ποιητή μαχητές θα διεκδικήσουν μία νέα 

απελευθέρωση.   

 

 

2.2 Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑ  
 

«Όλα μου γνέφουν να μιλήσω» είναι ο πρώτος στίχος του Μεσολογγίου. Πράγματι, ο 

ποιητής συνθέτει ένα φυσικό τοπίο που ισχυρίζεται πως τον εξωθεί στη γραφή, όπως 

αναφέρει και ο ίδιος στο παραπάνω απόσπασμα. Στο Μεσολόγγι η φύση νιώθει, 

προτρέπει, απαντά και συναισθάνεται. Τα φυσικά στοιχεία αποτελούν, άλλωστε, και 

τον πυρήνα του συμβολισμού του Μιχάλη Κατσαρού, και η σημασία τους 

διαμορφώνεται ήδη από το πρώτο έργο του. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος, σε κριτικό του 

κείμενο, αναφέρεται συγκεκριμένα στο Μεσολόγγι θέλοντας να περιγράψει το 

συμβολικό σύστημα του Κατσαρού: «βουκολικά στοιχεία, ειρήνη, ήλιος, φωτιά, 

“βεργολυγερές”, αφέντες, σκλάβοι κλπ. είναι τα σύμβολά του (ας θυμηθούμε και 

ολόκληρη τη συλλογή Μεσολόγγι)· σύμβολα τα οποία τροφοδότησαν μια ποίηση»94. Ο 

ποιητής ξεκινά με την περιγραφή του τοπίου από τα άβια μέρη του: τα ξεχασμένα 

σίδερα, τις γέφυρες που δεν οδηγούν κάπου πια. Τα έμψυχα μέρη της φύσης και του 

τοπίου, όμως, καταλαμβάνουν ένα κρίσιμο κομμάτι της αφήγησης και παρουσιάζονται 

να έχουν δική τους βούληση. Παράδειγμα, στους πρώτους στίχους, αποτελεί το νερό. 

Το νερό «σωπαίνει» και «κοιμάται» στην αρχή του ποιήματος, στη συνέχεια, όμως, 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Ήδη από την τρίτη ενότητα 

στίχων παρατηρούμε σιγά σιγά την αφύπνιση της φύσης: «πάνω στο κρύο πρόσωπο 

της γης φυτρώνουν ράχες / θέλουν να σπάσουν το νερό που τύφλωσε / τραβάνε τις 

                                                           
94 Γιώργος Μαρκόπουλος, «Μιχάλης Κατσαρός, Η μοναχική περιπέτεια του ανθρώπου από τον 

Εμφύλιο ως την ερημία των περιβολιών του Μοσχάτου Αττικής», Τα Ποιητικά, τ. 27, 

Σεπτέμβριος 2017, 1 
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φλέβες μου». Η γη αντιδρά, «μιλά» στον ποιητή, ο οποίος αποτελεί οργανικό κομμάτι 

της. Η αλληλεπίδρασή τους γίνεται ξεκάθαρη στους επόμενους στίχους: 

ένα γιατί που σπάει τα νερά του δειλινού 

τρέχει πάνω στην άγρια θάλασσα 

πάνω στον κάμπο λύνει τα ποτάμια 

λύνει τα δέντρα 

λύνει τα στάχυα 

και γίνουμαι.95 

Ο Κατσαρός αλληλεπιδρά με τρόπο ρομαντικό και συνάμα υπερρεαλιστικό με τη φύση. 

Όλα τα στοιχεία της αντιδρούν στα συναισθήματά του και ο ίδιος ανταποκρίνεται στο 

κάλεσμά τους, αναδημιουργείται και αναδιαμορφώνεται μέσα από τις διεργασίες του 

φυσικού περιβάλλοντος που τον αγκαλιάζει.  

Σε επόμενους στίχους συναντούμε ένα ακόμη στοιχείο-σύμβολο της φύσης, τον 

γλάρο. Ο γλάρος παρουσιάζεται παρών, να παρατηρεί, να συναισθάνεται και να 

επικοινωνεί με τον ποιητή: «[Μίλησε!] / Αλαφιασμένε γλάρε μου… / [Μίλησε!]»96. 

Μία ακόμη σημαντική συνιστώσα στην προσέγγιση του φυσικού στοιχείου στο 

Μεσολόγγι, είναι η παρουσία των ψυχών των νεκρών πολεμιστών του παρελθόντος. 

Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα, οι πολεμιστές που χάθηκαν επανέρχονται 

και πυροδοτούν με τη μαχητικότητά τους την επανάσταση του παρόντος. Κρίσιμο 

ρόλο, όμως, στην επιστροφή τους καταλαμβάνει η συμβολή των φυσικών στοιχείων, 

τα οποία επιτρέπουν και επιδιώκουν την επιστροφή αυτή. Οι ψυχές των πολεμιστών, 

άλλωστε, είναι πια κομμάτι της φύσης. Το αίμα αποτελεί και αυτό φυσικό κομμάτι, 

αντιλαμβάνεται και αντιδρά στις φυσικές αλλαγές: «κι όλα να τρέχουν μέσα στο αίμα 

/ σαν τα κύματα χρυσά / σαν το νερό καθαρά / σαν την πέτρα»97. Οι πλούσιες 

παρομοιώσεις με θεματική τη φύση συνεχίζονται και στους επόμενους στίχους: «Πότε 

χτυπούσε δυνατά σαν άγριο κύμα / κι άστραφτε πάνω στα στήθια μου / πότε ελούφαζε 

σα λαβωμένο ζωντανό στα πόδια μου / να κλάψει»98.  

                                                           
95 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 17 
96 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 18 
97 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 18 
98 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 19 
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  Αναμφίβολα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και ισχυρές εικόνες του 

ποιήματος, είναι αυτή του ψαρά που εγείρεται με τη δύναμη του αίματος. Το αίμα εδώ 

δρα μεταφυσικά, «τρέχει», «θυμώνει», διαμορφώνει έναν νέο μαχητή. Ο ψαράς που 

ανασηκώνεται καλεί με τη σειρά του τους υπόλοιπους ψαράδες να πολεμήσουν και για 

μία ακόμη φορά η φύση αντιδρά:  

—Εμπρός! Στην ντάπια σας ψαράδες· 

το Μεσολόγγι να σωθεί! 

Και σμίγουν οι ορίζοντες απ’ τη βουή 

Ανατινάζουνε τις χαίτες τ’ ακρογιάλια 

—Εμπρός! Ανταπαντάτε κεραυνοί  

—Εμπρός! Τα κύματα κοχλάζουν99  

Ο ψαράς προστάζει και η φύση ανταποκρίνεται. Οι ορίζοντες, τα ακρογιάλια, οι 

κεραυνοί και τα κύματα συναισθάνονται το επαναστατικό πνεύμα και συμμετέχουν σε 

αυτό. Κάθε στοιχείο της φύσης ακολουθεί και συμβάλλει με τον τρόπο του στον αγώνα, 

αφουγκράζεται και διαπερνάται από το επαναστατικό πνεύμα που κυριαρχεί στο 

σύνολο του ποιήματος. Η αλληλεπίδραση με τη φύση είναι σολωμική: ο Κατσαρός 

περιγράφει μία φύση ανθρώπινα εμψυχωμένη που γνωρίζει τα συναισθήματα του 

ανθρώπου και τα εκδηλώνει και η ίδια μέσα από τις αντιδράσεις των στοιχείων της. 

Ο ποιητής-αφηγητής, λοιπόν, παρατηρεί το ξέσπασμα της φύσης και το 

κάλεσμά της και ο ίδιος, με τη σειρά του, της μεταδίδει τα συναισθήματά του και τη 

μαχητική του ορμή. Η φύση, παράλληλα, δεν σταματά να τον προτρέπει να δράσει: 

«ανατριχιάζουν τα γλιστερά φύκια / θαλασσοπούλια μού τρυπάν το πρόσωπο / κι όλα 

να με καλούν / κι όλα να με προστάζουν / τον αδερφό μου τον ψαρά για ν’ 

αναστήσω»100. Τα ζώα δεν αντιλαμβάνονται μόνο όσα εκτυλίσσονται γύρω τους, αλλά 

παρουσιάζουν συναισθήματα με τα οποία ταυτίζεται ο άνθρωπος, βιώνουν και αυτά 

επίπονα γεγονότα: «Μουγκρίζει η δαμάλα στ’ ανοιχτά / ζητώντας το χαμένο το παιδί 

της»101. Η εικόνα παραπέμπει σε καιρούς πολέμου και μπορεί να έρθει σε απόλυτο 

παραλληλισμό με την ανθρώπινη συνθήκη της μάνας που αναζητά το παιδί της. Ο 

                                                           
99 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 19 
100 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 22 
101 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 22 
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Κατσαρός αντλεί φυσικές παραστάσεις τις οποίες μεταφέρει στο πολυσύνθετο τοπίο 

του, αναδημιουργώντας την αίσθηση του ανθρώπινου πόνου, της ανάγκης για εξέγερση 

και επανάσταση, της προσμονής για απελευθέρωση, με πρωταγωνιστές τα έμβια και τα 

άβια στοιχεία της φύσης. 

  Η άφιξη των «νέων με τις χρυσές πανοπλίες» συμβαίνει με ολόκληρη τη φύση 

να αντιδρά και να τη διαισθάνεται: «καίγονται βουνά», «πέφτουν κάστρα», «άγρια 

πουλιά σκίζουνε τις σάρκες». Οι ορίζοντες ανοίγουν και επιτρέπουν στους νέους να 

καλπάσουν πάνω στα κύματα, έτοιμοι να συμμετάσχουν στη μάχη. Ενδιαφέρον, εδώ, 

παρουσιάζουν οι διαφορετικές κατευθύνσεις από τις οποίες εμφανίζονται οι πολεμιστές 

στο σύνολό τους. Οι νεκροί πολεμιστές επιστρέφουν από τη γη, αναδύονται μέσα από 

το χώμα και τη θάλασσα. Αντίθετα, οι νέοι κατεβαίνουν από τον ουρανό σαν θεία 

δύναμη, με τους ουρανούς να ανοίγουν για την έλευσή τους. Οι νέοι καταφθάνουν με 

«άνεμο στα πόδια τους», ένα σύμβολο της επαναστατικής ορμής, το οποίο ο Κατσαρός 

αξιοποιεί και σε επόμενες ποιητικές του συλλογές. Ο άνεμος ωθεί, πυροδοτεί, συντελεί 

στην επανάσταση και ενέχει ο ίδιος την επανάσταση.  

Λίγο αργότερα, το στοιχείο-σύμβολο του γλάρου102 επανέρχεται, με τον 

ποιητή-αφηγητή να του απευθύνεται:  

Γλάρε μην κλείσεις τα φτερά σε τούτη τη στιγμή 

άνοιξε δρόμο μέσα στο πλήθος του βύσσινου 

μέσα στη μαλαματένια βροχή 

να δω γαλάζιο ουρανό να ξεψυχήσω. 

 

Γλάρε μου πάρε μου τον νου κοντά στα παλικάρια 

να τα φιλήσω σταυρωτά και να χαθώ μαζί τους.103 

                                                           
102 Οι γλάροι, η θάλασσα και γενικότερα η φύση σε αναταραχή επικρατούν και στο ποίημα 

«Ηφαίστεια» του Ανδρέα Κάλβου: «αφόβως κατεβαίνουν / κραυγάζοντες οι γλάροι», «κοίταξε 

πώς το πέλαγος / από σπαθιών ακτίνας / τρέμον αστράπτει». Ανδρέας Κάλβος, «Ηφαίστεια», 

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Ανάκτηση από: https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=5&text_id=95

7 στις 05/3/2021 
103 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 24 
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Σε αυτούς τους στίχους βλέπουμε τις παρακλήσεις του ποιητή στον ελεύθερο γλάρο, ο 

οποίος έχει τη δύναμη να πετάξει μέσα στη μαλαματένια βροχή, να ανοίξει τον δρόμο. 

Ο γλάρος ενώνει τον ποιητή που βρίσκεται στη γη με τον ουρανό, αποτελεί και ο ίδιος, 

όπως και ο ποιητής, έναν δίαυλο επικοινωνίας. Στους επόμενους στίχους συναντούμε 

ένα ακόμα φυσικό στοιχείο να συναισθάνεται την ορμή της επανάστασης, τη 

λιμνοθάλασσα. Η λιμνοθάλασσα «ανατριχιάζει» και «πονάει», όπως στη συνέχεια 

«βογκάει η Βαράσοβα με τον Ζυγό», τα αντικρυστά βουνά του Μεσολογγίου. Τα βουνά 

ανασηκώνονται, σείονται, γίνονται φως. Η φύση δείχνει στους πολεμιστές τον δρόμο 

πως την απελευθέρωση, συμμετέχει και αυτή σύσσωμη στη μάχη.    

Με την εμφάνιση των «πνιγμένων παλικαριών», των «νησιωτών», των 

«στεριανών φουστανελάδων», των «γυναικοπαίδων», το ξέσπασμα της επανάστασης 

πλησιάζει. Οι πολεμιστές μοιάζουν όλοι μεταξύ τους, παρουσιάζουν όμως, παράλληλα, 

φυσικά στοιχεία στη μορφή τους: «Είχανε τη μορφή τ’ Αλογόβουνου104 / είχανε τη 

μορφή της στεριάς και της θάλασσας / τη μορφή μου αδέρφια μου / τη μορφή σας»105. 

Οι ψυχές είναι ένα με τη φύση και έχουν τη μορφή της διότι προέρχονται από αυτήν, 

αποτελούν οργανικό κομμάτι της. Ο άνεμος επανέρχεται και πάλι στη συνέχεια μέσα 

από μία ακόμα παρομοίωση και γίνεται ο τρόπος να ενωθούν οι νέοι με τους παλαιούς 

πολεμιστές: «κι ανοίγουνε τα βήματα πάνω στα βήματά μας / μπαίνουνε σαν άνεμος 

στα κορμιά μας».  Η επανάσταση μοιάζει έργο τόσο ανθρώπινο όσο και φυσικό, σε ένα 

τοπίο όπου όλα συντελούν στην εξέγερση. Η φύση αίρει τους κανόνες της, επιτρέπει 

την επιστροφή των νεκρών πολεμιστών και την ένωσή τους με τους ζωντανούς. Από 

τη θάλασσα αναδύονται όσοι πάλεψαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, από τον 

ουρανό κατεβαίνουν όσοι θα παλέψουν στο παρόν. Όλα τα στοιχεία επιτρέπουν και 

επιδιώκουν τη διεκδίκηση και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, τόσο για τους 

ζωντανούς όσο και για τους νεκρούς.  

 Στις τελευταίες εικόνες του ποιήματος, η δύναμη όλων των πολεμιστών 

αναπαρίσταται με κεραυνούς, φωτιά και άνεμο. Ειδικότερα το σύμβολο της φωτιάς, 

την οποία «αναπνέει» το σώμα των πολεμιστών που συγκροτείται στους τελευταίους 

στίχους του ποιήματος, θεωρείται διαχρονικά το πιο ισχυρό σύμβολο στην ποίηση του 

Κατσαρού από τον Παντελή Μπουκάλα. Πρόκειται για ένα σύμβολο-στοιχείο της 

φύσης που αντιπροσωπεύει την καθαρή δύναμη και τη «δημιουργία, ταυτόχρονα, 

                                                           
104 Πιθανώς ο ποιητής να αναφέρεται στο Αλογοβούνι, όρος στην Αρκαδία.  
105 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 25 
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όμως, και την καταστροφή»106. Οι πολεμιστές, ως οργανικά μέρη της φύσης, ανθίζουν 

το τοπίο, εξαπλώνουν τη ζωή. Όσο προχωρούν δημιουργούν πηγές και αέρα, σύμβολα 

της κίνησης και της ζωής. Προερχόμενοι από τη φύση δημιουργούν φύση, εξαπλώνουν 

την ορμή τους η οποία αναπαρίσταται με ανθισμένους «κάμπους» και «δροσερές 

πηγές». Το άψυχο τοπίο, το οποίο περιγράφεται στους πρώτους στίχους του ποιήματος, 

μεταμορφώνεται στους τελευταίους στίχους από την επέλαση των νέων μαχητών. Η 

ανθισμένη φύση αναπαριστά την επανάσταση, περισσότερο, όμως, συμβολίζει την 

πολυπόθητη ελευθερία, αυτήν που βρίσκεται «πίσω από τα γκρεμισμένα τείχη».  

 

 

2.3 Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ-ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
 

Η ταυτότητα του ποιητή-προφήτη, αυτού που είτε περιπλανώμενος μέσα στο πλήθος 

είτε αγορεύοντας από ένα ψηλό σημείο, παρατηρεί και προειδοποιεί, συνοδεύει τον 

Μιχάλη Κατσαρό στα τρία πρώτα του έργα. Η διαμόρφωση αυτής της ταυτότητας 

ξεκινά διστακτικά από το Μεσολόγγι με μία διαφορετική χροιά από τις υπόλοιπες 

συλλογές. Ο ποιητής συνδέει το παρελθόν με το παρόν, τους νεκρούς με τους 

ζωντανούς, τη φύση με τον άνθρωπο. Όλα τα στοιχεία απευθύνονται σε αυτόν και τον 

ωθούν στη συγγραφή, είναι ο πλέον κατάλληλος να πυροδοτήσει την επαναστατική 

ορμή. Από τον ποιητή-προφήτη, όμως, όπως διαμορφώνεται στα επόμενά του κείμενα, 

απουσιάζουν μετέπειτα βασικά χαρακτηριστικά: η κριτική και η αμφισβήτηση. Ο 

ποιητής μπορεί να κατέχει μία υψηλή θέση, την ικανότητα να αφουγκράζεται και να 

επικοινωνεί με τη φύση, όμως δεν συναντούμε το διαπροσωπικό στοιχείο στο ποίημα.  

 Το Μεσολόγγι είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο, ένα συνονθύλευμα 

ελληνικών, πανανθρώπινων και φυσικών στοιχείων, όπου σύσσωμα όλα οδηγούνται 

στην εξέγερση για τη διεκδίκηση της ελευθερίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

παραπέμπουν στον Εμφύλιο Πόλεμο, που βρίσκεται στην τελευταία και πιο κρίσιμη 

φάση του. Ο αγώνας φαντάζει και πάλι απελευθερωτικός έναντι σε κάποιον κοινό 

εχθρό. Ο Κατσαρός περιγράφει μία ενωμένη εξέγερση, όπου όλοι και όλα συμφωνούν 

                                                           
106 Παντελής Μπουκάλας, «Ο Μιχάλης Κατσαρός και η διαδρομή του μετά το μανιφέστο Κατά 

Σαδδουκαίων, Η κατάδυση στον κόσμο των μάταιων λέξεων», Η Καθημερινή, 24 Μαΐου 1991 
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και συντελούν σε αυτήν. Με την κυριαρχία της επαναστατικής ορμής, κάθε στοιχείο 

αμφιβολίας χάνεται. Η ελπίδα είναι κυρίαρχη, το ποίημα τελειώνει με τη λέξη 

«ελευθερία». Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως το ποίημα δεν απεικονίζει τη μάχη 

καθαυτή. Στο κείμενο περιγράφεται η προετοιμασία, το κάλεσμα της φύσης, όλες οι 

ενέργειες που οδήγησαν στην ενωμένη αυτή εξέγερση παρόντος και παρελθόντος. Το 

ποίημα ολοκληρώνεται, πριν δούμε όσα διεξάγονται με την έξοδο του πλήθους από τα 

τείχη. Πράγματι, ο Κατσαρός δείχνει εδώ να αδιαφορεί για την έκβαση της μάχης. Σε 

πρωταγωνιστική θέση βρίσκεται, αντίθετα, η ένωση κάθε μέρους του φυσικού κόσμου, 

ώστε να διεκδικηθεί η ελευθερία. Όποια και να είναι η έκβαση της μάχης, η ελευθερία 

έχει κατακτηθεί με την έξοδο του πλήθους από τα τείχη. 

 Το ποίημα αναμφίβολα διαφέρει από τα επόμενα έργα του Κατσαρού. Η 

επαναστατική ορμή δεν εγκαταλείπει, βέβαια, τον ποιητή, προστίθενται όμως άλλες 

συνιστώσες πολυπλοκότητας, όπως οι διχασμοί στο εσωτερικό της ίδιας της 

Αριστεράς. Στο Μεσολόγγι δεν εντοπίζονται αυτά τα στοιχεία, ο ποιητής φαίνεται 

προσηλωμένος στον αγώνα που ήδη διεξάγεται. Γνωρίζουμε, άλλωστε, πως οι 

προβληματισμοί του άρχισαν να διαμορφώνονται σταδιακά λίγο αργότερα, και 

εκδηλώνονται στην ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων. Εντούτοις, παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αρχική του αισιοδοξία, όπως αποτυπώνεται στο Μεσολόγγι. Ο 

ποιητής είναι απόλυτα ενωτικός και βιώνει καθολικά την επανάσταση, επιδιώκει την 

πολυπόθητη ελευθερία, που τον περιμένει «πέρα από τα γκρεμισμένα τείχη». Στο 

επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη συλλογή Κατά Σαδδουκαίων και με όλες τις 

μεταβολές στην οπτική του ποιητή σε σχέση με το Μεσολόγγι, όπως αποτυπώνονται 

στα ποιήματά του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ 
 

 

 

 

Η ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.  

 

Η ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων δημοσιεύτηκε το 1953, έγινε όμως 

περισσότερο γνωστή το 1972 με την επανέκδοσή της. Η συλλογή παρουσιάζει μία 

διαφορετική στάση του ποιητή απέναντι στο αριστερό κίνημα και απέχει αρκετά από 

το πνεύμα του Μεσολογγίου. Τα γεγονότα που μεσολάβησαν από το Μεσολόγγι μέχρι 

τη συγγραφή του Κατά Σαδδουκαίων είναι συγκλονιστικά και έντονα τραυματικά. Η 

εμπειρία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου συνέβαλε καθοριστικά στην αποτιμητική 

κριτική του ποιητή μέσω της ποιητικής του συλλογής το 1953. Επίσης, η περίοδος από 

το τέλος του Εμφυλίου μέχρι τη συγγραφή του Κατά Σαδδουκαίων ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη για τον ποιητή, αφού, για να βιοποριστεί, άλλαζε συνεχώς επαγγέλματα, 

πολλές φορές με «βίαιο» τρόπο. Τόσο η προσωπική όσο και η ιστορική συγκυρία 
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συνέβαλαν σημαντικά στο έργο, γεγονός το οποίο οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη 

στην προσέγγισή του.   

Η ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων γράφτηκε σε μία περίοδο 

αμφισβήτησης και σκεπτικισμού του Κατσαρού αναφορικά με τον δογματισμό του 

κομμουνιστικού κόμματος που επέφεραν οι σταλινικές πρακτικές βίαιης αποσιώπησης 

κάθε αποκλίνουσας από την ηγεσία γνώμης. Η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος 

στην Ελλάδα βρισκόταν στην κυριότητα του Νίκου Ζαχαριάδη,107 ο οποίος 

ακολουθούσε επίσης πιστά τη σταλινική κομματική γραμμή και δεν έδειχνε ανοχή στην 

κριτική.108 Οι στοχασμοί του ποιητή είναι εμφανείς στο σύνολο των ποιημάτων της 

συλλογής, με τον ίδιο να ασκεί αιχμηρή κριτική στους συντρόφους του. Όταν εκδόθηκε 

η συλλογή το 1953, οι αντιδράσεις και η απόρριψη που αντιμετώπισε ο ποιητής ήταν 

πρωτοφανείς.109 Το κλίμα της εποχής περιγράφει με ακρίβεια ο Αλέξης Ζήρας:  

[…] το υποτιθέμενο ρήγμα που δημιούργησε στις τάξεις των διανοουμένων και των 

λογοτεχνών της αριστεράς η πρώτη έκδοση των Σαδδουκαίων, την ίδια εκείνη χρονιά 

τη φορτισμένη προσωπολατρικά από τον θάνατο του Στάλιν, πολύ γρήγορα καλύφθηκε 

από τον παντοδύναμο μηχανισμό σπίλωσης που διέθετε η επίσημη κομματική γραμμή, 

εξαφανίζοντας την ελαχιστότερη απόκλιση από τα ιδεολογικώς «ορθά»110. 

Η απομόνωση και η αποστασιοποίηση στην οποία εξαναγκάστηκε ο ποιητής ήταν η 

αντίδραση σε μία ειλικρινή αλλά δριμεία «αυτοκριτική» και φωτίζει βεβαίως κάποια 

ερμηνευτικά μονοπάτια των ποιημάτων του. Ο Κωνσταντίνος Κρεμμύδας αποδίδει, 

επίσης, την αρχική αποσιώπηση της ποιητικής συλλογής και στην «αμηχανία της 

κριτικής», εκτός από τον επικρατούντα κομμουνιστικό δογματισμό της εποχής.111 

                                                           
107 Για τη ζωή του Νίκου Ζαχαριάδη βλ. Σαν σήμερα, «Νίκος Ζαχαριάδης». Ανάκτηση από 

https://www.sansimera.gr/biographies/2292 στις 8/3/2021 
108 Για τη θέση του Ζαχαριάδη απέναντι σε αριστερούς διανοούμενους που εξέφρασαν 

διαφορετικές από την ηγεσία του κόμματος απόψεις, βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία 

στη δεκαετία 1940-1950, Κάλλιπος. Ανάκτηση από 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/179/1/14090-Kef09.pdf  στις 8/3/2021 
109 Ο Κωνσταντίνος Κρεμμύδας περιγράφει σε άρθρο του το ευρύτερο πολιτικό κλίμα από το 

1950, όταν η συγγραφή της συλλογής βρισκόταν σε εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 

διεθνές επίπεδο: «Στην Ελλάδα έχουμε τις εκλογές του Μαρτίου του 1950 με πρώτο το Λαϊκό 

Κόμμα του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, στην Αμερική κυριαρχεί ο Μακαρθισμός, ενώ ξεκινά ο 

πόλεμος της Κορέας». Κωνσταντίνος Α. Κρεμμύδας, «Μιχάλης Κατσαρός. Η Διαθήκη, ή 

άλλως: Δεν ξεπέφτω σε Θεό εγώ, Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 48 
110 Αλέξης Ζήρας, «Με τον Αχιλλέα Χατζόπουλο συναντάμε το 1973 τον Μιχάλη Κατσαρό», 

Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 31 
111 Κωνσταντίνος Α. Κρεμμύδας, «Μιχάλης Κατσαρός, Καθώς σας υποσχέθηκα το φθινόπωρο 

είναι για τους ποιητές και την ποίηση», Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 39 

https://www.sansimera.gr/biographies/2292
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/179/1/14090-Kef09.pdf
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Λαμβάνοντας υπόψη τις σκέψεις και τις αντιρρήσεις του ποιητή, η αριστερή 

μελαγχολία στην ποίησή του αποκτά νέο ενδιαφέρον και προεκτάσεις. Ως εκ τούτου, 

το πρώτο μέρος του κεφαλαίου αφορά τον εντοπισμό της αριστερής μελαγχολίας αλλά 

και γενικότερα τα σημεία της κριτικής που ασκεί ο ποιητής στην ποιητική συλλογή. Το 

πρόσωπο του ποιητή-αφηγητή τοποθετείται σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, όπου σε 

πολλές περιπτώσεις επικρατεί ο φόβος της συνομωσίας έναντι της ηγετικής αρχής (πχ. 

«Κατά Σαδδουκαίων», «Συνομωσία», κ. ά.). Ο ποιητής-αφηγητής αναγνωρίζει τη 

δυσοίωνη ατμόσφαιρα και ασκεί την κριτική του, εκφράζοντας παράλληλα το αίσθημα 

της μοναξιάς στον δύσκολο αγώνα διεκδίκησης της ελευθερίας (πχ. «Όταν»). Η κριτική 

στάση του ποιητή και οι αλληγορικές αναφορές του στα «σφάλματα» της Αριστεράς 

της εποχής του αποτελεί μία έκφανση της αριστερής μελαγχολίας στη συλλογή, ή, με 

τους όρους του Λειβαδίτη, της ηθικής ήττας, η οποία συνεπάγεται την απογοήτευση 

από τον ίδιο τον κομματικό παράγοντα. Από την ποιητική συλλογή δεν λείπουν, 

μάλιστα, και ρητές αναφορές σε ιστορικά γεγονότα, τα οποία ο ποιητής κρίνει πως 

εμπόδισαν την εξέλιξη του αριστερού κινήματος. Πιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι το 

ποίημα «Πώς να καταχωρίσω»: 

Σας αραδιάζω τα εμπόδια: 

Η επέμβασις των γεγονότων των ήχων των  

παρατάξεων 

η επέμβασις των πλοίων από το άγριο πέλαγος 

οι λαϊκοί ρήτορες το στήθος μου οι φωνές 

οι φάμπρικες 

το 1917 

το 1936 

το 1944112 

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου θα γίνει συνοπτική αναφορά στα σύμβολα 

της ποιητικής συλλογής, είτε πρόκειται για όσα προϋπήρχαν από το Μεσολόγγι είτε για 

νέα σύμβολα, που εισάγονται εδώ. Το συμβολικό σύστημα που ο Κατσαρός συνθέτει 

                                                           
112 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 56 
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ήδη από το Μεσολόγγι, εδώ εμπλουτίζεται και αποκτά νέες κοινωνικές και 

διαπροσωπικές προεκτάσεις. Τα στοιχεία της φύσης εξακολουθούν να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στους συμβολισμούς του ποιητή, προστίθενται όμως συμβολισμοί που 

αφορούν τη θέση των ανθρώπων μέσα σε πλέγματα εξουσίας (πχ. αυτοκράτορας, 

πρίγκιπας). Το ανανεωμένο και εμπλουτισμένο συμβολικό σύστημα του Κατσαρού 

αποτελεί βασικό άξονα στην ερμηνεία της συλλογής στο σύνολό της. Τέλος, στο τρίτο 

μέρος του κεφαλαίου θα γίνει μία συνολική αποτίμηση των μεταβολών στην οπτική 

του ποιητή από το τελευταίο του έργο.  

Κάποιοι από τους κεντρικούς θεματικούς άξονες της συλλογής είναι, επίσης, ο 

ιδιαίτερος ιστορικός χρόνος που συνθέτει ο ποιητής, αλλά και οι καβαφικές επιρροές 

του.  Το πρώτο κιόλας ποίημα της συλλογής δημιουργεί ένα υβριδικό ιστορικό κλίμα, 

κράμα ελληνιστικών, μεσαιωνικών και σύγχρονών του ποιητή στοιχείων, στο οποίο 

τοποθετούνται και αρκετά από τα μετέπειτα ποιήματα. Συνεπώς, μπορούμε ήδη να 

διακρίνουμε τις αντιθέσεις και τα πολύπλοκα ιστορικά οικοδομήματα που 

κατασκευάζει ο ποιητής σε αυτήν την ποιητική συλλογή. Φυσικά, ο Κατσαρός έχει 

αντλήσει και πολλά στοιχεία από την ύστερη αρχαιότητα, όπως τα κινήματα της 

Ιουδαίας (στη μ.Χ. «ζωή» τους, καθώς δημιουργήθηκαν από τον 2ο αιώνα π.Χ.), κάτι 

που θα εξετάσουμε αναλυτικά και παρακάτω. Το ποίημα «Κατά Σαδδουκαίων», 

λοιπόν, είναι το ένα από τα τέσσερα ποιήματα που έχουν επιλεχθεί προς ανάλυση, διότι, 

πέρα από τον εντοπισμό της αριστερής μελαγχολίας, παρουσιάζει το ιδιαίτερο αυτό 

ιστορικό κλίμα, ενώ παράλληλα τοποθετείται πρώτο στη συλλογή και «στιγματίζει» 

χρονικά και τα υπόλοιπα ποιήματα.  

Στο ίδιο εμβληματικό αυτό ποίημα μπορούμε, επίσης, να διακρίνουμε και τις 

καβαφικές επιρροές του ποιητή. Όπως το πρώτο ποίημα της συλλογής, έτσι και πολλά 

από τα ακόλουθα ποιήματα τοποθετούνται σε μία μεταιχμιακή εποχή μεταβολών, στα 

χρόνια παρακμής και σταδιακής εξαφάνισης των Σαδδουκαίων. Πρόκειται για μία πολύ 

κοινή επιλογή στον Καβάφη, ο οποίος επίσης τοποθετούσε μέρος των ποιημάτων του 

στα ελληνιστικά χρόνια και την ύστερη αρχαιότητα. Εκτός από την επιλογή του 

ιστορικού χρόνου, η ίδια η απόφαση των ποιητών να τοποθετήσουν την πλοκή των 

κειμένων τους σε πρότερο ιστορικό χρόνο είναι κοινή. Πρόκειται για τα γνωστά στην 

καβαφική κριτική ιστορικοφανή ποιήματα, στα οποία ο ποιητής εκμεταλλευόμενος τον 

ιστορικό χρόνο, έθιγε διαχρονικές θεματικές και ανθρώπινους προβληματισμούς. 

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί, πως ο Κατσαρός αξιοποιεί το ιστορικό αυτό περιβάλλον 
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προκειμένου να θίξει τους προβληματισμούς του, αλλά προσθέτει επιπλέον στοιχεία 

από διαφορετικές εποχές (πχ. «Βησιγότθοι»). Τέλος, ένα ακόμη κοινό σημείο ανάμεσα 

στους ποιητές είναι τα προσωπεία που εμφορούνται. Η βασική διαφορά ανάμεσα στο 

προσωπείο του Καβάφη και σε αυτό του Κατσαρού είναι πως ο Κατσαρός διατηρεί το 

προσωπείο αυτό και το καθιστά πιο προσωπικό. Ενώ ο Καβάφης τοποθετεί τον εαυτό 

του σε διαφορετικούς ρόλους στην έκταση του έργου του, ο Κατσαρός δημιουργεί ένα 

προσωπείο το οποίο διατηρεί, ακόμα και ανάμεσα σε διαφορετικές ποιητικές συλλογές. 

Πρόκειται για τη φιγούρα του μάρτυρα ποιητή-προφήτη, ο οποίος περιφέρεται για 

αιώνες ανάμεσα στον λαό, παρατηρεί και προετοιμάζει τη μελλοντική του ανάσταση.     

 Τα επόμενα δύο ποιήματα που επιλέχθηκαν είναι τα αλληλοσυμπληρούμενα 

«Θα σας περιμένω» και «Θα σας αφήσω». Τα δύο αυτά ποιήματα βρίθουν φυσικών 

συμβόλων, παρουσιάζοντας την ενδιαφέρουσα εξέλιξη του συμβολικού συστήματος 

του Μιχάλη Κατσαρού από το Μεσολόγγι στο Κατά Σαδδουκαίων. Η αλληλεπίδραση, 

ακόμη, των δύο ποιημάτων τούς προσθέτει ιδιαίτερο ερμηνευτικό ενδιαφέρον και ως 

προς τον εντοπισμό της αριστερής μελαγχολίας σε αυτά. Το τελευταίο ποίημα που έχει 

επιλεχθεί είναι το «Η διαθήκη μου», το οποίο περιέχει πολλαπλά γνωρίσματα που 

χαρακτηρίζουν την ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού. Ο ποιητής καλεί σε αντίσταση τον 

αναγνώστη και επιδιώκει να τον αφυπνίσει προκειμένου να αγωνιστεί για την 

ελευθερία του. Τα σημεία κριτικής του ποιητή, εσωκομματικής και μη, κατακλύζουν 

το κείμενο. Η λογοκρισία του κειμένου, που οδήγησε στο «Υστερόγραφο», 

προσφέρεται, ακόμη, για τον εντοπισμό της αριστερής μελαγχολίας. Τέλος, τα 

σύμβολα του κειμένου είναι αντιπροσωπευτικά ολόκληρης της συλλογής, 

απεικονίζοντας την εξέλιξη του συμβολικού συστήματος του ποιητή από το Μεσολόγγι.  

 Αξίζει, σε αυτό το σημείο, να σημειωθεί πως ο ποιητής δεν υιοθετεί μια 

«ξύλινη» και απόλυτη οπτική στο βάθος ολόκληρης της ποιητικής συλλογής. Τα 

ποιήματα που έχουν επιλεγεί είναι ενδεικτικά για την κριτική του, αλλά σίγουρα δεν 

αποδίδουν τη συνολική εικόνα των θέσεών του, όπως παρουσιάζονται στο Κατά 

Σαδδουκαίων. Η στάση του ποιητή αποκτά ποικίλες χροιές ανά ποίημα, ενώ εκτείνεται 

παράλληλα σε διαφορετικές θεματικές. Για παράδειγμα, στο ποίημα «Κατά 

Σαδδουκαίων» που θα αναλύσουμε στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι άξονες κριτικής 

του Μιχάλη Κατσαρού για την εξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος υπό την ηγεσία 

του Στάλιν. Η απομόνωση που βιώνει ο ποιητής, ο οποίος αισθάνεται πως η κριτική 
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του τον καθιστά «αιρετικό της αριστεράς»113, δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς του 

προβληματισμούς. Σε διάφορα σημεία της ποιητικής συλλογής, ο Κατσαρός δηλώνει 

πως αισθάνεται ο μοναδικός ποιητής που έχει απομείνει, μέσα στις έκρυθμες ιστορικές 

και πολιτικές εξελίξεις. Η μελαγχολία, λοιπόν, που εντοπίζεται στη συλλογή, είτε 

πρόκειται για τον όρο «αριστερή μελαγχολία» είτε για το αίσθημα της μελαγχολίας που 

προκύπτει από την ιστορική πραγματικότητα, έχει πολλαπλές εκφάνσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ποίημα «Μέρες του 1953», στο οποίο, κατά 

τη Σοφία Βούλγαρη, αναδύεται η αντίθεση ανάμεσα στην ορμή της επανάστασης και 

στον εφησυχασμό της παραίτησης, ένα κρίσιμο δίπολο για τον ρόλο της ποίησης σε 

καιρούς ιστορικών-πολιτικών αναταραχών114: 

Σκεφτείτε τη θέση της Κυβερνήσεως 

μετά τη δολοφονία των ποιητών 

[…] 

Σκεφτείτε τη θέση των ποιητών  

μετά την εγκαθίδρυση των κυβερνήσεων 

μετά τη διαταγή παύσατε πυρ υμνήσατε τους άρχοντας 

σκεφτείτε και μένα. 

[…]  

Πάψε τους ύμνους σου αστέ ποιητή έλληνα 

Λειβαδίτη 

για έρωτες σπίτια και ηρεμία 

όσο ανθρώπινα κι αν είναι.  

                                                           
113 Πρόκειται για φράση του ίδιου του Μιχάλη Κατσαρού στο σύντομο βιογραφικό του στην 

ποιητική συλλογή Κορέκτ και Φόβος ποιητή. Στο Μιχάλης Κατσαρός, Κορέκτ και Φόβος 

ποιητή, Μανδραγόρας, Αθήνα: 1996 
114 Σοφία Βούλγαρη, «Η ποιητική του αντίθετου: για τον Μιχάλη Κατσαρό», Ομιλία στην ΙΣΤ΄ 

Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Η πένα και το ξίφος: η πολεμική στη νεοελληνική 

λογοτεχνία, φιλολογία και κριτική από τους πρώιμους νεότερους χρόνους έως σήμερα», 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και 

Νέων Ελληνικών Σπουδών, 16-18 Οκτωβρίου 2020 
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Αύριο θ’ αναγκαστείς να φωνάξεις 

όπως άλλοτε μαζί μου θάνατος στους τυράννους. 

[…] 

Κανένας πια δεν έμεινε ποιητής.  

Έτσι μονάχος ανοίγω τον δρόμο.115 

 

Και αντίστοιχα στο ποίημα «Όταν», όπου ο ποιητής σχολιάζει την ποίηση του Αιγαίου 

από τους ομότεχνούς του: 

όταν ακούω το Αιγαίο να γίνεται ποίηση  

να πλημμυρίζει τα σαλόνια 

όταν ακούω να υποψιάζονται τις ιδέες μου 

να τις ταχτοποιούν σε μια θυρίδα 

όταν ακούω σένα να μιλάς 

εγώ πάντα σωπαίνω.116 

 

Σε αυτά τα δύο ποιήματα εμφανίζεται ένας διαφορετικός προβληματισμός του 

ποιητή, ο οποίος παραμένει συνδεδεμένος με την πολιτική κατάσταση της εποχής του. 

Ο Μιχάλης Κατσαρός σχολιάζει την απουσία των ποιητών από την πολιτική 

πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για «θάνατο» των ποιητών, ή για ποιητικές θεματικές 

που φαντάζουν παράταιρες σε μία εποχή συνταρακτικών εξελίξεων. Ο 

προβληματισμός του ποιητή παραμένει πολιτικός, εκτείνεται όμως και στο επίπεδο της 

ίδιας της ποίησης και της στάσης των ποιητών απέναντι στα γεγονότα.  

 
 

                                                           
115 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 61-62 
116 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 66 
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3.1 ΣΗΜΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ 

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
 

Αρχικά, αξίζει να σταθούμε στον τίτλο της ποιητικής συλλογής. Γιατί ο Κατσαρός 

επέλεξε να χρησιμοποιήσει τους Σαδδουκαίους; Οι Σαδδουκαίοι ήταν ένα από τα τρία 

κύρια ιουδαϊκά πολιτικά και θρησκευτικά κινήματα από τον 2ο π.Χ. αιώνα και έπειτα 

–η παρακμή τους και η σταδιακή τους εξαφάνιση υπολογίζεται γύρω στα 70 μ.Χ.–, 

μαζί με τους Εσσαίους και τους Φαρισαίους. Δεν έχουν διασωθεί γραπτά κείμενα των 

Σαδδουκαίων, αλλά σύμφωνα με γραπτά Φαρισαίων και ραβίνων, που έθιγαν τις 

ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα σε αυτούς και τους Φαρισαίους, γίνονται ξεκάθαρα 

κάποια γενικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά τους. Οι Σαδδουκαίοι πρέσβευαν τον 

πλούτο, την αριστοκρατία και την εξουσία και υπερασπίζονταν την αυστηρή εφαρμογή 

και υιοθέτηση των κανόνων του γραπτού Νόμου, απορρίπτοντας τον εκσυγχρονισμό 

των κειμένων μέσω προφορικών νόμων.117 Τους ενδιέφερε η ενσωμάτωση 

ελληνιστικών στοιχείων στη ζωή τους,118 ενώ επιθυμούσαν παράλληλα την πλήρη 

διατήρηση των ιερατικών τους αξιωμάτων και προνομίων. Η δράση τους είχε ως 

πυρήνα τους ναούς τους, γι’ αυτό και όταν αυτοί καταστράφηκαν, οδηγήθηκαν 

σταδιακά στην εξαφάνιση. Στα χριστιανικά κείμενα προβάλλονται ως πολέμιοι του 

Ιησού, ενώ παράλληλα απέρριπταν την ανάσταση των νεκρών, καθώς πίστευαν πως η 

ψυχή πεθαίνει μαζί με το θνητό της σώμα.119 Τέλος, οι Σαδδουκαίοι ήταν ένα από τα 

πιο εθνικιστικά κινήματα της Ιουδαίας. Στον τίτλο της συλλογής, η πρόθεση «κατά» 

ακολουθείται από γενική πτώση, άρα δηλώνει εναντίωση. Συνεπώς, γνωρίζουμε πως η 

ποιητική συλλογή και το ομώνυμο ποίημα αποτελούν ένα είδος αγόρευσης, 

επιχειρηματολογίας κατά των Σαδδουκαίων. 

Η αναφορά στους Σαδδουκαίους γίνεται ήδη από το πρώτο ποίημα του έργου 

και τοποθετεί την ποιητική συλλογή στην ύστερη αρχαιότητα, ο ποιητής, όμως, 

συνθέτει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ιστορικό οικοδόμημα. Με χρονική βάση την ύστερη 

αρχαιότητα, προσθέτει μεσαιωνικά αλλά και σύγχρονά του στοιχεία. Η συνύπαρξη 

                                                           
117 Jewish Encyclopedia, entry “Sadducees”, http://jewishencyclopedia.com/articles/12989-

sadducees , Ανάκτηση: 24/5/2020 
118 Jewish Virtual Library, “Pharisees, Sadducees and Essenes”, 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/pharisees-sadducees-and-essenes , Ανάκτηση: 24/5/2020 
119 Livius, “Sadducees”, https://www.livius.org/articles/people/sadducees/ , Ανάκτηση: 

24/5/2020  

http://jewishencyclopedia.com/articles/12989-sadducees
http://jewishencyclopedia.com/articles/12989-sadducees
https://www.jewishvirtuallibrary.org/pharisees-sadducees-and-essenes
https://www.livius.org/articles/people/sadducees/
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στοιχείων από διαφορετικές εποχές μπορεί αφενός να εντοπιστεί στο εύρος ολόκληρης 

της συλλογής και αφετέρου στο πλαίσιο μεμονωμένων ποιημάτων (πχ. το ποίημα 

«Βησιγότθοι»). 

 Η χρήση των Σαδδουκαίων ως ιστορικό προσωπείο για τους δογματικούς 

κομμουνιστές γίνεται με κάθε συνειδητότητα από τον ποιητή. Ο γιος του, Στάθης 

Κατσαρός, έχει άλλωστε μεταφέρει τα «ευρήματά» του αναφορικά με τις γνώσεις του 

πατέρα του την περίοδο που έγραφε τη συλλογή. Συγκεκριμένα, αναφέρει σε 

συνέντευξή του πως στη βιβλιοθήκη του αδερφού του ποιητή Κώστα, υπάρχουν βιβλία 

αγορασμένα την ίδια χρονιά συγγραφής της ποιητικής συλλογής Κατά Σαδδουκαίων, 

ανάμεσα σε αυτά, ο Μικρομέγας και άλλα έργα του Βολταίρου. Στον Μικρομέγα ο 

Στάθης Κατσαρός παρατήρησε υπογραμμισμένα χωρία, ενδεχομένως από τον ποιητή, 

αναφερόμενα στη δράση και τις βασικές αρχές των Σαδδουκαίων, αλλά και στην 

άποψη του Βολταίρου για τα ζητήματα θρησκείας και μισαλλοδοξίας. Επιπλέον, ο γιος 

του ποιητή μιλά για τις συχνές αναφορές του πατέρα του στον Σαδώκ, ιδρυτή των 

Σαδδουκαίων. Επομένως, το προσωπείο των Σαδδουκαίων συνιστά μία προσεκτική και 

διόλου τυχαία επιλογή του ποιητή.120   

   

 

3.1.1 ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ» 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

Πλήθος Σαδδουκαίων 

Ρωμαίων υπαλλήλων 

μάντεις και αστρονόμοι 

(κάποιος Βαλβίλος εξ Εφέσου) 

περιστοιχίζουν τον Αυτοκράτορα. 

Κραυγές απʼ τον προνάρθηκα του Ναού. 

Απʼ τη φατρία των Εβιονιτών κραυγές: 

Ο ψευδο-Μάρκελος να παριστάνει το Χριστό. 

Διδάσκετε την επανάστασιν κατά του πρίγκηπος 

                                                           
120 Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, «Μία περιδιάβαση του Στάθη Κατσαρού στο έργο του πατέρα 

του μέσω μιας παλιότερης συνέντευξης», Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 70  
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Οι Χριστιανοί να ʽχουνε δούλους Χριστιανούς. 

Η αριστοκρατία του Ναού να εκλείψει. 

Εγώ απέναντι σας ένας μάρτυρας 

η θέληση μου που καταπατήθηκε 

τόσους αιώνες. 

Τους ύπατους εγώ ανέδειξα στις συνελεύσεις 

κι αυτοί κληρονομήσανε τα δικαιώματα 

φορέσαν πορφυρούν ατίθασον ένδυμα 

σανδάλια μεταξωτά ή πανοπλία 

εξακοντίζουν τα βέλη τους εναντίον μου – 

η θέληση μου που καταπατήθηκε 

τόσους αιώνες. 

Τους άλλους απʼ την πέτρα και το τείχος μου 

καθώς νερό πηγής τους είχα φέρει 

η θρησκεία τους μυστηριώδης δεισιδαιμονία 

τʼ άλογα τους απʼ τον κάμπο μου• 

δε μου επέτρεψαν να δω τον Αυτοκράτορα 

τους υπάτους δεν άφηναν να πλησιάσω 

σε μυστικά συμπόσια και ένδοξα 

τη θέληση μου που την καταπατήσανε 

τόσους αιώνες. 

Τώρα κι εγώ υποψιάζομαι 

όλο το πλήθος των αυλοκολάκων 

όλους τους ταπεινούς γραμματικούς 

τους βραβευμένους με χρυσά παράσημα 

λεγεωνάριους και στρατηλάτες 

υποψιάζομαι τις αυλητρίδες τη γιορτή 

όλους τους λόγους και προπόσεις 

αυτούς που παριστάνουνε τους εθνικούς 

τον πορφυρούν χιτώνα του πρίγκηπος 

τους συμβουλάτορες και τους αιρετικούς 

υποψιάζομαι συνωμοσία 

νύκτα θα ρεύσει πολύ αίμα 

νύχτα θα εγκαταστήσουν τη βασιλεία τους 

νέοι πρίγκιπες με νέους στέφανους 
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οι πονηροί ρωμαίοι υπάλληλοι 

του Αυτοκράτορος 

ʽτοιμάζουνε κρυφά να παραδώσουν 

να παραδώσουν τα κλειδιά και την 

υπόκλιση τους. 

Εγώ πάλι μέσα στο πλήθος διακλαδίζομαι 

η θέληση μου διακλαδίζεται μέσα στο πλήθος 

μαζεύω τους σκόρπιους σπόρους μου 

για την καινούργια μακρινή μου ανάσταση 

μαζεύω.121 

 

Η πρώτη ενότητα στίχων του ποιήματος θέτει το ιστορικό πλαίσιο, το οποίο διατηρείται 

σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλο το εύρος της συλλογής. Το ποίημα 

τοποθετείται στην ύστερη αρχαιότητα, πιθανώς από το 0-70 μ.Χ., όταν παρατηρείται 

και η σταδιακή παρακμή και εξαφάνιση των Σαδδουκαίων, καθώς υπάρχει η αναφορά 

στον χριστιανισμό. Σε τεταμένη ατμόσφαιρα, με την παρουσία του αυτοκράτορα, ο 

οποίος παριστά το πρόσωπο που συγκεντρώνει όλη την εξουσία, και με φωνές να 

ακούγονται από τον προνάρθηκα του ναού για επανάσταση κατά του πρίγκιπα, ο 

αφηγητής παρουσιάζεται ως παρατηρητής της κατάστασης και αυτοχαρακτηρίζεται 

μάρτυρας, «τη θέλησή του που την καταπατήσανε τόσους αιώνες». Από την πρώτη 

αυτή ενότητα στίχων, ο ποιητής εμφορείται το προσωπείο του μάρτυρα που ανήσυχος 

παρακολουθεί τη σύγκρουση που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του. Δεν είναι 

άμεσα ενεργός στα γεγονότα. Παρατηρεί, εκφράζει τις σκέψεις και τις ανησυχίες του 

και στη συνέχεια εξιστορεί πως συνέβαλε στην εξουσία των υπάτων που τώρα του 

επιτίθενται.  Ενδεικτικοί είναι οι στίχοι: 

Τους ύπατους εγώ ανέδειξα στις συνελεύσεις 

κι αυτοί κληρονομήσανε τα δικαιώματα 

φορέσαν πορφυρούν ατίθασον ένδυμα 

σανδάλια μεταξωτά ή πανοπλία 

εξακοντίζουν τα βέλη τους εναντίον μου – 

Ο αφηγητής ανέδειξε τους υπάτους στις συνελεύσεις, όμως αυτοί κέρδισαν την 

εξουσία, και τώρα επιτίθενται σε αυτόν που τους βοήθησε. Η κοινωνική τους ανέλιξη 

                                                           
121 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 31-32 
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παρουσιάζεται μέσω της αναβάθμισης των υλικών αγαθών τους, όπως είναι τα ρούχα 

που πλέον φορούν. Ο αφηγητής συνεχίζει την αναδρομή στις προσφορές του σε όσους 

πλέον βρίσκονται στην εξουσία: 

Τους άλλους απʼ την πέτρα και το τείχος μου 

καθώς νερό πηγής τους είχα φέρει 

η θρησκεία τους μυστηριώδης δεισιδαιμονία 

τʼ άλογα τους απʼ τον κάμπο μου• 

Το νερό, ήδη από το Μεσολόγγι, κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στους συμβολισμούς 

του Κατσαρού. Με την αγνότητα και την καθαρότητά του αποτελεί πολύτιμη 

προσφορά από τον αφηγητή, καθώς είναι παράλληλα και μία ένδειξη εκτίμησης και 

εμπιστοσύνης. Αντίστοιχα, το άλογο αποκτά και αυτό μία καίρια θέση ανάμεσα στους 

συμβολισμούς του ποιητή κατά τη διάρκεια της συλλογής, ως η συντροφιά και η 

βοήθεια του πολεμιστή. Με τις δύο αυτές προσφορές, γίνεται κατανοητή η αίσθηση 

προδοσίας του αφηγητή, ο οποίος πια δεν μπορεί καν να πλησιάσει πρόσωπα εξουσίας 

(«δεν μου επέτρεψαν να δω τον Αυτοκράτορα / τους υπάτους δεν άφηναν να 

πλησιάσω»). 

Στους επόμενους στίχους, ο μάρτυρας αρχίζει και ο ίδιος να υποψιάζεται μία 

επερχόμενη συνομωσία, παρατηρώντας τους «αυλοκόλακες», τους «γραμματικούς», 

«τους βραβευμένους με χρυσά παράσημα λεγεωνάριους και στρατηλάτες» και την 

τυπολατρία με την οποία προσεγγίζουν τον αυτοκράτορα. Ο αφηγητής-μάρτυρας 

διαβλέπει τις αιματηρές συγκρούσεις που θα εκτυλιχθούν, «την παράδοση των 

κλειδιών», τη μετάθεση, δηλαδή, της εξουσίας που θα γίνει κρυφά και συνωμοτικά. 

Παρά την αποπνικτική και δυσοίωνη ατμόσφαιρα όμως, οι τελευταίοι στίχοι έρχονται 

παράδοξα να ανατρέψουν το σενάριο μίας οριστικής καταστροφής: 

Εγώ πάλι μέσα στο πλήθος διακλαδίζομαι 

η θέληση μου διακλαδίζεται μέσα στο πλήθος 

μαζεύω τους σκόρπιους σπόρους μου 

για την καινούργια μακρινή μου ανάσταση 

μαζεύω 

Ο αφηγητής, μπροστά στο τρομακτικό θέαμα, διαχέεται και γίνεται ένα με το πλήθος. 

Έτσι, γίνεται ξεκάθαρη η θέση του ανάμεσα στον λαό, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί 

τον κόσμο για να χαθεί και να αφομοιωθεί από αυτόν. Η θέλησή του όμως, επίσης 



66 
 

«διακλαδίζεται μέσα στο πλήθος», το διαποτίζει και το εκφράζει με τρόπο καθολικό. 

Ο ρόλος του αφηγητή εδώ βρίσκεται στην ανάδειξη των επιθυμιών του πλήθους, μέσα 

στο οποίο έχει χάσει τους «σκόρπιους σπόρους του». Οι σπόροι  γίνονται σύμβολο του 

μέλλοντος, χαμένοι στο πλήθος θα φύτρωναν με τον καιρό σε όμορφα άνθη και γερά 

δέντρα, τώρα όμως μαζεύονται από τον ποιητή. Το βλέμμα του, όμως, ακόμα είναι 

στραμμένο στο μέλλον, καθώς «μαζεύει για την μακρινή του ανάσταση». Ο αφηγητής 

αποβλέπει σε μία ανάσταση, αν και κρίνει πως είναι μακρινή, ακόμα και μέσα στις 

τρομακτικές στιγμές που βιώνει. Η φιγούρα του μάρτυρα που μαζεύει σπόρους, ενώ 

δέχεται επίθεση από βέλη, παρότι μελαγχολική και συνάμα αγωνιώδης, 

αντιπροσωπεύει την ελπίδα για ένα φωτεινό μέλλον, ακόμα και κατά τον χαλασμό και 

την καταστροφή του παρόντος.  

Η φιγούρα του αφηγητή συγκεντρώνει πολλαπλά θρησκευτικά στοιχεία, τα 

οποία οδηγούν σε ενδιαφέρουσες υποθέσεις και ερμηνείες. Οι Σαδδουκαίοι, για 

παράδειγμα, αντιπροσωπεύουν την προσκόλληση στη γραπτή παράδοση και την 

τυπολατρία, αρνούμενοι να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόσουν τα γραπτά κείμενα 

στους νέους καιρούς που βιώνουν με το πέρασμα των χρόνων. Ο παραλληλισμός τους 

με τους σύγχρονους του ποιητή εκπροσώπους της Αριστεράς είναι ο βασικός τους 

ρόλος. Επιπλέον, όμως, σύμφωνα με τα χριστιανικά κείμενα, φαίνεται να αντιτάθηκαν 

επίσης στον Ιησού και να συνέβαλαν στην καταδίκη του. Ο αφηγητής του ποιήματος 

παρίσταται και αυτός κατά κάποιον τρόπο σαν Μεσσίας: δέχεται επίθεση, προδίδεται 

από αυτούς στους οποίους προσέφερε, «μαζεύει για την μακρινή του ανάσταση», 

συστήνεται ως «μάρτυρας», με την εννοιολογική διττότητα της λέξης. Η συνθήκη 

θυμίζει τη δίκη του Ιησού, η λέξη «ανάσταση» ενισχύει τον «μεσσιανικό» ρόλο του 

αφηγητή, του «μάρτυρα», ο οποίος αδύναμος και πληγμένος από τις επιθέσεις που 

δέχεται, προσβλέπει στη μελλοντική του αναγέννηση. Τέλος, η λέξη «εθνικός», με 

βάση την καβαφική χρήση της, τοποθετείται στην ύστερη αρχαιότητα. Στον Καβάφη, 

«εθνικός» είναι ο παγανιστής και βρίσκεται σε διαρκή αντίθεση με τους χριστιανούς. 

Αν υποθέσουμε πως ο Κατσαρός έχει δώσει διττή σημασία στη λέξη εθνικός, τότε 

αντιπροσωπεύει και την καβαφική αντίθεση ανάμεσα σε χριστιανισμό και 

ειδωλολατρία και τη χρήση ελληνιστικών στοιχείων από την εξουσία (όπως οι 

Σαδδουκαίοι), η οποία παριστάνει πως ενδιαφέρεται για το εθνικό συμφέρον. 

 Η αριστερή μελαγχολία εντοπίζεται στο ποίημα, μέσω της σύνθεσης του 

δυστοπικού περιβάλλοντος που περιγράφει ο ποιητής. Το περιβάλλον αυτό 
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συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα οποία ο ποιητής αναγνωρίζει στην εξέλιξη του 

Κομμουνιστικού Κόμματος και επιλέγει να τα θίξει μέσω της ψευδοϊστορικής αυτής 

συνθήκης. Το «πλήθος των αυλοκολάκων», οι «ταπεινοί γραμματικοί οι βραβευμένοι 

με χρυσά παράσημα», οι «λεγεωνάριοι και στρατηλάτες», οι «αυλητρίδες», οι 

«συμβουλάτορες και οι αιρετικοί» περιγράφουν μία ξύλινη ιεραρχική εικόνα, 

τυπολατρική και απωθητική στα μάτια του ποιητή. Οι προπόσεις, οι λόγοι, τα 

παράσημα και οι γιορτές, μαζί με τους επίλεκτους και τους συμβούλους του 

αυτοκράτορα, συνθέτουν την εικόνα του «ορθόδοξου» Κομμουνιστικού Κόμματος, με 

τα μεγαλοπρεπή συνέδρια και τους εκτενείς και ηχηρούς λόγους. Η πικρία του αφηγητή 

έγκειται στην προσωπική του προσπάθεια να προσφέρει σε αυτούς που τώρα 

εξουσιάζουν και τον απορρίπτουν, στο ότι «τα άλογά τους είναι από τον κάμπο [του]». 

Έτσι, γίνεται φανερή η αίσθηση της προδοσίας και της απογοήτευσης από την εξέλιξη 

αυτών που υποστήριξε. Η ψυχρότητα που ενέχουν οι στίχοι  

οι πονηροί ρωμαίοι υπάλληλοι 

του Αυτοκράτορος 

ʽτοιμάζουνε κρυφά να παραδώσουν 

να παραδώσουν τα κλειδιά και την 

υπόκλιση τους 

υποδηλώνουν τον φόβο για το μέλλον, το οποίο προβλέπεται δυσοίωνο. Η αιματηρή 

συνομωσία που επέρχεται από τους πονηρούς υπαλλήλους του αυτοκράτορα, θα 

παραδώσει τη βασιλεία στους «νέους πρίγκιπες». Τα κλειδιά, σύμβολο που 

χρησιμοποιείται ξανά στη συλλογή, πιθανώς αντιπροσωπεύουν όχι μόνο την 

κυριαρχία, αλλά και τα ηνία μίας «ιδεολογικής αυτοκρατορίας». Η παράδοση των 

κλειδιών θα οδηγήσει στην περαιτέρω βεβήλωση και αλλοίωση και θα γίνει κρυφά μαζί 

με την τυπική υπόκλιση των υπαλλήλων. 

 Μέσω του εμπλουτισμένου συμβολικού του συστήματος και του 

ψευδοϊστορικού περιβάλλοντος που έχει συνθέσει, ο ποιητής αποδίδει τα σημεία της 

εσωκομματικής κριτικής του με ακρίβεια και σαφήνεια. Στα επόμενα δύο ποιήματα, 

«Θα σας περιμένω» και «Θα σας αφήσω», οι συμβολισμοί του Κατσαρού πλησιάζουν 

περισσότερο το Μεσολόγγι, με τα στοιχεία της φύσης να είναι κυρίαρχα.    
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3.1.2 ΤΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ «ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ» ΚΑΙ 

«ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΩ» 
 

Τα ποιήματα «Θα σας περιμένω» και «Θα σας αφήσω» βρίσκονται με αυτήν ακριβώς 

τη σειρά στην ποιητική συλλογή –το «Θα σας αφήσω» ακολουθεί το «Θα σας 

περιμένω»– και η τοποθέτησή τους δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι τίτλοι των ποιημάτων 

εμφανώς επικοινωνούν και συνδέονται, αλλά και το περιεχόμενο των κειμένων 

ανταποκρίνεται σε αυτήν τη σύνδεση. Το ποίημα «Θα σας περιμένω», το οποίο θα 

εξετάσουμε πρώτο, ολοκληρώνεται με τους γνωστούς, εμβληματικούς για το έργο του 

Κατσαρού  και απολύτως επίκαιρους στίχους «Μην αμελήσετε. /  Πάρτε μαζί σας νερό. 

/ Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία.». Η αριστερή μελαγχολία είναι παρούσα και στα 

δύο ποιήματα, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα κείμενα της συλλογής. 

Βέβαια, ο ιδιαίτερος τόνος του ποιητή και το αντιστασιακό του πνεύμα αναδύονται 

ακόμα και σε στιγμές βαθιάς μελαγχολίας, δημιουργώντας μία δυναμική απογοήτευσης 

και πνευματικής ανάκαμψης. Ακόμα και στο εύρος μίας ποιητικής συλλογής, ο 

Κατσαρός στοχάζεται και υιοθετεί διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη μελαγχολία 

και την παραίτηση, χωρίς βέβαια να αλλάζει ο πυρήνας της σκέψης του. Η διάθεσή του 

ταλαντεύεται ανάμεσα στην επιθετικότητα και τον παγερό σχολιασμό της κατάστασης, 

ανιχνεύονται όμως πάντα στοιχεία της προσωπικής του αντίστασης, ακόμα και αν αυτή 

έρχεται σε αντίφαση με τις ζοφερές περιγραφές του. Το παρακάτω ποίημα αποτελεί 

ένα τέτοιο παράδειγμα κυνικότητας και παγερού σχολιασμού της κατάστασης.      

 

Θα σας περιμένω 

Θα σας περιμένω μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα  

αδιάφορος -̶ 

Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. 

Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν  

το τέλος μου 

ανάμεσα σε θρυμματισμένα πουκάμισα και  

λεγεώνες. 
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Θα περιμένω τη νύχτα σας αδιάφορος 

χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. 

Πίσω από το χάρτινο κήπο σας 

πίσω από το χάρτινο πρόσωπό σας 

εγώ θα ξαφνιάζω τα πλήθη 

ο άνεμος δικός μου 

μάταιοι θόρυβοι και τυμπανοκρουσίες επίσημες 

μάταιοι λόγοι. 

 

Μην αμελήσετε. 

Πάρτε μαζί σας νερό. 

Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία.122 

 

Ο ποιητής για μία ακόμη φορά, όπως σε πολλά ποιήματα της συλλογής, γράφει σε β΄ 

πληθυντικό πρόσωπο απευθυνόμενος στον αναγνώστη, ο οποίος όμως βρίσκεται σε 

θέση παραίτησης. Υπάρχει μία ασάφεια φυσικά ως προς το περιεχόμενο του «σας», η 

οποία έγκειται στην καθολικότητα που οικοδομεί ο Κατσαρός στην ποίησή του, 

εφόσον δεν διστάζει να ασκήσει κριτική και στην Αριστερά. Η αναμονή που δηλώνεται 

δημιουργεί δύο χρονικά επίπεδα: αυτό του χρόνου αφήγησης και αυτό του μέλλοντος 

που προμηνύεται διαρκώς. Ο χρόνος αφήγησης αναφέρεται σε ένα μόλις σημείο του 

ποιήματος, είναι όμως αρκετό για να στιγματίσει το αφηγηματικό κλίμα. Φύλακες 

περιμένουν το τέλος του ποιητή μέσα σε ένα περιβάλλον κατεστραμμένο, πιθανώς μετά 

από πόλεμο: «Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν / το τέλος μου / ανάμεσα σε 

θρυμματισμένα πουκάμισα και / λεγεώνες.». Οι φύλακες (ή χωροφύλακες) 

χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε όλη τη συλλογή, με δύο ερμηνείες να είναι πιθανές: 

είτε αναφέρεται στους αστυνομικούς και την αστυνομοκρατία που επικρατούσε στη 

μετεμφυλιακή Ελλάδα είτε η χρήση του φύλακα είναι μεταφορική και ειρωνική, και 

                                                           
122 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 64 
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αφορά τους φύλακες των κομμουνιστικών ιδεών που δρουν δογματικά και 

τυπολατρικά. Τα «θρυμματισμένα πουκάμισα» χρησιμοποιούνται, με ελαφρώς 

διαφορετικό τρόπο, και σε άλλο σημείο της συλλογής, στο ποίημα «Αντίθετα» («Ο 

λυρισμός σας / οι λέξεις σας / οι λόγοι / τα θρυλικά ονόματα […] Θεέ μου / πέφτουν 

όπως άδεια πουκάμισα στο πάτωμα»123). Στο ποίημα «Αντίθετα» παριστούν την 

κενότητα και την επιφανειακότητα των τύπων, ενώ εδώ την κατάρρευση των οραμάτων 

για το μέλλον. Αν προσεγγίσουμε συνδυαστικά το σύμβολο, το «θρυμματισμένο 

πουκάμισο» ίσως αναφέρεται στην αποδόμηση των τύπων. Οι λεγεώνες είναι 

συγκεντρωμένες λόγω του πολέμου, πιθανώς μετά την άδοξη λήξη του, παραπέμποντας 

στον Ελληνικό Εμφύλιο.  

 Ο χρόνος που προμηνύεται από τον ποιητή έχει και αυτός μία χροιά 

κυνικότητας. Δίνει την αίσθηση του τέλους, τόσο με τις λέξεις «μεσάνυχτα» και 

«νύχτα», όσο και με τις εικόνες του χάρτινου προσώπου και κήπου, που έχουν 

οικοδομηθεί από αναλώσιμο και αδύναμο υλικό, σε μία προσπάθεια να απαραστήσουν 

την πολύτιμη για τους συμβολισμούς του ποιητή φύση. Ο ποιητής σχολιάζει για 

πολλαπλή φορά στη συλλογή τις θορυβώδεις και μεγαλοπρεπείς γιορτές και 

παρελάσεις που στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά 

εξυπηρετούν το «φαίνεσθαι» («μάταιοι θόρυβοι και τυμπανοκρουσίες επίσημες / 

μάταιοι λόγοι.»). Οι περιγραφές δημιουργούν κλίμα απογοήτευσης. Η φιγούρα του 

ποιητή που «χαμογελά ψυχρά για τις ένδοξες μέρες» αποτελεί εικονική αποτύπωση της 

αριστερής μελαγχολίας, αν και ο ποιητής μάλλον υποδύεται αυτόν τον ρόλο με τόνο 

ειρωνείας. Η θύμηση των ένδοξων ημερών, όταν αυτές έχουν πια εκλείψει, είναι η 

επιτομή της αριστερής μελαγχολίας. Η προσθήκη του παγερού χαμόγελου του ποιητή 

φαίνεται να ειρωνεύεται την απόσυρση και τον περιορισμό στα παλαιά επιτεύγματα, 

ενώ ο ίδιος φαντάζει απογοητευμένος από την εξέλιξη του αριστερού κινήματος, στο 

οποίο δεν αναγνωρίζει πια τη συνέχεια του αγώνα για την κατάκτηση της ελευθερίας.  

 Διαφοροποιείται ο ποιητής από το ζοφερό περιβάλλον που περιγράφει; Αρχικά 

παρουσιάζεται ως αδρανής παρατηρητής της καταστροφής, δίνοντας την αίσθηση του 

παντογνώστη. Τοποθετείται στατικός, παρακολουθώντας τα γεγονότα και 

περιμένοντας την καταστροφή. Η φράση «θα σας περιμένω» του προσδίδει παράλληλα 

τον ρόλο του προφήτη που διαβλέπει την επερχόμενη αποτυχία, με αδιαφορία και 

                                                           
123Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 63  
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ψυχρότητα, καθώς γνωρίζει το θλιβερό μέλλον. Ο ρόλος του γίνεται ενεργητικός στους 

στίχους «εγώ θα ξαφνιάζω τα πλήθη / ο άνεμος δικός μου», και σε αυτό γνωρίζουμε 

την πραγματική υπόστασή του. Ο ποιητής, πίσω από αναλώσιμες μάσκες άλλων, είναι 

αυτός που κρατά το πραγματικό πνεύμα της μαχητικότητας, που ενθουσιάζει και 

καθοδηγεί τα πλήθη στον δρόμο προς την επανάσταση. Ο άνεμος, άλλωστε, 

χρησιμοποιείται συχνά από τον Κατσαρό ως αναπαράσταση της δύναμης και του 

ρεύματος της αγωνιστικότητας, και σε αυτό το σημείο βλέπουμε πως στην 

πραγματικότητα ανήκει σε αυτόν. Το θλιβερό κλίμα του ποιήματος δεν καταπνίγει το 

όραμα του ποιητή, ο οποίος και πάλι αντίθετα στο ρεύμα, παλεύει για το μέλλον. Παρά 

τις ελπίδες και τον αγώνα του, όμως, οι καταληκτικοί στίχοι έρχονται να επαναφέρουν 

τη μελαγχολία. Ίσως οι συναισθηματικές διακυμάνσεις να αποτελούν προϊόν της 

σύγκρουσης του ιδεαλιστικού οράματος με τον ψυχρό ρεαλισμό. Από την άλλη, 

ενδέχεται οι τελευταίοι στίχοι να αποτελούν προειδοποίηση για την αποφυγή αυτού 

του μέλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, η μελαγχολική χροιά του κειμένου κυριαρχεί 

αδιαμφισβήτητα.   

Το ποίημα «Θα σας αφήσω» βρίσκεται στην ακριβώς επόμενη σελίδα της 

συλλογής. Το «θα σας περιμένω» μετατρέπεται στο αντίθετο «θα σας αφήσω», με τον 

ποιητή να μεταβάλλει τον τρόπο που αντιμετωπίζει όσους παραιτούνται ή αποσύρονται 

στην απραξία.  

 

Θα σας αφήσω 

 

Θα σας αφήσω όλους σας να ωρύεσθε  

Ή ν’ ακουμπάτε ήρεμοι το κεφάλι σας στο  

παράθυρο -̶ 

θα σας αφήσω να πιέζεστε στα σκαλιά  

κι άξαφνα κει να μαρμαρώνετε  

ανίδεοι για τις πράξεις σας -̶ 

θα σας αφήσω να τρέχετε. 

Εγώ ανάμεσα σε ξερά δέντρα και τάφους 
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με τη σημαία μου ένα κουρέλι  

με άνεμο και χωρίς άνεμο  

ανάμεσα στο αβέβαιο πλήθος σας 

θα περιφέρομαι μόνος -̶ 

ένας φλογερός πρίγκηπας-μάγος. 

 

Η ώρα πλησίασε. Θα γκρεμιστούν οι ναοί. 

Δεν υπάρχει φωτιά στην καρδιά σας. 

 

Εγώ 

ένδοξος 

γράφω 

σ’ όλα τα όνειρά σας: 

Ελευθερία.124 

 

Στην πραγματικότητα, η φράση «θα σας αφήσω» δεν απέχει πολύ από το «θα 

σας περιμένω» του προηγούμενου ποιήματος. Ο ποιητής βρίσκεται ξανά στον ρόλο του 

παρατηρητή, δηλώνει πως δεν θα παρέμβει για να ανατρέψει την επερχόμενη 

καταστροφή που διαβλέπει. Αυτή τη φορά, όμως, ο Κατσαρός αναφέρεται πιο άμεσα 

σε όσα ψέγει. Το ποίημα «χωρίζεται» σε δύο βασικά σημεία: από τη μία ξεκινά 

απευθυνόμενο σε αυτούς που ο ποιητής θα αφήσει να «ωρύονται», να «μαρμαρώνουν», 

να «τρέχουν», ενώ έπειτα συνεχίζει με α΄ ενικό και τον ρόλο του ίδιου του ποιητή. Στο 

πρώτο μέρος, αυτοί στους οποίος απευθύνεται ο Κατσαρός είτε βρίσκονται σε ένταση 

είτε «ακουμπούν ήρεμοι το κεφάλι τους στο παράθυρο», αποσυρμένοι στον στοχασμό 

τους. Η συγκεκριμένη εικόνα ζωγραφίζει το πορτραίτο του μελαγχολικού και 

νοσταλγικού ατόμου, που στέκεται υποτονικά και στοχάζεται χωρίς να πράττει. Η 

                                                           
124 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 65 
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επόμενη εικόνα του Κατσαρού αναπαριστά ένα ακόμα χαρακτηριστικό του 

μελαγχολικού: αυτό της  αδράνειας, που διαρκώς αναφέρεται σε όλη την έκταση της 

ποιητικής συλλογής. Οι στίχοι «θα σας αφήσω να πιέζεστε στα σκαλιά / κι άξαφνα κει 

να μαρμαρώνετε / ανίδεοι για τις πράξεις σας» χρησιμοποιούν τον συμβολισμό της 

σκάλας, της εξέλιξης και της ανέλιξης. Η διακοπή της ανοδικής πορείας είναι και αυτή 

μία μορφή της απραξίας και της παραίτησης. Είναι κρίσιμο σε αυτό το σημείο, να 

διαχωριστεί η μελαγχολία που διαχέεται στο κείμενο από τον όρο «αριστερή 

μελαγχολία». Ο αφηγητής ψέγει την παραίτηση και την απόσυρση στην απραξία, 

γεγονός που εντάσσεται μάλλον στο πλαίσιο των ευρύτερων σημείων κριτικής που 

ασκεί ο Κατσαρός στο έργο του. Η αριστερή μελαγχολία, η οποία προκύπτει από την 

εσωκομματική απογοήτευση, γίνεται εμφανής στους επόμενους στίχους. 

 Η φιγούρα του ποιητή ταλαντεύεται μεταξύ τραγικότητας και μαχητικότητας. 

Ο ποιητής βρίσκεται και πάλι μόνος, περιφέρεται ανάμεσα σε «ξερά δέντρα και 

τάφους», «με άνεμο και χωρίς άνεμο», «ανάμεσα στο αβέβαιο πλήθος». Τα δέντρα 

έχουν πια ξεραθεί, καθώς έχει χαθεί το ρεύμα, η ενέργεια που τα τροφοδοτούσε. Οι 

τάφοι βρίσκονται στην εικόνα ως ενθύμηση του πολέμου και των θυμάτων του, ή 

μεταφορικά ως θάνατος του αγώνα και της ελευθερίας. Η σημαία, άλλοτε σύμβολο της 

επανάστασης και της μαχητικότητας, τώρα πια είναι ένα κουρέλι που ο ποιητής 

κουβαλά, καθώς περιφέρεται μόνος ανάμεσα στα ερείπια των παλαιών αγώνων. Με το 

λάβαρο της επανάστασης να έχει πια αχρηστευθεί, η αριστερή μελαγχολία εντοπίζεται 

στο ποίημα μέσω της απογοήτευσης του ποιητή για την παραίτηση από τον αγώνα. Η 

αίσθηση αυτή εντείνεται με τον χαρακτηρισμό «μόνος». Ο ποιητής-αφηγητής 

αισθάνεται πως πλέον μόνο αυτός συνεχίζει να διεκδικεί και να αγωνίζεται για την 

ελευθερία. Το «αβέβαιο πλήθος», συχνό σύμβολο του Κατσαρού, γίνεται ξανά ο χώρος 

της περιπλάνησης του ποιητή. Η αβεβαιότητα ίσως πηγάζει από τη σύγχυση που ο 

Κατσαρός αναγνώριζε στην Αριστερά της εποχής του, η οποία είχε αρχίσει να διχάζεται 

σε διαφορετικά ιδεολογικά μονοπάτια.  

Σημαντικό ρόλο στους συμβολισμούς που χρησιμοποιεί ο Κατσαρός στο 

ποίημα παίζει και πάλι ο άνεμος. Ο άνεμος, το ποτάμι και άλλα στοιχεία της φύσης, 

αντιπροσωπεύουν την ορμή της επανάστασης και της διεκδίκησης της ελευθερίας. 
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Πρόκειται για σύμβολα που επίσης χρησιμοποιεί σε όλη την ποιητική συλλογή.125 Εδώ, 

ο ποιητής δηλώνει πως θα συνεχίσει να περιφέρεται μόνος, με άνεμο ή χωρίς, 

δείχνοντας πως ο ίδιος δεν θα παραιτηθεί από τις ελπίδες του και τον αγώνα του, παρά 

το αποτρεπτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται.  Η φιγούρα του ποιητή 

ολοκληρώνεται με τον χαρακτηρισμό «φλογερός πρίγκιπας-μάγος», ο οποίος δείχνει 

να συγκεντρώνει την ενέργεια που έχει εκλείψει από το περιβάλλον του και να κρατά 

αναμμένη την επαναστατική φλόγα. Στον πρίγκιπα εντοπίζεται το γνώρισμα του 

διαδόχου και συνεχιστή των ιδεών, οι οποίες συνεχίζουν και εξελίσσονται.  

 Όπως και στο «Θα σας περιμένω», έτσι και εδώ υπάρχει μία στιγμή 

καταστροφής που καταφθάνει. Η ώρα αυτή σηματοδοτεί την «καταστροφή των ναών», 

η οποία συνδέεται με τον τίτλο της ποιητικής συλλογής. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

Σαδδουκαίοι είχαν ως πυρήνα της πολιτικής και θρησκευτικής δράσης τους τούς ναούς 

τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με τον ερχομό της παρακμής και εξαφάνισής 

τους μετά την καταστροφή των ναών από τους Ρωμαίους. Οι τυπολάτρες Σαδδουκαίοι, 

ιστορικό προσωπείο των δογματικών κομμουνιστών της εποχής συγγραφής της 

συλλογής, χάθηκαν με το γκρέμισμα των ναών τους. Ο ποιητής προειδοποιεί και 

προοικονομεί σε αυτό το σημείο την κατάρρευση του σταλινικού κομμουνισμού. Ο 

στίχος «Δεν υπάρχει φωτιά στην καρδιά σας», ο οποίος ακολουθεί το γκρέμισμα των 

ναών, αποδεικνύει πως η αδύναμη πίστη και διεκδίκηση της ελευθερίας θα 

καταρρεύσει συλλήβδην, με την καταστροφή του τόπου λατρείας, ή του τρόπου 

λατρείας στην προκειμένη περίπτωση. Η αντιφατική με το περιβάλλον δράση του 

ποιητή επανέρχεται στους καταληκτικούς στίχους του ποιήματος: «Εγώ / ένδοξος / 

γράφω / σ’ όλα τα όνειρά σας: / Ελευθερία.». Ο ποιητής εξακολουθεί να υπενθυμίζει 

τον αγώνα για την ελευθερία, παρόλο που βρίσκεται μόνος σε αυτή του την 

προσπάθεια, χωρίς να υποκύπτει στην παραίτηση. 

 Το περιβάλλον στο οποίο περιπλανιέται ο ποιητής στο «Θα σας αφήσω» 

βρίσκεται ήδη σε παρακμή και αποσύνθεση, ενώ στο προηγούμενο ποίημα η 

καταστροφή τοποθετείται στο μέλλον. Ο Κατσαρός συνθέτει με μεγαλύτερη 

πληρότητα και συστηματικότητα το περιβάλλον του χρόνου της αφήγησης, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μελαγχολικό κλίμα. Τα δύο ποιήματα συνδέονται, διότι 

                                                           
125 Βλ. «Λαβδακίδαι», «Δωριείς», «Έπρεπε τώρα», «Τυφλή εποχή», «Αντίθετα», «Όταν» κ. 

ά. 
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αλληλοσυμπληρώνονται: στο «Θα σας περιμένω» υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην 

ώρα της επερχόμενης καταστροφής, ενώ στο «Θα σας αφήσω» η προσοχή εστιάζεται 

στην καταστροφή που ήδη επικρατεί, πριν ακόμα έρθει ώρα της καταστροφής που 

προμηνύεται. Η διάκριση αυτή πηγάζει από την αντίληψη του ποιητή για την 

πραγματική καταστροφή, η οποία είναι ο θάνατος της αγωνιστικότητας και ο 

αποπροσανατολισμός από την πραγματική προσέγγιση της ελευθερίας, και όχι η 

εμφανής αποδόμηση του δογματισμού και της τυπολατρίας, η οποία τελικά θα επέλθει 

αναμφισβήτητα.  

 Τα δύο αυτά ποιήματα επιλέχθηκαν διότι, μέσω της αλληλοσυμπλήρωσής τους, 

παρουσιάζουν τις εκφάνσεις της αριστερής μελαγχολίας στην ποίηση του Μιχάλη 

Κατσαρού. Αφενός, παρατηρούμε τον ποιητή-αφηγητή να απομονώνεται από τον 

κοινωνικό του περίγυρο, καθώς εντοπίζει σε αυτόν μελαγχολικά στοιχεία και 

προβάλλει την αντίστασή του, καταλήγοντας μόνος στη διεκδίκηση της ελευθερίας. 

Αφετέρου, τα δύο χρονικά επίπεδα στα οποία προαναγγέλλεται και τελικά επέρχεται η 

καταστροφή αναδεικνύουν τον ανήσυχο τόνο του ποιητή-αφηγητή, ο οποίος 

κατακρίνει την αδράνεια. Τέλος, η αναφορά στους ναούς («Η ώρα πλησίασε. Θα 

γκρεμιστούν οι ναοί»126) παραπέμπει στο πρώτο ποίημα της συλλογής «Κατά 

Σαδδουκαίων», προσδίδοντας νοηματική συνοχή σε όλη τη συλλογή.  

 

3.1.3 ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ» 
 

Το ποίημα «Η διαθήκη μου» αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα για τη 

διερεύνηση του όρου «αριστερή μελαγχολία», καθώς εκτείνεται σε δύο χρονικά 

επίπεδα: αυτό της αγνής και ανεπηρέαστης ποιητικής δημιουργίας και αυτό της 

αντίδρασης στη βεβήλωσή της. Πρόκειται φυσικά για τη λογοκρισία που επιβλήθηκε 

στο ποίημα από την ίδια την Αριστερά, γεννώντας έτσι το «Υστερόγραφο», το δεύτερο 

χρονικά επίπεδο, που προστίθεται στο ποίημα μετά την αλλοίωσή του. Η πρώτη 

δημοσίευση του ποιήματος έγινε στην αριστερή εφημερίδα Δημοκρατικός Τύπος το 

1950. Καθώς πολλές αριστερές εφημερίδες είχαν ήδη κλείσει, ο φόβος των κατόχων 

του Δημοκρατικού Τύπου, μήπως το περιεχόμενο του ποιήματος προκαλούσε 

                                                           
126 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 65 
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αντιδράσεις κατά της εφημερίδας, ήταν μεγάλος. Οι συντάκτες αφαίρεσαν, εν αγνοία 

του ποιητή, αποσπάσματα με πιο άμεσες αναφορές στον κρατικό πυρήνα εξουσίας, 

πιθανώς ώστε να αποφευχθεί κάποια πιθανή επίθεση στην εφημερίδα. Οι λέξεις-

φράσεις που αφαιρέθηκαν από το αρχικό ποίημα είναι οι «στην κρατική εκπαίδευση», 

«στο φόρο», «σ’ αυτόν που χαιρετάει απ’ την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις», 

«στον πρόεδρο του Εφετείου αντισταθείτε», «στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και 

διαβατηρίων», «στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία», «στα 

θούρια».127                                                                                     

 Ο Μιχάλης Κατσαρός σε συνέντευξή του δίνει ο ίδιος μία ερμηνεία για τη 

λογοκρισία του ποίηματός του:  

Η επέμβαση δεν στρεφόταν εναντίον μου, αλλά εναντίον του αντίπαλου λαού. Δεν 

επετρέπετο η λαϊκή ισχύς να έχει προσβάσεις στην άλλη, να λάβει κάτι από αυτή. Να 

λάβει εξουσία πραγματική ή έστω ύμνους από ένα νέο ποιητή σαν κι εμένα.128  

Η βίαιη «παρέμβαση» στην ποιητική έκφραση του Κατσαρού μάς δίνει σήμερα την 

ευκαιρία να συγκρίνουμε το ύφος, το πνεύμα, τις ελπίδες του ποιητή πριν και μετά τη 

λογοκρισία του ποιήματός του. Είναι εύλογο, όμως, να εξεταστεί αρχικά το αυθεντικό 

ποίημα, χωρίς, φυσικά, τις «παρεμβάσεις» που υπέστη στην πρώτη του δημοσίευση, 

άρα και χωρίς το «Υστερόγραφο» που ακολούθησε.   

 

Η διαθήκη μου  

Αντισταθείτε 

σ’ αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι 

και λέει: «καλά είμαι εδώ». 

Αντισταθείτε σ’ αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι 

και λέει: «Δόξα σοι ο Θεός». 

Αντισταθείτε 

στον περσικό τάπητα των πoλυκατοικιών 

στον κοντό άνθρωπο του γραφείου 

στην εταιρεία «εισαγωγαί- εξαγωγαί» 

                                                           
127 Νίκος Σαραντάκος, «Η Διαθήκη, το Υστερόγραφο και η άλλη πλευρά». Ανάκτηση από 

https://sarantakos.wordpress.com/2015/04/05/mk/ στις 5/6/2020. 
128 Αλέξης Λαμπρίδης, Συνέντευξη του Μ. Κατσαρού, Πριν, 01/04/1990 

https://sarantakos.wordpress.com/2015/04/05/mk/
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στην κρατική εκπαίδευση 

στο φόρο 

σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. 

Αντισταθείτε 

σ’ αυτόν που χαιρετάει απ’ την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις 

στον πρόεδρο του Εφετείου αντισταθείτε 

στις μουσικές τα τούμπανα και τις παράτες 

σ’ όλα τ’ ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε 

πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι 

σ’ αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει 

έντυπα αγίων λίβανον και σμύρναν 

σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. 

Αντισταθείτε πάλι σ’ όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι 

σ’ όλους που γράφουν λόγους για την εποχή 

δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα 

στις κολακείες τις ευχές τις τόσες υποκλίσεις 

από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους. 

Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων 

στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία 

στα εργοστάσια πολεμικών υλών 

σ’ αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια 

στα θούρια 

στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους 

στους θεατές 

στον άνεμο 

σ’ όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς 

στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας 

ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ αντισταθείτε. 

Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την  

Ελευθερία.129  

 

                                                           
129 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 68 
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Καταρχάς, ο τίτλος του ποιήματος αποτελεί σημαντικό ερμηνευτικό «κλειδί» 

ως προς τον ρόλο του κειμένου. Ο Κατσαρός ονομάζει το ποίημα «Η διαθήκη μου», 

και όχι «Αντισταθείτε», όπως ενδεχομένως θα μπορούσε, ή όπως ονομάστηκε η 

μελοποιημένη εκδοχή του κειμένου. Μέσω του τίτλου, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον 

οποίο θα εκλάβει ο αναγνώστης τη λειτουργία του ποιήματος κατά την ανάγνωση. 

Μπορεί το ποίημα να είναι γραμμένο σαν ύμνος ή σύνθημα, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι 

η κληρονομιά που αφήνει ο ποιητής πίσω του. Ο πολύτιμος θησαυρός του είναι ο 

δρόμος που μας φωτίζει, ώστε να «περάσουμε προς την Ελευθερία». Ο τίτλος αυξάνει 

τον συγκινησιακό τόνο του ποιήματος, δημιουργεί την εσχατολογική συνθήκη της 

απόσυρσης του ποιητή, με αυτόν να αφήνει πίσω του τους καρπούς των κόπων του, τη 

διαθήκη του. Βέβαια, η λέξη διαθήκη είναι πιθανό να προκύπτει διαφορετικά. Η 

κριτική που ασκεί ο Κατσαρός στο ποίημα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην 

άρχουσα τάξη. Ο ποιητής καλεί τους αναγνώστες να αντισταθούν και σε 

κομμουνιστικούς δογματισμούς. Η κριτική του Κατσαρού γνωρίζουμε πως όντως 

επέφερε την ακραία απομόνωσή του από το κόμμα και την πολυετή απόσυρσή του. Η 

ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων πράγματι «θάφτηκε» μέχρι την επανέκδοσή της 

το 1972 και η συμπεριφορά που αντιμετώπισε ο ποιητής μετά την έκδοσή της 

ισοδυναμούσε με έναν ποιητικό «θάνατο». Ίσως, λοιπόν, ο τίτλος να προοικονομεί τις 

αντιδράσεις που θα ακολουθούσαν, να αντιπροσωπεύει την τελευταία κληρονομιά και 

επιθυμία του ποιητή, ο οποίος προέβλεπε πως ο πραγματικός και δύσβατος δρόμος 

προς την ελευθερία που υποδείκνυε θα ζημίωνε και τον ίδιο, προσωπικά, πνευματικά 

και πολιτικά.  

 Το ποίημα αποτελεί ένα αντιστασιακό μανιφέστο. Ο ποιητής καλεί σε 

αντίσταση τον αναγνώστη απέναντι σε ο, τι τον αποπροσανατολίζει από τη διεκδίκηση 

της ελευθερίας. Τολμά, ακόμα, να καλέσει σε αντίσταση τους αναγνώστες ακόμα και 

στον ίδιο. Πρόκειται για ένα κείμενο με καθολικό χαρακτήρα, μέσω του οποίου ο 

ποιητής παροτρύνει τους πολίτες να στέκονται κριτικά απέναντι σε οτιδήποτε και να 

μην χειραγωγούνται. Μέσα από αυτή την επιδίωξη του ποιητή αναδύονται τόσο σημεία 

της ευρείας κριτικής του, όσο και αρνητικά, κατά τον ποιητή, χαρακτηριστικά του 

κομμουνιστικού κόμματος, στα οποία ο αναγνώστης οφείλει να αντισταθεί συλλήβδην. 

Η αριστερή μελαγχολία μπορεί να εντοπιστεί στο πλαίσιο αυτής της εσωκομματικής 

κριτικής, καθώς ο Κατσαρός αναγνωρίζει τα μελανά σημεία στην Αριστερά της εποχής 

του και αποδεικνύει την απογοήτευσή του από την εξέλιξη του κινήματος. 
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Αναλυτικότερα, οι στίχοι στους οποίους μπορεί να εντοπιστεί η κριτική στο 

κομμουνιστικό κόμμα και κατ’ επέκταση η αριστερή μελαγχολία είναι: 

o «Αντισταθείτε / σ’ αυτόν που χαιρετάει απ’ την εξέδρα ώρες / ατελείωτες τις 

παρελάσεις» 

o «στον πρόεδρο του Εφετείου αντισταθείτε» 

o «σ’ όλα τ’ ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε / πίνουν καφέδες σύνεδροι 

συμβουλατόροι» 

o «[Αντισταθείτε] στις κολακείες τις ευχές τις τόσες υποκλίσεις / από γραφιάδες 

και δειλούς για τον σοφό / αρχηγό τους.» 

Οι αναφορές σε «αυτόν που χαιρετάει απ’ την εξέδρα» και «στον πρόεδρο του 

Εφετείου» ενδεχομένως να αφορούν τον Στάλιν. Ο Κατσαρός, άλλωστε, θίγει με κάθε 

ευκαιρία στη συλλογή την τυφλή και άκριτη υπακοή σε πρόσωπα που συγκεντρώνουν 

την εξουσία. Η λέξη «πρόεδρος» έχει, επίσης, ανάλογη χρήση με το σύμβολο του 

αυτοκράτορα, το οποίο ο ποιητής χρησιμοποιεί σε διάφορα σημεία της συλλογής (βλ. 

«Ευρετήριο Συμβόλων»), με τον αυτοκράτορα να απεικονίζεται συνήθως 

περιτριγυρισμένος από πιστούς υπηκόους. Ο τρίτος στίχος που παρατίθεται αφορά τα 

μεγάλα συνέδρια του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα οποία ειρωνικά, μάλλον, ο 

ποιητής αποκαλεί «ανώτερα». Ο Κατσαρός ασκεί κριτική στη φύση των συνεδρίων 

αυτών, θίγοντας πως αποτελούνται από ανούσια φλυαρία. Στην ουσία, δηλαδή, δεν 

προάγουν τον αγώνα διεκδίκησης της ελευθερίας. Τέλος, ο τέταρτος στίχος αφορά μία 

θεματική που έχει απασχολήσει τον ποιητή σε όλη τη συλλογή: αυτήν της τυπολατρίας. 

Ο ποιητής περιγράφει τα πρόσωπα που περιστοιχίζουν έναν «σοφό», και πάλι με δόση 

ειρωνείας, αρχηγό, τυπικά υποκλινόμενοι προκειμένου να κερδίσουν την εύνοιά του. 

Τα τέσσερα αυτά παραδείγματα εμπεριέχουν τα σημεία κριτικής του Κατσαρού 

απέναντι στην ίδια την Αριστερά, στην οποία αναγνωρίζει αρνητικά χαρακτηριστικά. 

Πρόκειται, άρα, για μία απόχρωση της αριστερής μελαγχολίας, η οποία εντάσσεται στο 

πλαίσιο της γενικότερης κριτικής του ποιητή στο συγκεκριμένο ποίημα, αλλά και σε 

όλο το Κατά Σαδδουκαίων.  

Τα στοιχεία «αυτοκριτικής» είναι συνδυασμένα με αριστερή αντίσταση σε όλα 

τα βλαβερά κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία που ταλανίζουν τον άνθρωπο. Το γεγονός 

αυτό δημιουργεί τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα του ποιήματος, το οποίο αποτελεί έναν 

χάρτη που πράγματι, κατά τον ποιητή, θα οδηγήσει στην πραγματική ελευθερία. 
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Ειδικότερα για τους στίχους που αφαιρέθηκαν εν αγνοία του ποιητή από την πρώτη 

δημοσίευση του ποιήματος, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου σχολιάζει τη γενικευμένη 

αντίσταση στην οποία προτρέπει ο Κατσαρός τον αναγνώστη (αντίσταση σε 

«κομματικές οργανώσεις, διοικητικούς θεσμούς, καθημερινές επαναπαύσεις, 

ρητορικούς τρόπους, ακόμα και καλλιτεχνικές αλήθειες»), παρακάμπτοντας την 

δογματική πεπατημένη.130 Έτσι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ποίημα 

«αιρετικό», αλλά για μία καθολική και απόλυτη αριστερή οδό προς την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Άλλωστε, ο ίδιος ο Κατσαρός έχει δηλώσει σε συνέντευξή του: «αυτοί 

[…] που αντιδρούν σε εκείνο που τους θέλουν οι άλλοι να είναι, είναι νομίζω μόνοι 

τους, μεγαλοφυείς και ισχυροί»131.    

Ως προς τα γραμματικά πρόσωπα που χρησιμοποιεί ο Κατσαρός, υιοθετεί το β΄ 

πληθυντικό σε όλο το κείμενο, τοποθετώντας τον εαυτό του στη θέση του 

«αφυπνισμένου», που προσπαθεί να καθοδηγήσει τους αναγνώστες στην αντίσταση. 

Με τον τρόπο αυτό ο ποιητής απομονώνεται, αντιλαμβάνεται όλα τα δεινά που 

περιγράφει, οφείλει όμως να τα υποδείξει και στους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν τα έχουν 

απορρίψει ακόμα. Στο τέλος, με το οικουμενικό «περάσουμε», την μετατροπή δηλαδή 

του β΄ πληθυντικού προσώπου σε α΄, προδίδεται το στοιχείο μίας πανανθρώπινης 

πάλης και διεκδίκησης, χαρακτηριστικό που ο Κατσαρός διατηρεί από το έργο του 

Μεσολόγγι. Παρά τη δύσκολη πραγματικότητα, διαφαίνεται η ελπίδα ενός καλύτερου 

ελεύθερου μέλλοντος. Αυτή η ελπίδα αποτελεί, άλλωστε, την αιτία της συγγραφής ενός 

τέτοιου κειμένου.    

 Το «Υστερόγραφο» είναι το δεύτερο μέρος του ποιήματος, δημοσιευμένο μετά 

από τη λογοκρισία του. Η οργή του ποιητή τον οδήγησε στη συγγραφή και δημοσίευση 

του «Υστερόγραφου» στην ίδια εφημερίδα, μία μόλις εβδομάδα μετά τη δημοσίευση 

του λογοκριμένου ποιήματός του.   

 

 

                                                           
130 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ποια αντίσταση; Ο Μιχάλης Κατσαρός έθρεψε την ποίηση της 

μεταπολίτευσης. Όχι όμως τη σημερινή», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Νοεμβρίου 1998 
131 Συνέντευξη του Μιχάλη Κατσαρού στον Φώτη Απέργη, Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 

53 



81 
 

Υστερόγραφο 

Η διαθήκη μου πριν διαβαστεί 

– καθώς διαβάστηκε – 

ήταν ένα ζεστό άλογο ακέραιο. 

Πριν διαβαστεί 

όχι οι κληρονόμοι που περίμεναν 

αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. 

Η διαθήκη μου για σένα και για σε 

χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοντούλαπα 

από γραφιάδες πονηρούς συμβολαιογράφους. 

Αλλάξανε φράσεις σημαντικές 

ώρες σκυμμένοι πάνω της με τρόμο 

εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς 

τη νέα βουή στα δάση 

τον άνεμο τον σκότωσαν – 

τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα 

ποιος είναι αυτός που πνίγει. 

Και συ λοιπόν 

στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παραιτήσεις 

από φωνή 

από τροφή 

από άλογο 

από σπίτι 

στέκεις απαίσια βουβός σαν πεθαμένος: 

Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν.132 

 

Το «Υστερόγραφο» έρχεται μετά τον καταληκτικό στίχο του αρχικού 

ποιήματος, μετά την ελπίδα για την επίτευξη της ελευθερίας. Την ελπίδα αυτή 

ακολουθεί θυμός και απογοήτευση, χωρίς όμως να εκφράζεται προσωπική παραίτηση 

από τον ποιητή. Το κείμενο είναι συγκινησιακά φορτισμένο, αφού ο ποιητής 

περιγράφει δραματοποιημένη τη διαδικασία της λογοκρισίας, διατηρώντας το κλίμα 

                                                           
132 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 69 
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του αρχικού ποιήματος («Η διαθήκη μου για σένα και για σε / χρόνια καταχωνιάστηκε 

στα χρονοντούλαπα / από γραφιάδες πονηρούς συμβολαιογράφους»). Η αφαίρεση του 

«ποταμού», του «ανέμου», της «βουής» ισοδυναμεί με την αφαίρεση του ρεύματος, 

της ορμής, της αλλαγής, της επανάστασης. Τα συναισθήματα του ποιητή εκφράζονται 

με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους στίχους «τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα / ποιος 

είναι αυτός που πνίγει», με τη συνειδητοποίηση της προδοσίας και της αποσιώπησης 

της φωνής του. Ο ποιητής ολοκληρώνει το ποίημα απευθυνόμενος στον αναγνώστη σε 

β΄ ενικό. Το β΄ πρόσωπο είναι, άλλωστε, κατά τον Αθανάσιο Γκότοβο, «βασικό δομικό 

στοιχείο του ύφους του Κατσαρού και κλειδί για την προσέγγιση και την κατανόηση 

της ποίησής του», λόγω της μεγάλης συχνότητας με την οποία χρησιμοποιείται στα 

έργα του ποιητή.133  Αποδέκτης των λεγομένων του δεν είναι όμως ο κάθε αναγνώστης. 

Ο Κατσαρός απευθύνεται σε κάποιον που παραιτείται και αποδέχεται την καταπάτηση 

των δικαιωμάτων του, όμως διατηρεί την ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Αυτός που 

παραιτείται δεν ακολουθεί τον δρόμο του ποιητή προς την ελευθερία, αλλά πιστεύει 

στον δρόμο που του προτείνουν όσοι τον άφησαν χωρίς «φωνή», «τροφή» «άλογο», 

«σπίτι», αναμένει μία ελευθερία αλλοιωμένη. Ο ποιητής βρίσκεται ακόμη μια φορά 

απογοητευμένος από την ίδια την Αριστερά, η οποία κατέπνιξε την ποιητική του 

έκφραση. Εντούτοις, η αριστερή μελαγχολία αναδύεται με ιδιαίτερη συναισθηματική 

ένταση στο «Υστερόγραφο». 

  Καταληκτικά, η ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων παρουσιάζει τους 

προβληματισμούς του Μιχάλη Κατσαρού αναφορικά με την εξέλιξη του 

Κομμουνιστικού Κόμματος. Στα σημεία κριτικής του ανήκει η τυπολατρία που 

αναγνωρίζει στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και η πιστή υπακοή στον ηγέτη 

ή «αυτοκράτορα», όπως τον παρουσιάζει ο ποιητής στη συλλογή. Ο Κατσαρός 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του οικοδομώντας ένα ψευδοϊστορικό περιβάλλον και 

εμπλουτίζοντας το συμβολικό του σύστημα, στο οποίο πλέον περιλαμβάνονται 

πρόσωπα και αντικείμενα, εκτός από στοιχεία της φύσης. Στη συνέχεια, θα 

ασχοληθούμε αναλυτικότερα με τα σύμβολα της ποιητικής συλλογής, και με την 

εξέλιξή τους από το Μεσολόγγι. 

                                                           
133 Αθανάσιος Ν. Γκότοβος, «Η λειτουργία της αποστροφής στην ποίηση του Μιχάλη 

Κατσαρού», στο  Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόμος 22ος, Ιωάννινα 1993, 128 
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3.2 ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
 

Ο Μιχάλης Κατσαρός, ήδη από το Μεσολόγγι, αξιοποιεί στοιχεία της φύσης για να 

συμβολίσει πνευματικές καταστάσεις και συναισθήματα, όπως την ψυχική δύναμη και 

την επαναστατική ορμή. Στην ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων, το συμβολικό 

σύστημα αναφορών του εμπλουτίζεται, και προστίθενται στοιχεία που δεν αφορούν 

κατά κύριο λόγο τη φύση. Καθώς στο «Παράρτημα» της παρούσας εργασίας έχει 

δημιουργηθεί το «Ευρετήριο Συμβόλων», στο οποίο καταγράφονται τα αποσπάσματα 

στα οποία ανιχνεύονται τα συχνότερα σύμβολα του ποιητή, αλλά και μία σύντομη 

απόπειρα ερμηνείας τους, σε αυτό το σημείο θα γίνει μία πολύ σύντομη αναφορά στις 

συμβολικές προσθήκες της συλλογής Κατά Σαδδουκαίων, συγκριτικά με το Μεσολόγγι, 

αλλά και στις συνθήκες που οδήγησαν τον ποιητή σε αυτές τις προσθήκες.  

 Αρχικά, τα φυσικά σύμβολα που παρατηρούμε στο Μεσολόγγι βρίσκονται σε 

μεγάλη συχνότητα και στο Κατά Σαδδουκαίων. Συγκεκριμένα, ο άνεμος, το άλογο, το 

ποτάμι και οι καταρράκτες (ευρύτερα το σύμβολο του νερού), χρησιμοποιούνται 

τακτικά και εκφράζουν την αγνή και καθαρή δύναμη της επαναστατικής ορμής. 

Πρόκειται για στοιχεία που παριστούν τη δύναμη της φύσης, η οποία παραμένει 

αναλλοίωτη από την ανθρώπινη συνθήκη. Αναλόγως λειτουργούν τα δέντρα και τα 

δάση, τα οποία ανθίζουν ή μαραίνονται αναλόγως με την εξέλιξη του αγωνιστικού 

πνεύματος (πχ. «Εγώ ανάμεσα σε ξερά δέντρα και τάφους»134). Το άλογο, 

συγκεκριμένα, βρίσκεται σε μεγαλύτερη συνάφεια με τον ανθρώπινο παράγοντα, σε 

σχέση με τα άλλα σύμβολα. Αυτό συμβαίνει διότι το άλογο είναι στενά συνδεδεμένο 

με τον πολεμιστή του, λειτουργεί ως φυσικό όπλο για τον μαχητή. Το άλογο συνδέει 

τη φύση με τον άνθρωπο, όπως παρατηρείται ήδη από το Μεσολόγγι. Η διαφορά είναι 

πως στην πρώτη συλλογή το άλογο παρουσιάζεται αποκλειστικά με τον μαχητικό 

τρόπο («Τ’ άλογο! Δώστε το βυσσινί φαρί να τρέξω μη με / προφτάσει ο θάνατος»135), 

ενώ στο Κατά Σαδδουκαίων συγκεντρώνει πολλαπλά χαρακτηριστικά και μοιράζεται 

τα συναισθήματα του πολεμιστή του, θετικά και αρνητικά (πχ. «Αυτή την ώρα 

                                                           
134 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 65 
135 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 26 
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υποψιάζομαι / τις επερχόμενες γενιές πάνω σε ατίθασα άλογα»,136 «σας παίρνω στο 

χαλασμένο άρμα μου / με τ’ ανάπηρο άλογό μου ̶ »137).  

 Ένα σύμβολο που παρουσιάζεται πρώτη φορά στους Σαδδουκαίους, αλλά 

αποκτά ευρύτερη σημασιολογική έκταση στην επόμενη ποιητική συλλογή του 

Κατσαρού, είναι ο σπόρος. Οι σπόροι που μαζεύονται από τον μάρτυρα-αφηγητή, μέσα 

σε έναν δυστοπικό χαλασμό, πιθανώς αποτελούν ένα σύμβολο του μέλλοντος και της 

εξέλιξης («μαζεύω τους σκόρπιους σπόρους μου / για την καινούργια μακρινή μου 

ανάσταση / μαζεύω»138). Ο ρόλος του συμβόλου θα αναλυθεί πολύ περισσότερο στο 

επόμενο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της συλλογής Οροπέδιο, αξίζει όμως να παρατεθεί εδώ 

ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Κατσαρού στον Αριστομένη Καλκαβούρα, 

όπου ο ποιητής, αφότου παραθέσει τους τέσσερις τελευταίους στίχους του ποιήματος 

«Κατά Σαδδουκαίων», προβαίνει στην περιγραφή της φύσης και της σημασίας των 

σπόρων, με τον δικό του ιδιόρρυθμο τρόπο: 

Τώρα μπορώ να πω ότι οι σπόροι αυτοί, που τότε έγραφα, πρέπει να ήταν σπόροι 

μνήμης παλαιάς. Ατομικής. Ατομικής ζωής γιατί εγώ θυμούμαι, έχω μια ανάμνηση 

τρομακτική παιδικής ζωής απ’ την εποχή που οι άνθρωποι μπουσουλάγανε. Θυμάμαι 

την βάφτισή μου, το θηλασμό και τον μπούσουλα που μπουσούλαγα. Είναι τρομερό 

πράγμα αυτό και ανακάλυψα ότι η εποχή του μπούσουλα ήταν η πρώτη εποχή που οι 

άνθρωποι εμφανίστηκαν. Οι πρώτοι άνθρωποι εμφανίστηκαν ως μπούσουλες. Δεν 

ήταν κανένας όρθιος. Σημείωσα μόνο ένα πράγμα, ότι …εάν ηγέρθη Μιχαήλ, όπως 

έχει ένα κείμενο στη Γραφή. Εμένα ερχόντουσαν μεγάλοι πια και με βλέπανε ότι 

μπουσουλάω ακόμα. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι οι μπούσουλες ήταν ταχείς και εγώ 

αργός. Δηλαδή, είχαν την ταχύτητα του χρόνου που έτρεχαν, ενώ εγώ ανήκα στο 

Άργος. Και με βλέπανε και γράφανε ότι δεν ηγέρθη Μιχαήλ.139   

Όσον αφορά σύμβολα όπως αντικείμενα και γενικότερα τεχνητά 

δημιουργήματα, το σύμβολο του τείχους παρατηρείται αρχικά στο Μεσολόγγι, αλλά 

στην παρούσα ποιητική συλλογή αποκτά μεγαλύτερες προεκτάσεις. Τα τείχη στο 

Μεσολόγγι αποτελούν μία ιστορική αναφορά στην Έξοδο του Μεσολογγίου. 

Καθιστούν περιορισμό για τους πολεμιστές και αποτελούν το εμπόδιο ανάμεσα στο 

                                                           
136 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 38 
137 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 58 
138 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 32 
139 Αριστομένης Καλκαβούρας, Συνέντευξη Μιχάλη Κατσαρού, Κυριακάτικη, 20 Αυγούστου 

1995 
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μαχητικό πλήθος και την ελευθερία του. Στους τελευταίους στίχους τα τείχη 

γκρεμίζονται και οι άνθρωποι ορμούν στον απελευθερωτικό αγώνα («Μακριά / πίσω 

από τα γκρεμισμένα μας τείχη / Ε λ ε υ θ ε ρ ί α»140). Τα τείχη στο Κατά Σαδδουκαίων, 

όμως, αποκτούν επίσης και τη σημασία του ίδιου ιδεολογικού χώρου, του χώρου της 

Αριστεράς. Ο Κατσαρός αξιοποιεί τα τείχη, προκειμένου να ασκήσει κριτική στην 

αποπνικτική ατμόσφαιρα εντός τους. Τα τείχη εξακολουθούν να συμβολίζουν ένα 

εμπόδιο, διότι αποκλείουν τον ιδεολογικό χώρο από τον «έξω κόσμο» και από τις 

διαφορετικές φωνές που αδυνατούν να ακουστούν σε ένα περιορισμένο περιβάλλον 

(πχ. «Έπρεπε τώρα»: «Ο πύργος χωρίς τους φρουρούς χωρίς υπαλλήλους / υψώθηκε 

όλος μπετόν και αδιάτρητα τα τεράστια τείχη», «Γύρω τα τείχη ψηλότερα απ’ το μπόι 

μου»,141 «Τυφλή εποχή»: «θα κλείσουν οι πύλες / θα κλείσουν τα τείχη / θα παρατάξουν 

τα στρατεύματα»142). Αναλόγως με τα τείχη λειτουργεί και το σύμβολο του μπετόν, το 

οποίο λειτουργεί και πάλι σαν εμπόδιο. Ένα σύμβολο που προστίθεται στην παρούσα 

ποιητική συλλογή είναι αυτό των κλειδιών. Τα κλειδιά αντιπροσωπεύουν συμβατικά 

την εξουσία, ο Κατσαρός, όμως, προσθέτει και τον παράγοντα της ιδεολογικής 

εξουσίας. Το κλειδί δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με την ιδεολογία 

και να την ανασχηματίζει, ενώ όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτό έχουν την εξουσία να 

αποκλείσουν κάθε άτομο από αυτή την αλληλεπίδραση (πχ. «Πώς να καταχωρήσω»: 

«φωνασκώ υποκρίνομαι παραδίδω τις εντολές / παραδίδω κλειδιά πολιτείες μπετόν και 

σημαίες»143).  

Η τελευταία κατηγορία συμβόλων συμπεριλαμβάνει ανθρώπους, πρόσωπα και 

αξιώματα. Σε αυτήν εντάσσεται το πλήθος, το οποίο παρότι εμφανίζεται αρχικά στο 

Μεσολόγγι, αποκτά νέες και πολύπλοκες διαστάσεις στο Κατά Σαδδουκαίων. Το 

πλήθος δεν διακρίνεται πια από αστείρευτη μαχητικότητα. Στην ψυχολογία του 

επέρχονται τακτικές μεταβολές και διακυμάνσεις, ενώ ο ποιητής-αφηγητής βρίσκεται 

αντιμέτωπος με κάθε συναισθηματική κατάσταση που εκφράζεται. Το πλήθος 

ενδέχεται να είναι επικριτικό και επιθετικό απέναντί του, ενώ πολλές φορές γίνεται 

μέσο διατράνωσης της εξουσίας των ισχυρών, ή ευκαιρία για τον ποιητή-αφηγητή να 

«χαθεί» μέσα σε αυτό («Ξανθός όμορφος ο εχθρός του βασιλείου»: «να κεραυνώνεις 

                                                           
140 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 27 
141 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 48 
142 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 50 
143 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 55 
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τα πλήθη με λόγους / να ξεχνάς τον προορισμό σου»,144 «Θα σας αφήσω»: «ανάμεσα 

στο αβέβαιο πλήθος σας / θα περιφέρομαι μόνος  ̶ »145) Στην ίδια κατηγορία 

εντάσσονται τα σύμβολα του πρίγκιπα και του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας 

αποτελεί μία αυστηρή ηγεμονική φιγούρα, και συνοδεύεται από τους συμβούλους του 

και τους αυλοκόλακες. Πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως «πρόεδρος» και βασικό του 

χαρακτηριστικό είναι η επιβολή πειθήνιας συμπεριφοράς και τυπολατρικής υπακοής 

(«Συνωμοσία»: «υποψιάζομαι τον δεύτερο πλοίαρχο / σκοπεύει να πουλήσει το 

βασίλειο / στον αυτοκράτορα»146) Από την άλλη, ο πρίγκιπας δεν διαθέτει σταθερό 

ρόλο και χαρακτηριστικά. Ενδεχομένως, ως διάδοχος, αντιπροσωπεύει την εξέλιξη και 

το μέλλον και εντούτοις συγκεντρώνει πολλαπλές πιθανότητες στο αινιγματικό του 

πρόσωπο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ποιητής-αφηγητής φαίνεται να τοποθετεί και τον 

εαυτό του στη θέση του πρίγκιπα (πχ. «Θα σας αφήσω»: «Θα περιφέρομαι μόνος ̶ / 

ένας φλογερός πρίγκιπας-μάγος»147).  

 

 

3.3 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ 
 

Είναι αναμφίβολο πως οι διαφορές ανάμεσα στο Μεσολόγγι και το Κατά Σαδδουκαίων 

είναι τεράστιες. Ο ποιητής-δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, 

τους νεκρούς και τους ζωντανούς, έχει πια μεταμορφωθεί σε έναν ποιητή-προφήτη που 

παρατηρεί και εντοπίζει τα ανθρώπινα παράδοξα των διαπροσωπικών σχέσεων, τις 

αλλαγές των καιρών και τις ιδεολογικές διαμάχες ανάμεσα σε ανθρώπους των ίδιων 

πεποιθήσεων. Το ενδιαφέρον του Κατσαρού, βέβαια, δεν απομακρύνεται από την 

επανάσταση και τη διεκδίκηση της ελευθερίας. Όμως, στους στοχασμούς του 

προστίθενται οι διαμάχες στο εσωτερικό της Αριστεράς, ενώ ο ίδιος διατηρεί κριτική 

στάση απέναντι στην εξέλιξη του κινήματος. Σε σχέση με το Κατά Σαδδουκαίων, το 

Μεσολόγγι διακρινόταν από έναν αστείρευτο ρομαντισμό, ικανό να ενώσει το παρόν με 

το παρελθόν, τον άνθρωπο με τις δυνάμεις της φύσης. Στην παρούσα ποιητική 

                                                           
144 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 42 
145 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 65 
146 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 45 
147 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 65 
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συλλογή, ο ρομαντισμός υποχωρεί και τη θέση του λαμβάνει η αυτοκριτική και η 

αμφισβήτηση. Παρόλα αυτά, ο ρομαντισμός και η πίστη στις ιδέες δεν απουσιάζουν 

παντελώς. Η αμφισβήτηση δεν αφορά τον ιδεολογικό παράγοντα, αλλά την πρακτική 

του διαχείριση. Με άλλα λόγια, η πίστη στις ιδέες ωθεί τον ποιητή στην κριτική και 

την αμφισβήτηση, προκειμένου να διασφαλίσει πως δεν θα αναλωθεί και αφομοιωθεί 

η ιδεολογία από λάθος χειρισμούς των ισχυρών παραγόντων. Ο Αλέξης Ζήρας 

παρατηρεί πως οι Σαδδουκαίοι διακρίνονται από μία ισορροπία συλλογιστικής και 

οραματισμού, με τον ποιητή να αξιοποιεί και τα δύο ώστε να κάνει το παρόν να 

επικοινωνήσει με το παρελθόν.148 

 Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε πως η οπτική του Κατσαρού 

και η μαχητικότητα που εξέφρασε στο Μεσολόγγι δεν έχουν αλλάξει. Η εποχή γραφής, 

όμως, είναι εμφανώς διαφορετική και η συγκυρία απαιτεί άλλες προσεγγίσεις από τον 

ποιητή. Ενώ το Μεσολόγγι γράφτηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, το Κατά 

Σαδδουκαίων γράφεται μετά την ήττα της Αριστεράς στην Ελλάδα. Παράλληλα, η 

Αριστερά υπό τον Στάλιν κινείται πια στα μονοπάτια της τυπολατρίας και του ανούσιου 

εντυπωσιασμού, μέσα από τα μεγαλοπρεπή συνέδρια και τους πομπώδεις λόγους που 

περιγράφει και ο Κατσαρός στη συλλογή. Την επόμενη μέρα του πολέμου, κατά την 

οποία η Αριστερά διώκεται και απομονώνεται στην ελληνική κοινωνία, μία ιδεολογική 

αλλοίωση του κινήματος θα σήμαινε την πραγματική και καθολική ήττα της 

Αριστεράς. Ο Μιχάλης Κατσαρός, λοιπόν, μάχεται ακόμα μια φορά μέσα από την 

ποίησή του για να αποτρέψει αυτή την έκβαση. Στην πραγματικότητα, οι δύο ποιητικές 

συλλογές δεν απέχουν ως προς το πνεύμα του ποιητή. Αυτή τη φορά όμως, ο Κατσαρός 

μάχεται για διαφορετικούς λόγους και η ποίησή του είναι το βασικό του όπλο, με το 

οποίο γνωστοποιεί και μοιράζεται τους στοχασμούς του.  

 Με αυτές τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λοιπόν, μπορούμε να 

προχωρήσουμε στον εντοπισμό των ειδοποιών διαφορών στη φιγούρα του αφηγητή, 

αλλά και στον τρόπο γραφής των συλλογών. Μία αρχική δομική παρατήρηση, είναι 

πως πρόκειται για τη μοναδική συλλογή, από το τρίπτυχο της πρώτης ποιητικής φάσης 

του Κατσαρού, η οποία αποτελείται από ξεχωριστά και έντιτλα ποιήματα. Τόσο το 

Μεσολόγγι όσο και το Οροπέδιο, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια, είναι εκτενή κείμενα, 

                                                           
148 Αλέξης Ζήρας, «Μία “μυθική” συλλογή επανεκδίδεται μετά 45 χρόνια. Το αιρετικό πρότυπο 

ενός απελευθερωτικού πνεύματος, Μιχάλης Κατσαρός Κατά Σαδδουκαίων», Ελευθεροτυπία, 

Χειροκίνητο, 5 Ιουνίου 1998, 47 
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με το Οροπέδιο να διαχωρίζεται απλώς σε επτά μέρη. Έτσι, ο ποιητής διαμορφώνει ένα 

νέο πλαίσιο σε κάθε του ποίημα, προσδίδει ιδιαίτερες και ξεχωριστές θεματολογίες στα 

κείμενά του, γίνεται πιο ευθύς και συγκεκριμένος. Η γραφή του πια δεν παρασύρεται 

από την ορμή της επανάστασης. Ο λυρισμός απουσιάζει και τα κείμενα προσεγγίζουν 

τον πεζό λόγο πολύ περισσότερο. Ο ποιητής γράφει πια αποστασιοποιημένος, με 

σαρκασμό και κυνισμό.  

 Ως προς τη φιγούρα του ποιητή αφηγητή, οι διαφορές είναι μεγάλες. Το κοινό 

ανάμεσα στο Μεσολόγγι και το Κατά Σαδδουκαίων είναι πως ο ποιητής-αφηγητής 

βρίσκεται «ψηλότερα» από τους άλλους ανθρώπους. Στο Μεσολόγγι, ο ποιητής έχει τη 

δύναμη να αφουγκράζεται τη φύση, αλλά και να είναι ο «εκλεκτός» της. Τα φυσικά 

στοιχεία καλούν αυτόν να μιλήσει και να ενώσει τη φύση με τον άνθρωπο και τους 

ζωντανούς με τους νεκρούς. Αναλόγως, στο Κατά Σαδδουκαίων ο ποιητής-αφηγητής 

παρουσιάζεται και πάλι σε μία υψηλότερη θέση, αυτή τη φορά όμως, σε μία θέση 

αντίληψης της πραγματικότητας. Πρόκειται για τον ποιητή-προφήτη Μιχάλη Κατσαρό, 

έναν χαρακτηρισμό που τον συνοδεύει διαχρονικά στην κριτική, για έναν ποιητή 

«ζωοδότη και αναμορφωτή»149, σύμφωνα με τον Μιχάλη Μπακογιάννη. Ο ποιητής 

παρουσιάζεται πια να περιφέρεται μέσα στο πλήθος, να μεριμνά για το μέλλον και μόνο 

αυτός να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Στη φιγούρα του ποιητή 

διακρίνεται, επίσης, και το μεσσιανικό στοιχείο. Τα θρησκευτικά στοιχεία στη συλλογή 

συντελούν σε αυτόν τον ρόλο –η προδοσία και η απομόνωση που βιώνει, ενώ 

παράλληλα φροντίζει για το μέλλον, ενισχύουν την εικόνα του προφήτη και του 

σωτήρα.  

 Καταληκτικά, η ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και διαφέρει τόσο δομικά όσο και θεματολογικά από το Μεσολόγγι. Ο 

ποιητής στοχάζεται για την εξέλιξη του κινήματος και κοινωνεί τους προβληματισμούς 

του μέσω των ποιημάτων του. Προκειμένου να εκφράσει τους προβληματισμούς του, 

επιστρατεύει ιστορικά στοιχεία και διαμορφώνει ένα πλούσιο υβριδικό περιβάλλον, 

στο οποίο συναντώνται χαρακτηριστικά από διαφορετικές εποχές. Η τεχνική του αυτή 

επιτονίζει τις καβαφικές επιρροές του, οι οποίες διαφαίνονται τόσο στο ψευδοϊστορικό 

περιβάλλον, όσο και στο προσωπείο που εμφορείται, το οποίο συχνά αντίκειται με 

ειρωνεία απέναντι στα γεγονότα. Σε αντίθεση με το Μεσολόγγι, όπου η αφήγηση 

                                                           
149 Μιχάλης Γ. Μπακογιάννης, «Πτυχές της ποίησης του Μιχάλη Κατσαρού: Η αβέβαιη 

αναζήτηση του εαυτού», Θέματα Λογοτεχνίας, τ. 61, 2019, 30  
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παρασύρεται από το επαναστατικό πνεύμα του ποιητή, εδώ συναντούμε επί μέρους 

ποιήματα με ιστορικές και πολιτικές αναφορές. Τέλος, η φιγούρα του ποιητή-αφηγητή 

εμφανίζεται απομονωμένη και με κριτική στάση αμφισβήτησης απέναντι στα δρώμενα, 

ενώ παράλληλα δεν χάνεται η ελπίδα για τη μελλοντική διεκδίκηση της ελευθερίας. Ο 

ποιητής εντοπίζει τα προβληματικά σημεία στη διαχείριση του αριστερού κινήματος, 

αλλά δεν παραιτείται από την ιδεολογία στην οποία ακόμα ένθερμα πιστεύει.  
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4Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟ 
 

 

 

 

Η ποιητική συλλογή Οροπέδιο από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

 

Το Οροπέδιο εκδόθηκε το 1956, τρία χρόνια μετά την ποιητική συλλογή Κατά 

Σαδδουκαίων. Πρόκειται για τρία χρόνια κατά τα οποία ο ποιητής βίωσε την 

απομόνωση, έπειτα από την τελευταία του ποιητική συλλογή, αφού εξέφρασε 

προβληματισμούς για την εξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο κοινωνικός του 

εξοβελισμός εκφράζεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στο Οροπέδιο. Οι περιγραφές του 

αφορούν την προσπάθειά του να ακουστεί και πάλι στον κόσμο, ενώ, όμως, κανείς πια 

δεν τον γνωρίζει. Ο Κατσαρός προμηνύει, επίσης, την ποιητική του απόσυρση μέσα 

από τους στίχους του (πχ. «Η σκήτη πάλι με περιμένει», «προχωρώ στη νέα στη νέα 

εποχή μου» κ. ά.). Εκφράζει, εν συνόλω, πως οι καιροί έχουν αλλάξει και ο ίδιος έχει 

πια εξελιχθεί σε ένα οργανικό κομμάτι της φύσης, έτοιμο να πυροδοτήσει μία 
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μελλοντική επανάσταση, όταν όμως βρεθεί κάποιος που να θέλει να αξιοποιήσει τη 

δύναμή του. Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου αφορά την απομόνωση που ο 

ποιητής περιγράφει, αλλά και το δυστοπικό περιβάλλον το οποίο συνθέτει. Στο δεύτερο 

μέρος του κεφαλαίου θα αναφερθούν συνοπτικά τα σύμβολα που διατηρεί από την 

ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων και η σημασία τους, όπως έχει διαμορφωθεί στην 

παρούσα ποιητική συλλογή. Τέλος, στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου θα γίνει αναφορά 

στη μετάβαση από το Κατά Σαδδουκαίων στο Οροπέδιο, καθώς και στην εξέλιξη του 

ποιητή-προφήτη, με το πέρασμα του χρόνου.   

 

 

4.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΤΟΠΙΑ  
 

Το ποίημα χωρίζεται σε επτά μέρη, ίσου περίπου μεγέθους. Το πρώτο μέρος αρχίζει 

ορίζοντας το κλίμα και τον χώρο: επικρατεί ησυχία, ανάμεσα σε χαλάσματα. Ο ποιητής 

βρίσκεται «στην κορφή», χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω ο ακριβής χώρος. Σε 

επόμενους στίχους μαθαίνουμε πως πρόκειται για την κορυφή ενός «επίπεδου όρους», 

μία από τις πολλές αντιθέσεις που συνθέτει ο Κατσαρός στο εύρος της ποιητικής 

συλλογής. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αντίθεση, από αυτήν πληροφορούμαστε πως 

ο τίτλος της συλλογής δεν είναι κυριολεκτικός, καθώς δεν πρόκειται για οροπέδιο αλλά 

για «επίπεδο όρος». Η αφήγηση πιθανώς τοποθετείται μετά από πόλεμο. Ο ποιητής-

αφηγητής έχει κατορθώσει να φτάσει στην κορυφή, είναι όμως «μόνος», λέξη που 

επαναλαμβάνει συχνά κατά τη διάρκεια της συλλογής.150 Παρά τις ενδείξεις για 

κάποιον πόλεμο που έχει προηγηθεί, η αφήγηση χαρακτηρίζεται από αχρονία. 

Ενδεικτικοί είναι οι στίχοι: «Άβυσσος παρελθόν ζώνες με επίπεδα εποχές / και μετά 

σκελετοί στην οικοδομή. / Σημαίες ζωή. Θάνατοι δεν υπάρχουν. / Στο επίπεδο όρος 

ορθός φτιάχνω τον κόσμο»151. Ο ποιητής μοιάζει εγκλωβισμένος σε ένα παρόν που 

κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος. Το περιβάλλον είναι και πάλι υβριδικό: 

                                                           
150 Τρεις δεκαετίες έπειτα, ο Κατσαρός δηλώνει σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευσταθίου: 

«Τώρα πια έχω την αίσθηση πως είμαι μόνος. Δεν ξέρω γιατί εγώ διατηρούμαι ακόμη κι όλοι 

οι μεγάλοι ποιητές χάθηκαν. Θέλω να υπάρχουν πολλοί ποιητές, γιατί ο ποιητής είναι ο μόνος 

λόγιος που κινεί κάποια άλλα νήματα μέσα του –κρύβει ένα βάθος που σε οδηγεί στην 

πραγματική εξουσία, είτε στην πραγματική σωτηρία». «Ο πρίγκηπας ποιητής», Συνέντευξη 

στον Γιώργο Ευσταθίου, Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 60  
151 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 75 
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παρόν και παρελθόν συμπίπτουν, ενώ ο ποιητής-αφηγητής βρίσκεται σε ένα «επίπεδο 

όρος».  

Στο ιδιαίτερο περιβάλλον που σταδιακά συντίθεται ο Κατσαρός προσθέτει και 

τον παράγοντα της αστάθειας των καιρών: «φράσεις ναοί μεταβάλλονται κινούνται / 

τα επίπεδα πληθαίνουν κροτούν ανεβαίνουν»152. Η αναφορά στους ναούς προκύπτει 

από τη συλλογή Κατά Σαδδουκαίων και έτσι αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για 

πολιτικό σχόλιο. Ο ποιητής θίγει τις μεταβολές των πολιτικών τάσεων και τις νέες 

συνθήκες που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου. Το κλίμα της αστάθειας 

εντείνεται και σε επόμενους στίχους: «Οι πόλεις χτίζονται – οι πόλεις πεθαίνουν. / 

Άνεμος υψώνει τα δέντρα – άνεμος γκρεμίζει το / σκότος»153. Όλα πια μοιάζουν 

εφήμερα και ευάλωτα στην αλλαγή και οι πόλεις είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Ενώ προκύπτουν νέα δεδομένα, «νέες διακλαδώσεις», ο ποιητής στέκεται ακίνητος, 

ένα σταθερό σημείο αναφοράς:  

κι εγώ πάντα στο οροπέδιο των πολιτισμών –  

των συντριμμάτων  

κοιτάζω τη χλόη τα δέντρα τον ήλιο 

κοιτάζω τις ηλεκτρικές συσκευές – τα κυκλάμινα 

κοιτάζω κοιτάζω 

πάντα και πάντα 154 

Έτσι, ολοκληρώνει ο ποιητής το πρώτο από τα επτά μέρη της συλλογής. Μία αρχική 

παρατήρηση για το κλίμα που συνθέτει, είναι πως, εκτός από τη φανερή αστάθεια των 

πραγμάτων, όλα μοιάζουν να υφίστανται και να μην υφίστανται ταυτόχρονα. Βασική 

αντίσταση σε όλες αυτές τις μεταβολές κρατά και πάλι το πρόσωπο του ποιητή-

αφηγητή, ο οποίος εξακολουθεί να παρατηρεί, να στοχάζεται και να αντιλαμβάνεται 

«στο οροπέδιο των πολιτισμών».  

 Το δεύτερο μέρος της συλλογής αρχίζει με μία αναφορά στο Κατά 

Σαδδουκαίων: «τώρα μπορώ πια να μπω. / Η πόρτα έχει ανοίξει»155 Ο ποιητής-
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αφηγητής παύει πια να ψάχνει τρόπους να περάσει τις πύλες. Ο ίδιος εξελίσσεται και 

γίνεται κομμάτι της φύσης. Γίνεται «ο καρπός», «μέσα στο δέντρο υπάρχει και ζει». Η 

εξέλιξή του είναι εμφανής: ενώ στην τελευταία συλλογή παρουσιάζεται να μαζεύει 

σπόρους ανάμεσα στο πλήθος, πλέον έχει ο ίδιος μεταμορφωθεί σε καρπό. Με άλλα 

λόγια, έχει μεταμορφωθεί στη ρίζα, την πηγή της ζωτικότητας και της επαναστατικής 

ορμής. Ο ίδιος καλεί σε β΄ πληθυντικό τον κόσμο να πλησιάσει, ενώ «προσφέρει  το 

σώμα του». Δεν είναι σαφές αν αναφέρεται στους αναγνώστες ή σε παλαιούς 

συντρόφους. Οι παρακλήσεις του, όμως, συνεχίζονται. Παρουσιάζει τον εαυτό του σαν 

«τον άνεμο, την οργή», καλεί «να τον δεχτούν πάλι»156. Στους επόμενους στίχους 

επαναφέρει και πάλι την αίσθηση των συνεχών μεταβολών και της αστάθειας, μέσα 

από αναφορές σε νέες μάχες, νέες φάλαγγες του πλήθους, σημαίες που αλλάζουν. «Η 

σύγκρουση γίνεται»157 και όλα μοιάζουν να συμβαίνουν ταυτόχρονα και 

επαναλαμβανόμενα, σε έναν φαύλο κύκλο των καιρών, μέσα, όμως στο άχρονο της 

αφήγησης. Ακόμη μία φορά, ο ποιητής-αφηγητής παραμένει σταθερός:  

Κανείς. Πάλι πάνω στο οροπέδιο μόνος 

στους νέους τους βράχους – στα επίπεδα μόνος  

μαζί με τον νέο τον άνεμο ένα και μόνος  

κοιτάζω τη χλόη – τα δέντρα τον ήλιο 

κοιτάζω κοιτάζω.158  

Ο ποιητής-αφηγητής έχει απομείνει μόνος, μαζί με τον άνεμο, την ορμή. Το άλλοτε 

ενεργητικό «μαζεύω για την μακρινή μου ανάσταση» από το ποίημα «Κατά 

Σαδδουκαίων»159, έχει μετατραπεί σε ένα επαναλαμβανόμενο και παθητικό «κοιτάζω». 

 Στο τρίτο μέρος της συλλογής, ο ποιητής καλεί και πάλι τους συντρόφους του 

στη διεκδίκηση. Μεριμνά για το μέλλον, συμβουλεύει, αποτρέπει από την παραίτηση: 

«Θα κτίσω τη νέα σας πόλη / Μην αφήσετε την ελπίδα – κάθε λεπτό μια σημαία. / Μην 

αφήσετε το νερό τον άνεμο και τη γη –»160. Τα στοιχεία της φύσης αποτελούν και πάλι 

την ουσία και την πηγή της δύναμης. Ο ποιητής-αφηγητής καλεί όσους βρίσκονται 
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157 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 77 
158 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 78 
159 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 32 
160 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 79 



94 
 

απέναντί του να μην εγκαταλείψουν την επαναστατική διεκδίκηση. Στη συνέχεια, το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Κατσαρός γίνεται πιο συγκεκριμένο:  

Σας βλέπω –καμιά μάταιη προσπάθεια- τίποτα 

όλα –εσείς- διαπερνάτε τα τείχη σας τους καπνούς 

διαπερνάτε τον χρόνο – παίζετε ζάρια όπλα χαρτιά 

σας αγαπώ – μόνος μαζί σας.161 

Οι αναφορές του Κατσαρού στην προσπέλαση του χρόνου, των τειχών, των καπνών, 

παραπέμπει στην ανάμνηση παλαιών συντρόφων από την επανάσταση που έχει 

περάσει. Καθώς ο Κατσαρός έχει ήδη θέσει ένα διαχρονικό πλαίσιο, όπου τα χρονικά 

επίπεδα συγκλίνουν στον ίδιο χώρο, η εμφάνιση συμπολεμιστών του παρελθόντος είναι 

μία πιθανή ερμηνεία. Η αγάπη που εκφράζει ο ποιητής και ακόμα περισσότερο η φράση 

«μόνος μαζί σας» ενισχύει αυτή την ερμηνευτική πιθανότητα. Ο ποιητής εξακολουθεί 

να απευθύνεται στους συντρόφους του, ανακοινώνοντας πως «η πόλη τους είναι πια 

έτοιμη»162. Η νέα πόλη κινείται υπό ήχους τυμπανοκρουσίας και είναι πια έτοιμη να 

δεχτεί και πάλι τη μάχη, την επανάσταση, την ηρεμία («Κινείται. Αλλάζει ρυθμό – τα 

τύμπανα παίζουν / μπορεί να δεχθεί τη σφαγή / να δεχθεί τη γαλήνη»163)    

  Στις επόμενες δύο άνισες στροφές η γαλήνια αφήγηση διακόπτεται. Με στίχους 

που υφολογικά παραπέμπουν και πάλι στο Κατά Σαδδουκαίων, ένταση κατακλύζει το 

κείμενο και η παρουσία όσων επαναπαύονται και παραιτούνται από τον πραγματικό 

αγώνα για την ελευθερία γίνεται και πάλι αισθητή. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για 

κάποιον «που κουράστηκε και θέλει μόνο την ακίνητη μάσκα», κάποιον «που δεν 

αλλάζει το βήμα τον ρυθμό το γέλιο τη σιωπή»164. Ο Κατσαρός περιγράφει κάποιον 

που «ζητάει το εκμαγείο», ψάχνει τους παλιούς τρόπους να επιτύχει και να αναδειχθεί. 

Στο τέλος της δεύτερης στροφής ο ποιητής διερωτάται «ποιος είναι για νέα σημαία;». 

Η απάντηση που δίνει ο ίδιος είναι αφοπλιστική και επαναφέρει το κλίμα πριν από την 

παρεμβολή των δύο παραπάνω στροφών: «Κανείς. Μένω πάλι στο οροπέδιο μόνος / 

κοιτάζω πάλι την πόλη – τα χτίρια πάλιωσαν / κρατώ τη φωτιά τα κλαδιά τους ανθούς 
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/ και κοιτάζω»165. Ο ποιητής, αφότου έχει ετοιμάσει τη νέα πόλη, μένει και πάλι μόνος. 

Κανείς δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του και δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη 

διεκδίκηση της ελευθερίας. Η ύπαρξη της πόλης, άλλωστε, παρουσιάζει έντονα 

μεταφυσικά στοιχεία. Η σύμπτυξη του χρόνου και η πρόσκληση στους παλαιούς 

συντρόφους, που είτε δεν είναι πια στη ζωή είτε έχουν εγκαταλείψει τον ιδεολογικό 

αγώνα, είναι μία απόδειξη αυτού. Ο Κατσαρός συνθέτει ένα περιβάλλον που μοιάζει 

περισσότερο με πόλη φαντασμάτων, μία πόλη που συγκεντρώνει τη δύναμη της φύσης, 

την οποία «κρατά» και ο ποιητής, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος εκεί για να την 

αξιοποιήσει.     

 Η αίσθηση της μοναξιάς και της απομόνωσης κορυφώνεται στο τέταρτο μέρος 

του ποιήματος. Η φωνή του ποιητή-αφηγητή δεν ακούγεται πια, όπως αναφέρει: «Δεν 

ακούς πια τη φωνή μου – δεν ακούς / έχεις δικιά σου φωνή – δικά σου τα τείχη»166. Η 

φωνή του, άλλοτε ηρωική και κυρίαρχη ανάμεσα στο πλήθος των πολεμιστών, δεν 

ακούγεται πια. Όμως, φαίνεται να έχει δώσει τη θέση της σε μία νέα φωνή. Ο Κατσαρός 

απευθύνεται σε β΄ ενικό σε κάποιον που «χτίζει πόλεις πάνω στο δικό του σώμα», 

«ζεύει τους ποταμούς, τα βουνά», «ανασταίνει τους ήχους τους αυλούς τα νερά σε 

τραγούδια». Οι ήχοι ανασταίνονται σαν απόηχος της μακρινής επανάστασης, από 

κάποιον που φαίνεται να συνεχίζει το έργο του ποιητή, να χτίζει ο ίδιος πόλεις και να 

αφουγκράζεται τη φύση. Οι νέες πόλεις χτίζονται πάνω στο σώμα του ποιητή, ο οποίος 

έχει χάσει πια τη φωνή του και δίνει χώρο να αναπτυχθεί κάτι καινούριο. Παρόλα αυτά, 

η προσπάθειά του να συνεχίσει τη διεκδίκηση δεν σταματά: 

Τη νύχτα βγαίνω – κοιτάζω μακριά στον γιαλό 

κοιτάζω βαθιά μες στα δάση 

ανάβω μια μικρή φλόγα στη γη – ακούω τους ήχους 

αυτούς που δεν θ’ ακούσει πια κανείς – ακούω  

και τρέμω.167 

Ο ποιητής-αφηγητής, παρότι μόνος και αποκλεισμένος, επιδιώκει να ανάψει και πάλι 

τη φωτιά της επανάστασης. Τους ήχους, ωστόσο, του αγώνα δεν θα τους ακούσει 
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κανένας άλλος πέρα από αυτόν. Ο ποιητής, παρότι συνειδητοποιεί πως οι προσπάθειές 

του να αναζωπυρώσει τη φωτιά της επανάστασης είναι μάταιες, δεν παύει, ούτε θα 

πάψει να προσπαθεί. Αντιστέκεται, για ακόμα μια φορά, στην απόσυρση και την 

παραίτηση.  

 Μέσα στον απόηχο της παλαιάς επανάστασης, επανέρχονται στίχοι του ποιητή 

από τη συλλογή Κατά Σαδδουκαίων, με τη σύμπτυξη του χρόνου να εντείνεται και να 

επεκτείνεται και σε ποιητικό επίπεδο. Ο ποιητής επαναφέρει τον στίχο «το ρήγμα 

ψάχνω να βρω σ’ αυτό το μπετόν»168, όσο περιγράφει τη συνέχεια της κοπιώδους του 

προσπάθειας. Προσπαθεί και πάλι μόνος, σε έναν απομονωμένο κόσμο, να σημαδέψει 

τον δρόμο και να διαγράψει την πορεία για μία μελλοντική επανάσταση («τρέχω μέσα 

στη νύχτα / τρέχω με τ’ άλογό μου / βάζω πασσάλους πάνω στα όρη – σημαδεύω / τους 

δρόμους»169). Ο ποιητής «βιάζεται» να ορίσει τον δρόμο κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

«πριν αλέκτωρ λαλήση»170. Ο χρόνος του είναι περιορισμένος, διότι ο ποιητής-

προφήτης αναμένει την προδιαγεγραμμένη προδοσία, όσο το σκοτάδι επεκτείνεται και 

«η νύχτα μεγαλώνει». Μέσα στις δυσοίωνες εικόνες που περιγράφει, νιώθει και πάλι 

την ανάγκη να μιλήσει. Απέναντί του, όμως, βρίσκει περίεργα πρόσωπα να τον κοιτούν 

με απορία: «Μη με κοιτάτε παράξενα. / Κανένας δε με γνωρίζει;»171. Ο κόσμος όπου 

το πρόσωπο του ποιητή έχει ξεχαστεί, βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την πραγματική 

συνθήκη που βιώνει ο Κατσαρός εκείνη την περίοδο. Μετά το τελευταίο του ποιητικό 

έργο, έχει απομονωθεί και παραγκωνιστεί από τους συντρόφους του, ενώ οι απόψεις 

του και η φωνή του έχουν πράγματι αποσιωπηθεί.  

 Το πέμπτο μέρος της συλλογής φαίνεται να απαντά στους τελευταίους στίχους. 

Ο ποιητής-αφηγητής, ενώπιον όλων όσων τον κοιτούν παράξενα, ξεκαθαρίζει ποιος 

είναι και διαβεβαιώνει πως δεν είναι εχθρικός απέναντί τους. Με εικόνες από την εδώ 

και αιώνες περιπλάνησή του, ο ποιητής μοιάζει με το πνεύμα της επανάστασης που 

προϋπήρχε και ανέμενε την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί. Απαντώντας σε κάθε 

κατηγορία, διαμοιράζει έξι στίχους στο πέμπτο μέρος της συλλογής, εκφέροντας τον 

λόγο του με άρνηση: 

- «Δεν ήρθα να ξαφνιάσω τις μέρες σας - / δεν κρατώ τη ρομφαία.» 
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- «Δεν ήρθα να σταματήσω τους ποταμούς τα νερά / τους καρπούς – δεν ήρθα» 

- «Δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο.» 

- «Δεν ήρθα σαν ξένος – δεν ήρθα.»172 

Οι απαντήσεις του Κατσαρού εισάγονται στο ποίημα, οι ερωτήσεις όμως απουσιάζουν. 

Και αυτό, διότι προέρχονται από πραγματικά συμφραζόμενα, έπειτα από τις 

κατηγορίες που δέχτηκε ο Κατσαρός για τη συλλογή Κατά Σαδδουκαίων και την 

κριτική που άσκησε στη σταλινική Αριστερά. Ο ποιητής προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη 

θέση του μέσα από το Οροπέδιο, ή, τουλάχιστον, να διαβεβαιώσει πως δεν επιδιώκει 

ρήξη με τον ιδεολογικό πυρήνα.173 Αντιθέτως, «ανέμιζε μαύρα λάβαρα στις αρτηρίες 

των δρόμων», «είναι ο άνεμος η βροχή τα έρημα δάση», «ο καταρράκτης το νερό το 

πουλί»174. Ενυπάρχει πλέον στη φύση και έχει μεταμορφωθεί στην αμιγή ουσία της 

επαναστατικής ορμής.  

 Η «απολογία» του Κατσαρού συνοδεύεται με την αυτοθυσία του. Ανεβαίνοντας 

στην αγχόνη, έτοιμος να «βυθίσει το μαχαίρι στο στήθος»175, θυσιάζεται μεσσιανικά 

για τους επόμενους, επιθυμώντας με το αίμα του να τους δώσει ενέργεια. Γίνεται ο 

ίδιος πολεμιστής του παρελθόντος που θα ενισχύσει μία μελλοντική επανάσταση, όταν 

έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Η αυτοθυσία του, όμως, έγκειται και σε έναν ακόμη 

παράγοντα. Ο ποιητής-αφηγητής διαβρώνεται από την ίδια του τη δύναμη. Όπως 

αναφέρει, «ο άνεμός του κάθε νύχτα τον παγώνει»176. Η επαναστατική του ορμή πια 

τον υπερβαίνει και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Έτσι, επιλέγει να τη μεταβιβάσει 

στους επόμενους.  

   Το έκτο μέρος της συλλογής προμηνύει και αυτό την απόσυρση του ποιητή. 

Διασαφηνίζει, ωστόσο, τη φύση αυτής της απόσυρσης, η οποία δεν έχει μόνιμο 

χαρακτήρα. Ενώ λαμβάνουμε και πάλι εικόνες της φύσης και η ενέργειά της 

εξακολουθεί να μένει αναξιοποίητη, ο ποιητής διηγείται τη διαδικασία της αποχώρησής 
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του. Εγκαταλείποντας την «έρημο», τους «αγρούς», το «βαθύ του ποτάμι», κατεβαίνει 

μέσα στη γη, μονάχα για να αναδυθεί λίγο αργότερα εκπέμποντας φως, μέσα από τα 

βάθη της θάλασσας. Με μία συνεχή κυκλική οργανική πορεία, ο ποιητής γίνεται ένα 

με τη φύση, πεθαίνει και ανασταίνεται διαρκώς, σημαδεύοντας για αιώνες την πορεία 

προς την ελευθερία, ανάμεσα στον λαό. Ο ποιητής επιλέγει να ολοκληρώσει το έκτο 

μέρος της συλλογής με τον στίχο «η σκήτη πάλι με περιμένει»177. Σηματοδοτώντας τη 

νέα του απόσυρση, εξαγγέλλει την αποχώρησή του, αφού πρώτα έχει διαβεβαιώσει για 

την αναπόφευκτη μελλοντική επιστροφή του.  

 Φτάνοντας στο έβδομο και τελικό μέρος της συλλογής, ο ποιητής ολοκληρώνει 

το τελευταίο του έργο πριν την πολυετή ποιητική του απόσυρση –με μοναδική 

εξαίρεση το ποίημα «Μπαλάντα για τους ποιητές που πέθαναν νέοι» το 1958– 

περιγράφοντας τον ερχομό μίας νέας εποχής για αυτόν. Όπως γράφει: 

Το στέρεο διαλύεται – τα γαμψά σχήματα πείθουν 

το στέρεο φεύγει τετράγωνο λιώνει 

κι εγώ μ’ όλο το βάρος αδιάφορος προχωρώ 

στη νέα στη νέα εποχή μου –  

προχωρώ πάνω στον βράχο στο σκοτεινό οροπέδιο 

προχωρώ σαν άνεμος κραυγή –  

Γίνηκα σπόρος.178 

Μαζί με όσα ασταθή αλλάζουν και μεταβάλλονται, ο ποιητής νιώθει πως έχει έρθει και 

η δική του ώρα να προχωρήσει. Ετοιμάζεται για τη νέα του εποχή, γίνεται σπόρος για 

να φυτρώσει στο μέλλον. Είναι πια κομμάτι του κύκλου της ζωής και της φυσικής 

διαδικασίας. Αναλόγως, κυκλικά κινούνται και οι εικόνες από την πρώτη του ποιητική 

συλλογή, το Μεσολόγγι, τις οποίες εδώ επαναφέρει θραυσματικά. Η φύση αντιδρά, ζώα, 

κεραυνοί και αστέρια γεμίζουν λάμψη και φωνές τους τελευταίους στίχους του 

ποιήματος, υπενθυμίζοντας την άρρηκτη αλληλεπίδραση της επαναστατικής ορμής με 

τη φυσική δύναμη. Με σταθερή φωνή, ο ποιητής «τραγουδά», μέσα σε έναν έρημο 

κόσμο όπου κανείς δεν τον ακούει, αλλά εξακολουθεί ανεπηρέαστα να το πράττει. 

                                                           
177 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 86 
178 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 87 
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Όπως γράφει και ο Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, η πίστη στις θεμελιώδεις του αρχές και 

η επιμονή του ποιητή να τις υποστηρίζει, είναι ο λόγος της τελικής μοναξιάς του.179  

 

 

4.2 ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
 

Η ποιητική συλλογή Οροπέδιο έχει πολλά κοινά στοιχεία, ως προς τον συμβολισμό της, 

με το Μεσολόγγι. Πολλά επιπρόσθετα στοιχεία που παρατηρήσαμε στην ποιητική 

συλλογή Κατά Σαδδουκαίων εδώ απουσιάζουν. Τα στοιχεία της φύσης, για ακόμα μια 

φορά, είναι η κυρίαρχη αναπαράσταση της επαναστατικής ορμής και δύναμης. Ο 

άνεμος, για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο του 

Μιχάλη Κατσαρού, συμβολίζοντας την ορμή της διεκδίκησης της πραγματικής 

ελευθερίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του ανέμου, η οποία γίνεται πιο 

αφαιρετικά στο συγκεκριμένο έργο.180 Ο ποιητής έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο 

συμβολικό σύστημα σε βάθος τριών ποιητικών συλλογών, και, πλέον, κάθε σύμβολο 

μπορεί να σταθεί αυτόνομα και να γίνει πλήρως κατανοητό σε κάποιον που έχει 

διαβάσει και τα προηγούμενα έργα. Το ίδιο ισχύει για το σύμβολο του αλόγου, των 

ποταμών, των δέντρων και των δασών.     

 Ένα σύμβολο που αναπτύσσεται πολύ περισσότερο, σε σχέση με τις 

προηγούμενες ποιητικές συλλογές, είναι αυτό της πόλης. Ενώ η πόλη στις 

προηγούμενες συλλογές αναφέρεται πολύ λιγότερο, εδώ αποτελεί βασικό σύμβολο στο 

σύνολο του έργου. Στην πόλη ο ποιητής προσθέτει μεταφυσικά νοήματα, τις καθιστά 

διαχρονικό «σταυροδρόμι των πολιτισμών». Κάθε νέα πόλη που χτίζει αντιπροσωπεύει 

μία νέα εποχή που έρχεται, ενώ η διάλυση μίας πόλης είναι συνάμα υλική αλλά και 

πνευματική. Κατά κάποιον τρόπο, η πόλη αντιπροσωπεύει τον χώρο ανάμεσα στα 

τείχη, ένα επίσης αγαπημένο για τον Κατσαρό σύμβολο. Τα τείχη αναφέρονται 

ελάχιστα στο Οροπέδιο, ενώ οι πόλεις έχουν πρωταγωνιστική θέση, ως ένα σύμβολο 

                                                           
179 Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, «Μιχάλης Κατσαρός. Καθώς σας υποσχέθηκα το φθινόπωρο 

είναι για τους ποιητές και την ποίηση», Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 38 
180 Ο στίχος «ο άνεμός μου κάθε νύχτα με παγώνει» είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακόμα 

και σε έναν στίχο όπου το σύμβολο παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα για τον ποιητή-

αφηγητή, ο ασκημένος στην ποίηση του Κατσαρού αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει πλήρως 

το νόημα του στίχου.  
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χώρου και χρόνου, εφόσον λάβουμε υπόψη το συνολικό πνεύμα της συλλογής και τα 

πολλαπλά χρονικά της επίπεδα. 

 Το σύμβολο του σπόρου και του καρπού αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην 

παρούσα συλλογή. Από την ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων, η χαρακτηριστική 

φιγούρα του ποιητή προφήτη που μαζεύει «σκόρπιους σπόρους» ανάμεσα στο πλήθος 

επανέρχεται συχνά στο Οροπέδιο. Αυτή τη φορά όμως, ο ποιητής-αφηγητής γίνεται και 

ο ίδιος σπόρος, προμηνύοντας τον μελλοντικό του ερχομό, έπειτα από την απόσυρσή 

του. Πρόκειται, λοιπόν, για τη διπλή αναπαράσταση των σπόρων, καθώς ο ποιητής από 

τη μία τους μαζεύει και από την άλλη μεταμορφώνεται σε έναν. Αν συνυπολογίσουμε 

την περιπλάνηση του ποιητή για αιώνες, οι σπόροι είναι τα ψήγματα της επαναστατικής 

δύναμης, που με τον καιρό συγκεντρώνονται και κάποτε ανθίζουν, όταν έχει φτάσει η 

κατάλληλη ώρα. Έτσι και ο ποιητής, ενώ αποσύρεται και μεταβαίνει σε μία νέα για 

αυτόν πραγματικότητα, πρόκειται να «ανθίσει» τον κατάλληλο καιρό και να επανέλθει. 

Αναλόγως χρησιμοποιείται και η λέξη «καρπός» (πχ. «έγινα πια ο καρπός»181, «πίδακες 

στις φλέβες της γης για καρποί»182, κ. ά.). 

 

  

4.3 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΣΤΟ 

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ-ΠΡΟΦΗΤΗ 
 

Τα χρόνια που μεσολαβούν ανάμεσα στο Κατά Σαδδουκαίων και το Οροπέδιο είναι 

καθοριστικά για την εξέλιξη της ποιητικής έκφρασης του Μιχάλη Κατσαρού, όπως 

προαναφέρθηκε. Στο Οροπέδιο αντικατοπτρίζονται η απομόνωση και ο κοινωνικός 

παραγκωνισμός του ποιητή, ενώ ο ίδιος συνειδητά χρησιμοποιεί τους στίχους του για 

να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Η εικόνα του ποιητή-προφήτη, που αναδείχθηκε μέσα από 

τις σελίδες του Κατά Σαδδουκαίων, ολοκληρώνεται στο Οροπέδιο, και τα πραγματικά 

γεγονότα που εκτυλίσσονται στη ζωή του ποιητή συντελούν σε αυτή την ολοκλήρωση. 

Ενώ στο Κατά Σαδδουκαίων συναντούμε τον μάρτυρα και προφήτη που προμηνύει την 

επερχόμενη καταστροφή και την αλλοίωση της ιδεολογίας, το Οροπέδιο 

                                                           
181 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 77 
182 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 86 
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διαδραματίζεται σε έναν χώρο και χρόνο όπου η καταστροφή έχει επέλθει και αφήσει 

πίσω της χαλάσματα και απόλυτη σιωπή. Ο ποιητής-προφήτης περιφέρεται μόνος σε 

έναν έρημο κόσμο και προαναγγέλλει την απόσυρση και αυτοθυσία του, με σκοπό να 

μεταδώσει την ενέργεια και την ορμή του στους επόμενους μαχητές, όταν αυτοί 

μελλοντικά εμφανιστούν.  

 Το μεσσιανικό στοιχείο στη φιγούρα του ποιητή-προφήτη εντείνεται και 

αναπτύσσεται περισσότερο στο Οροπέδιο, με τα στοιχεία της προδοσίας να 

πληθαίνουν. Ο ποιητής βρίσκεται στο στόχαστρο και προσπαθεί να πείσει όσους τον 

κατηγορούν πως δεν συνωμοτεί εναντίον «του νόμου». Ως «Σωκράτης της σύγχρονης 

Αθήνας», όπως τον χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κρεμμύδας,183 θυσιάζεται για τις 

αρχές που πρεσβεύει με την ελπίδα να πυροδοτήσει τους αγώνες των επόμενων, όταν 

έρθει αυτή η ώρα. Σταδιακά, μετατρέπεται σε μάρτυρα με όλες τις έννοιες του όρου, 

καθώς καλεί τους συντρόφους του να μεταλάβουν το αίμα του, έπειτα από την 

αυτοθυσία του. Το προσωπείο του, άλλοτε σωκρατικό, άλλοτε μεσσιανικό και 

προφητικό, αντιπροσωπεύει τη με κάθε κόστος διεκδίκηση της ελευθερίας και της 

δικαιοσύνης, ακόμα και όταν αυτές προϋποθέτουν την προσωπική θυσία.  

Παρόλο που η ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων εκτυλίσσεται σε ένα 

ζοφερό περιβάλλον, όπου επικρατεί η αγωνία και οι αναμενόμενες εξελίξεις θα είναι 

καταστροφικές, το περιβάλλον του Οροπεδίου παρουσιάζει περισσότερα μελαγχολικά 

στοιχεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαρκής επανάληψη της λέξης «μόνος», 

η οποία κυριαρχεί σε κάθε μέρος της συλλογής. Ακόμα και όταν ο ποιητής παρεμβάλλει 

στην αφήγησή του στίχους όπου καλεί τους συντρόφους του σε νέο αγώνα, η αίσθηση 

της απομόνωσης επανέρχεται έπειτα από κάποιους στίχους, επαναφέροντας και τον 

ποιητή-αφηγητή στη ζοφερότητα του παρόντος. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος περιγράφει 

την τραυματικά στιγματισμένη εικόνα του ποιητή, η οποία αναδύεται μερικώς και στο 

Οροπέδιο: «ο Κατσαρός σε γενικές γραμμές, γίνεται μια τρυφερή στο βάθος της μορφή, 

ένα καμένο σπίτι, ένα ακρωτηριασμένο μνημείο με το πέρασμα του χρόνου, που 

θυμίζει τη σκληρή εποχή και τις θυσίες που πλήρωσε κατά καιρούς ο άνθρωπος».184 

 Πρόκειται για μία συλλογή που διακρίνεται από ιδιαίτερη ηρεμία και 

πραγματισμό. Η ένταση που παρατηρείται στο Μεσολόγγι και το Κατά Σαδδουκαίων 

                                                           
183 Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, «Μιχάλης Κατσαρός. Δεν ξεπέφτω σε Θεό εγώ», Η εποχή, 29 

Νοεμβρίου 1998 
184 Γιώργος Μαρκόπουλος, «Οι Σαδδουκαίοι», Μανδραγόρας, τ. 58, Ιούνιος 2018, 64 
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εδώ απουσιάζει. Παρόλο που οι περιγραφές του Κατσαρού διακρίνονται από μία 

μελαγχολική ηρεμία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δεν εγκαταλείπουν τη γραφή 

του. Η εικόνα του ποιητή-προφήτη ή μάρτυρα, πάντα συνοδεύεται από την ελπίδα του 

και την επιμονή του. Παράδειγμα αποτελούν και οι δύο τελευταίοι στίχοι της συλλογής: 

«βγάζω τον αυλό τις χορδές τις κιθάρες / και τραγουδάω»185. Ο ποιητής δεν αφήνει 

ποτέ τη φωνή του να χαθεί και να αποσιωπηθεί, ακόμα και όταν γνωρίζει πως τραγουδά 

σε έναν έρημο κόσμο. Επίσης, η αυτοθυσία του και η απόσυρσή του δεν είναι οριστική, 

πράγμα που ξεκαθαρίζει αρκετές φορές. «Γίνεται σπόρος» με σκοπό να φυτρώσει στο 

μέλλον, επιστρέφει «στη σκήτη του» με σκοπό να αναδυθεί και πάλι στο φως τον 

κατάλληλο καιρό. Η αντίσταση στη μελαγχολία και την καθολική και οριστική 

παραίτηση διακρίνεται τόσο στο Οροπέδιο όσο και στο Κατά Σαδδουκαίων, με τη 

διαφορά, όμως, πως η τελευταία συλλογή της πρώτης φάσης του Μιχάλη Κατσαρού 

παρουσιάζει ένα πολύ πιο αποτρεπτικό, ως προς την επιστροφή του, περιβάλλον.  

 Το Οροπέδιο ολοκληρώνει μία κυκλική πορεία ανάμεσα στις τρείς πρώτες 

συλλογές του Κατσαρού. Παρουσιάζει τα συμβολικά αλλά και δομικά χαρακτηριστικά 

του Μεσολογγίου. Συγκεκριμένα, το Οροπέδιο αποτελεί και αυτό, όμως και το 

Μεσολόγγι, ένα εκτενές ποίημα, σε αντίθεση με το Κατά Σαδδουκαίων, το οποίο 

αποτελείται από ξεχωριστά ποιήματα. Αναλόγως, ο συμβολισμός του Οροπεδίου 

αξιοποιεί τα στοιχεία της φύσης, όπως και στο Μεσολόγγι, με μεγαλύτερη βέβαια 

συχνότητα και ένταση. Η φύση και πάλι πρωταγωνιστεί, αντιδρά και συναισθάνεται 

την ψυχική κατάσταση του ποιητή-αφηγητή, ο οποίος γίνεται πια οργανικό κομμάτι 

της και συμμετέχει και ο ίδιος σε μία κυκλική διαδικασία απόσυρσης και επαναφοράς.  

Όπως αναφέρει και η Ρούλα Κακλαμανάκη σε κριτική της για το Οροπέδιο, «μαζί 

λοιπόν με τον άνεμο και τη μυστική συνομιλία του με το πλήθος ο ποιητής έρχεται και 

φεύγει, ταυτισμένος και μόνος επαληθεύοντας τη δύναμη του ανέμου και τη δική του 

αυτοτέλεια μέσα στην ανεξέλεγκτη συνοδοιπορία τους».186         

 

 

 

                                                           
185 Μιχάλης Κατσαρός, Μείζονα Ποιητικά…, ό. π., 88 
186 Κακλαμανάκη Ρούλα, «Μια σύντομη περιπλάνηση στον κόσμο του Μιχάλη Κατσαρού», Η 

λέξη 13, 3-4/1982, σ.157-161 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

H έναρξη της ποιητικής πορείας του Μιχάλη Κατσαρού γίνεται με το Μεσολόγγι, ένα 

ρομαντικό επαναστατικό εκτενές ποίημα, στο οποίο ο ποιητής συνενώνει το παρόν με 

το παρελθόν, εμπνεόμενος από την ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου. Δεδομένου ότι 

το Μεσολόγγι δημοσιεύεται το 1949, έχει γραφτεί κατά τη διάρκεια του Ελληνικού 

Εμφυλίου και είναι φορτισμένο με τις ελπίδες και τα οράματα του ποιητή για το 

μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κατσαρός αρχίζει σταδιακά να διαμορφώνει το 

συμβολικό του σύστημα, το οποίο σε πρώτη φάση απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά 

από στοιχεία της φύσης. Το φυσικό τοπίο του Μεσολογγίου, όπου διέμενε ο ποιητής 

κατά τη συγγραφή του, κυριαρχεί στο κείμενο και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 

εξέλιξη της αφήγησης. Ο ποιητής αξιοποιεί εικόνες από το δημοτικό τραγούδι και τη 

σολωμική ποίηση, συνθέτοντας ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν και το παρόν 

ενώνονται, προκειμένου να ευοδωθεί ο πολυπόθητος αγώνας για την ελευθερία. 

 Ο Κατσαρός ονομάζει τη δεύτερη ποιητική συλλογή Κατά Σαδδουκαίων και 

την εκδίδει το 1953. Εδώ, η στάση του ποιητή παρουσιάζεται εντελώς διαφορετική σε 

σχέση με το Μεσολόγγι, καθώς τα στοιχεία κριτικής και αμφισβήτησης απέναντι στην 

ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι διάχυτα σε όλο το έργο. Η πίστη του 

Κατσαρού στην ιδεολογία δεν έχει εξασθενήσει, καθώς συνεχίζει να μάχεται, μέσα από 

την ποίησή του, για την εξέλιξη του κινήματος. Αναμφίβολα, το Κατά Σαδδουκαίων 

ξεχωρίζει σε πολλά επίπεδα ανάμεσα στα έργα της πρώτης φάσης της ποίησης του 

Μιχάλη Κατσαρού. Τόσο οι δομικές επιλογές του, με κυριότερη την παράθεση 

ξεχωριστών έντιτλων ποιημάτων, όσο και η εξέλιξη και διεύρυνση του συμβολικού του 

συστήματος, δημιουργούν μία εικόνα που αποκλίνει από το Μεσολόγγι και το 

μεταγενέστερο Οροπέδιο· συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Κατσαρός εισάγει στους 

συμβολισμούς του πρόσωπα και αντικείμενα, κάτι που έλειπε από το Μεσολόγγι, και 

αυτό πιθανότατα οφείλεται στη διαφορετική στόχευση αυτής της συλλογής. Ο ποιητής 

χρησιμοποιεί τα κείμενά του για να μοιραστεί τους προβληματισμούς του και να 

αφυπνίσει όσους απομακρύνονται από τη διεκδίκηση της πραγματικής ελευθερίας. Η 

κριτική στάση του στη συλλογή Κατά Σαδδουκαίων επέφερε την περιθωριοποίηση του 

ποιητή από τους συντρόφους του. 



104 
 

 Τρία χρόνια μετά, το 1956, ο Μιχάλης Κατσαρός δημοσιεύει το Οροπέδιο, το 

τελευταίο έργο της πρώτης ποιητικής του φάσης, με το οποίο προαναγγέλλει την 

ποιητική του απόσυρση. Εδώ επιχειρεί μία σύντμηση των συμβόλων του φυσικού 

κόσμου που χρησιμοποίησε στο Μεσολόγγι, με την κριτική ματιά που υιοθέτησε στο 

Κατά Σαδδουκαίων. Στο Οροπέδιο ο αναγνώστης παρακολουθεί την  περιπλάνηση του 

«ποιητή-προφήτη» μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, όπου το παρελθόν, το παρόν 

και το μέλλον συγκλίνουν και συγχωνεύονται. Ο ποιητής πασχίζει να ακουστεί ακόμη 

μια φορά, όμως αισθάνεται πως η φωνή του έχει χάσει τη δύναμή της. Ωστόσο, δηλώνει 

πως η πορεία του είναι κυκλική, άρτια εναρμονισμένη με τη φύση: η απόσυρσή του 

είναι προσωρινή, όμως αναγκαία για την επιστροφή του στο μέλλον. Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο έργο που συγκεντρώνει όλα τα ιδιαίτερα ποιητικά χαρακτηριστικά του, 

τα οποία γνωρίσαμε στα δύο προγενέστερα έργα, και σηματοδοτεί την έναρξη της 

πολυετούς ποιητικής σιωπής του. 

Παρόλο που ο Κατσαρός προαναγγέλλει μέσα από το τελευταίο έργο της πρώτης 

ποιητικής φάσης την απόσυρσή του, μια επισκόπηση στην μετέπειτα πορεία του κάνει 

αντιληπτό πως δεν πρόκειται για έναν ποιητή που παραιτήθηκε από τις ιδέες και τις 

διεκδικήσεις του. Αυτό, άλλωστε, αφήνει να διαφανεί στους τελευταίους στίχους του 

Οροπεδίου: ακόμη και αν δεν τον ακούει κανείς, ο ποιητής συνεχίζει να τραγουδά. 

Μπορεί να βυθίστηκε σε μία μακροχρόνια ποιητική σιωπή, όμως επανήλθε και 

συνέχισε να εκφράζεται, ακόμα και αν άλλαξε τους ποιητικούς του τρόπους. Αν και 

στο Οροπέδιο διακρίνεται η πικρία του μετά τον κοινωνικό του παραγκωνισμό, ο 

Κατσαρός επιβεβαιώνει πως η απόσυρση και η επιστροφή είναι μια φυσική εξέλιξη. 

Παρόλο που πιστεύει πως κανένας δεν αναγνωρίζει τη φωνή του, περνά τραγουδώντας 

στη «νέα του εποχή». 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
 

Το τελευταίο αυτό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μία οργάνωση των πιο συχνών 

συμβόλων που χρησιμοποιεί ο Μιχάλης Κατσαρός στις ποιητικές συλλογές Μεσολόγγι, 

Κατά Σαδδουκαίων και Οροπέδιο. Πρόκειται για σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί 

τουλάχιστον 3 φορές στο σύνολο των συλλογών. Η επιλογή των συμβόλων έγινε στο 

πνεύμα μίας συνολικής «αποκωδικοποίησης» του έργου, χωρίς να υπάρχει εστίαση σε 

κάποια συγκεκριμένη συλλογή ή ποίημα, ώστε να επιτευχθεί μία ολιστική αποτίμηση 

των κοινών τόπων των συλλογών, μία πιο συνολική προσέγγιση της πρώτης φάσης της 

ποίησης του Μιχάλη Κατσαρού. Τα σύμβολα είναι τοποθετημένα σε αλφαβητική σειρά 

και συνοδεύονται από τους τίτλους των ποιημάτων στα οποία εντοπίζονται, όσον 

αφορά τη συλλογή Κατά Σαδδουκαίων, καθώς και από τα αποσπάσματα μέσα στα 

οποία βρίσκονται. Τέλος, έχω δοκιμάσει να προσθέσω έναν πολύ συνοπτικό σχολιασμό 

για τη συνολική χρήση κάθε συμβόλου στα έργα, καθώς και κάποιες πιθανές ερμηνείες 

για το καθένα από αυτά. Δίπλα σε κάθε απόσπασμα αναγράφεται η σελίδα στην οποία 

εντοπίζεται, σύμφωνα με τον τόμο Μείζονα Ποιητικά (Σε επιμέλεια Άρη 

Μαραγκόπουλου, Εκδόσεις Τόπος 2018). Τα σύμβολα που επιλέχθηκαν είναι το άλογο, 

ο άνεμος, ο αυτοκράτορας, το δέντρο-δάσος, τα κλειδιά, το μπετόν, το πλήθος, η πόλη, 

ο πρίγκιπας, ο σπόρος, το σύμβολο του νερού, το τείχος και η φωτιά.   

 

Άλογο 

Το άλογο είναι συμβολικά συνδεδεμένο με τον πολεμιστή, είναι εργαλείο, μέσο και 

δύναμη. Όλες αυτές τις έννοιες μπορούμε να τις συνοψίσουμε στη λέξη «τρόπος»: 

τρόπος στην προσέγγιση των ιδανικών και στην επίτευξη των διεκδικήσεων. Κουβαλά 

τον πολεμιστή και είναι απαραίτητο στις μάχες του, αποτελεί όμως παράλληλα ένα 

έμβιο στοιχείο της φύσης, με δική του προσωπικότητα και διαφορετικό χαρακτήρα σε 

κάθε περίπτωση. Για αυτόν τον λόγο το άλογο παρουσιάζεται με πολλαπλούς 

προσδιορισμούς, όπως ατίθασο, γερό, ακέραιο ή ανάπηρο. Μπορεί να είναι ανεξάρτητο 

και να έχει τα δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά, ή να είναι υποδουλωμένο και 

εντελώς υπάκουο. Ο ποιητής-αφηγητής το χρειάζεται, όπως χρειάζεται τις ιδέες και τα 

όπλα του. Δεν είναι μονάχα ένα εργαλείο, αλλά και σύντροφος στη μάχη.  
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Μεσολόγγι 

o «“Τ’ άλογο! Δώστε το βυσσινί φαρί να τρέξω μη με / προφτάσει ο θάνατος”» (26) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Κατά Σαδδουκαίων»: «τ’ άλογά τους απ’ τον κάμπο μου» (31) 

o «Αυτή την ώρα»: «Αυτή την ώρα υποψιάζομαι / τις επερχόμενες γενιές πάνω 

σε ατίθασα άλογα / να με λυπούνται» (38) 

o «Ξανθός όμορφος ο εχθρός του βασιλείου»: «η φήμη να μεταφέρει το μπόι σου 

/ να μεταφέρει τ’ άλογό σου ̶ » (41), «να ξεχνάς τον προορισμό σου / να ξεχνάς 

τ’ άλογό σου» (42) 

o «Συνομωσία»: «ένα γερό άλογο τον οδήγησε / σε κρυφή προκυμαία» (44) 

o «Λαβδακίδαι»: «σας παίρνω στο χαλασμένο άρμα μου / με τ’ ανάπηρο άλογό 

μου ̶ » (58) 

o «Αντίθετα»: «Αντίθετα από το ποτάμι / το άλογο / το δέντρο» (63) 

o «Υστερόγραφο»: «Η διαθήκη μου πριν διαβαστεί […] ήταν ένα ζεστό άλογο 

ακέραιο.» (69) 

 

Οροπέδιο 

o «Τρέχω μέσα στη νύχτα / τρέχω με τ’ άλογό μου» (82) 

 

 

Άνεμος 

Ο άνεμος χρησιμοποιείται με δύο τρόπους: είτε ως ρεύμα στο οποίο μας καλεί ο 

ποιητής να αντισταθούμε είτε ως μία φυσική δύναμη που αντιπροσωπεύει την 

επανάσταση και τη μαχητικότητα. Στην δεύτερη περίπτωση, ο ποιητής χρησιμοποιεί 

τον άνεμο ανάλογα με άλλα φυσικά σύμβολα, όπως είναι το ποτάμι ή ο καταρράκτης, 

ως την ισχύ των ιδεών και τη διεκδίκηση της ελευθερίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο 
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χαρακτηριστικά σύμβολα στην ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού, καθώς αποτελεί την πιο 

συνήθη αναπαράσταση της επαναστατικής ορμής. Ο άνεμος χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο σε κάθε έργο του ποιητή με το τελευταίο, το Οροπέδιο, να έχει τις 

περισσότερες αναφορές στο σύμβολο.    

 

Μεσολόγγι  

o «κι όλα χάνονται / και τα σπαθιά και τα κορμιά κι ο άνεμος / αναδιπλώνουν τα 

φτερά» (20) 

o «μέσα στα μάτια τους άναβαν πανηγύρια / και φωτεινά σπίτια / άνεμο είχαν τα 

πόδια τους και φτερά» (23) 

o «κι ανοίγουνε τα βήματα πάνω στα βήματά μας / μπαίνουνε σαν άνεμος στα 

κορμιά μας» (25) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Λαβδακίδαι»: «θα σας συναντήσω έναν έναν ξεχωριστά / χωρίς άνεμο και 

βροχή / ζητώντας τις νύχτες βοήθεια» (57) 

o «Θα σας περιμένω»: «εγώ θα ξαφνιάζω τα πλήθη / ο άνεμος δικός μου» (64) 

o «Θα σας αφήσω»: «με άνεμο και χωρίς άνεμο / ανάμεσα στο αβέβαιο πλήθος 

σας / θα περιφέρομαι μόνος ̶  » (65) 

o «Η διαθήκη μου»: «Αντισταθείτε […] στον άνεμο» (68) 

o «Υστερόγραφο»: «εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς / τη νέα βουή στα 

δάση / τον άνεμο τον σκότωσαν» (69) 

 

Οροπέδιο 

o «Τα επίπεδα πληθαίνουν κροτούν ανεβαίνουν / με μουσική / με άνεμο 

ανεβαίνουν.» (75) 

o «Άνεμος υψώνει τα δέντρα – άνεμος γκρεμίζει το  / σκότος» (75) 

o «Δεχτείτε με πάλι. Είμαι ο άνεμος η οργή –» (77) 

o «Χωρίζει ο άνεμος τα στάχυα – τους λαούς» (77) 
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o «μαζί με τον νέο τον άνεμο ένα και μόνος» (78) 

o «Μην αφήσετε το νερό τον άνεμο και τη γη – / κάθε λεπτό και μαζί σας» (79) 

o «η νύχτα είναι μικρή –μεγαλώνει / ο άνεμος ετοιμάζει την έφοδο – οι φωνές» 

(82) 

o «Είμαι ο άνεμος η βροχή τα έρημα δάση / είμαι ο καταρράκτης το νερό το 

πουλί» (83) 

o «Ο άνεμός μου κάθε νύχτα με παγώνει.» (84) 

o «προχωρώ πάνω στον βράχο στο σκοτεινό οροπέδιο / προχωρώ σαν άνεμος 

κραυγή –» (87) 

o «Άνεμος νερό φωτιά μέσα στο φύτρο πιο μικρό» (87) 

 

 

Αυτοκράτορας 

Ο αυτοκράτορας αντιπροσωπεύει τον εξουσιαστή που δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση 

και συγκεντρώνει γύρω του μία πληθώρα συμβούλων, ακολούθων και αυλοκολάκων. 

Η φιγούρα του αντιπροσωπεύει την αυστηρή υπακοή και την τυπολατρική 

μεγαλοπρέπεια, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τον σκληρό μονάρχη, που συγκεντρώνει 

όλη την εξουσία στα χέρια του και επιβάλλει τις θέσεις του στον λαό. Οι αυλοκόλακες, 

οι σύμβουλοι και οι ακόλουθοί του προσπαθούν να τον πείσουν και να τον 

κολακεύσουν, ώστε να επιτύχουν και οι ίδιοι τον σκοπό τους. Οι πολιτικοί 

προβληματισμοί του Κατσαρού εκείνη την εποχή καθιστούν τον Στάλιν πιθανό 

πρόσωπο πίσω από τον συμβολισμό του αυτοκράτορα. Πολύ συχνά βλέπουμε τη λέξη 

«πρόεδρος» σε ανάλογη χρήση με αυτήν του αυτοκράτορα. 

 

Κατά Σαδδουκαίων  

o «Κατά Σαδδουκαίων»: «Πλήθος Σαδδουκαίων / Ρωμαίων υπαλλήλων / μάντεις 

και αστρονόμοι / (κάποιος Βαλβίλος εξ Εφέσου) / περιστοιχίζουν τον 

Αυτοκράτορα», «οι πονηροί ρωμαίοι υπάλληλοι του / αυτοκράτορος» (31) 

o «Βησιγότθοι»: «Άξαφνα η πόρτα μας άνοιξε. / Πρώτος κατέβαινε ο 

αυτοκράτορας / με καινούργια στολή», «ποιοί οι Βησιγότθοι οι αρχιεπίσκοποι 

/ κι ο ένδοξος αυτοκράτορας» (33) 
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o «Ξανθός όμορφος ο εχθρός του βασιλείου»: «ο γραμματέας του αυτοκράτορος 

έμπιστα να ρωτά», «να προσπαθείς να φτάσεις με υπομνήματα τον 

αυτοκράτορα» (41) 

o «Συνωμοσία»: «υποψιάζομαι τον δεύτερο πλοίαρχο / σκοπεύει να πουλήσει το 

βασίλειο / στον αυτοκράτορα», «τότε αφού γκρέμισαν τα πρώτα παλάτια τους 

/ ντύθηκα τη στολή του αυτοκράτορα» (45) 

 

 

Δέντρο, δάσος 

Το δέντρο ή δάσος είναι ένα από τα φυσικά σύμβολα στην ποίηση του Κατσαρού. 

Μέχρι και το Κατά Σαδδουκαίων τοποθετείται ως ένα ακέραιο στοιχείο της φύσης, το 

οποίο αντιδρά και συναισθάνεται τη μαχητικότητα και την αγωνιστικότητα. Στο 

Οροπέδιο, το δέντρο αποκτά προσωπική σύνδεση με τον ποιητή-αφηγητή. 

Συγκεκριμένα, ο αφηγητής αφενός παρουσιάζεται να κατοικεί πια μέσα σε ένα δέντρο 

ως οργανικό κομμάτι της φύσης και αφετέρου να παίζει μουσική στα δάση.  

 

Μεσολόγγι 

o «Μονάχα τη Βαράσοβα με τον Ζυγό / μισό στον αέρα / μισό στο νερό / 

μπρούτζινο γιγάντιο δέντρο τσακισμένο» (24) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Το σχήμα μου»: «Βαθιά στις ρίζες του δέντρου σας» (53) 

o «Πώς να καταχωρίσω»: «ανάβουν τις πυρκαγιές τα φλογερά λόγια / ανάβουν 

το δάσος μου που μου παρέδωσαν και ανεμίζει.» (56) 

o «Στο νεκρό δάσος»: «Στο νεκρό δάσος των λέξεων προχωράω.» (59) 

o «Αντίθετα»: «Αντίθετα από το ποτάμι / το άλογο / το δέντρο –», «κι ύστερα 

γυρίζετε τις πλάτες και τρέχετε / μέσα στο δάσος.» (63), «Εγώ ανάμεσα σε ξερά 

δέντρα και τάφους / με τη σημαία μου ένα κουρέλι» (63) 
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o «Υστερόγραφο»: «εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς / τη νέα βουή στα 

δάση» (69) 

 

Οροπέδιο 

o «Άνεμος υψώνει τα δέντρα – άνεμος γκρεμίζει το  / σκότος» (75) 

o «κι εγώ πάντα στο οροπέδιο των πολιτισμών – / των συντριμμάτων / κοιτάζω 

τη χλόη τα δέντρα τον ήλιο» (76) 

o «Μέσα στο δέντρο υπάρχω και ζω – / τρέμουν τα φύλλα – τα άνθη τρέμουν» 

(77) 

o «κοιτάζω τη χλόη – τα δέντρα τον ήλιο / κοιτάζω κοιτάζω.» (78) 

o «Φυτεύεις τα δέντρα – το στάρι ανθεί σε πελάγη.» (81) 

o «ζεύεις τους ποταμούς – τα βουνά / τρέχεις στα δάση / ανασταίνεις τους ήχους 

τους αυλούς τα νερά / σε τραγούδια» (81) 

o «Είμαι ο άνεμος η βροχή τα έρημα δάση / είμαι ο καταρράκτης το νερό το 

πουλί» (83) 

o «Η σιωπή / παγώνει τα δέντρα» (85) 

o «Τύμπανα παίζω στα δάση» (85) 

 

 

Κλειδιά 

Το κλειδί συμβολίζει συνήθως την εξουσία, στην ποίηση του Κατσαρού, όμως, 

ενδέχεται να έχει και μία άλλη προέκταση. Τα κλειδιά δίνουν στο άτομο τη δυνατότητα 

να αλληλεπιδρά με την ιδεολογία και τους πρακτικούς δρόμους που αυτή παίρνει, 

συνεπώς πρόκειται για την πρόσβαση στην αριστερή δράση της εποχής του Κατσαρού. 

Η παράδοση των κλειδιών  ίσως σηματοδοτεί τη μεταφορά και την παραχώρηση της 

ιδεολογικής «εξουσίας», δηλαδή της παραίτησης από τις αρχικές διεκδικήσεις και του 

άνευ αμφισβήτησης συμβιβασμού με τις επιλογές των ηγετών.   

 

Κατά Σαδδουκαίων 
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o «Κατά Σαδδουκαίων»: «Οι πονηροί ρωμαίοι υπάλληλοι του / αυτοκράτορος / 

τοιμάζουνε κρυφά να παραδώσουν / να παραδώσουν τα κλειδιά και την / 

υπόκλισή τους» (32) 

o Έπρεπε τώρα»: «Έπρεπε τώρα να βρω τα κλειδιά που πέταξαν / μέσ’ στο βαθύ 

πηγάδι οι υπηρέτες φεύγοντας» (48), «πως βρέθηκα μόνος χωρίς υπηρέτες / 

χωρίς τα κλειδιά και τα γέλια.» (49) 

o «Πώς να καταχωρήσω»: «φωνασκώ υποκρίνομαι παραδίδω τις εντολές / 

παραδίδω κλειδιά πολιτείες μπετόν και σημαίες.» (55) 

 

 

Μπετόν 

Το μπετόν παριστά τη συμπαγή, αδιάτρητη και αδιαπέραστη ουσία, η οποία εγκλωβίζει 

το άτομο και το καταδικάζει σε πνευματική ή φυσική υποδούλωση. Οι παγιδευμένοι 

στο μπετόν είτε ψάχνουν τρόπο διαφυγής είτε βρίσκονται σε μία στάσιμη κατάσταση 

εγκλωβισμού και αδυναμίας να ελευθερωθούν.       

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Ο δούλος»: «τι τον οδήγησε σ’ αυτό το τελευταίο διάβημα / που βρήκε την 

έξοδο αφού γύρω ήταν μπετόν» 

o «Έπρεπε τώρα»: «Ο πύργος χωρίς τους φρουρούς χωρίς υπαλλήλους / υψώθηκε 

όλος μπετόν και αδιάτρητα τα τεράστια τείχη» (48), «Δε βρίσκω το ρήγμα σ’ 

αυτό το μπετόν / σ’ αυτά τα παλιά τα πηγάδια ̶ » (49) 

o «Πώς να καταχωρήσω»: «φωνασκώ υποκρίνομαι παραδίδω τις εντολές / 

παραδίδω κλειδιά πολιτείες μπετόν και σημαίες.» (55) 

 

Οροπέδιο 

o «–Το ρήγμα ψάχνω να βρω σ’ αυτό το μπετόν–» (81) 
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Πλήθος 

Το πλήθος στο Μεσολόγγι χαρακτηρίζεται από μία συλλογική μαχητικότητα, η οποία 

το συμπαρασύρει στον αγώνα για την ελευθερία. Στο Κατά Σαδδουκαίων ο 

συμβολισμός του «πλήθους» αλλάζει. Το πλήθος είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, 

καθώς δεν παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. Μπορεί να βρίσκεται ενάντια 

στον ποιητή-αφηγητή, ή να πείθεται από αυτόν και να τον υποστηρίζει. Το πλήθος 

αντιπροσωπεύει τον λαό, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι τόσο ασταθές και 

ευμετάβλητο. Πολλές φορές χειραγωγείται από την εξουσία, άλλες αντιδρά και 

διαμαρτύρεται ή παρακολουθεί απαθές τις εξελίξεις. Παρίσταται ως μία μάζα, γίνεται 

χώρος όπου ο ποιητής μπορεί να κρυφτεί και να αποσυρθεί, ή στρέφεται εναντίον του, 

τον αμφισβητεί, του επιτίθεται. Όταν ο ποιητής θέλει να εκφράσει την επιρροή των 

ιδεών, γράφει πως ο ίδιος θα ενθουσιάσει το πλήθος, ενώ όταν μιλά για την πατρωνία 

της εξουσίας, παρουσιάζει είτε άλλους είτε τον εαυτό του στη θέση του ρήτορα ή του 

εξουσιαστή, ο οποίος κατακλύζει τα πλήθη με βροντερές δηλώσεις. Το πλήθος, 

συνολικά, βρίσκεται ευάλωτο και απροστάτευτο σε αυτόν που θέλει να το καθοδηγήσει 

και να το εκμεταλλευτεί. Οι εικόνες στις οποίες παρουσιάζεται συνήθως προκαλούν 

δυσφορία και εγείρουν το ερώτημα της ισότητας ανάμεσα στην εξουσία και τον λαό. 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί αυτό το σύμβολο για να καυτηριάσει τόσο την εκμετάλλευση 

της εξουσίας, όσο και την απάθεια του λαού, που δεν έχει περάσει στην αντίσταση και 

την αμφισβήτηση.    

 

Μεσολόγγι 

o «Γλάρε μην κλείσεις τα φτερά σε τούτη τη στιγμή / άνοιξε δρόμο μέσα στο 

πλήθος του βυσσίνου» (24) 

o «Κι έβλεπες μέσα στο πλήθος / φεσάκια από το Τούνεζι και δίκοχα» (25) 

o «Και με το πλήθος γίνηκα σαν ένα σώμα / γιγάντιο σώμα / π’ ανασαίνει / ζεστόν 

αγέρα κι άγρια φωτιά» (26) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 
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o «Κατά Σαδδουκαίων»: «Τώρα κι εγώ υποψιάζομαι / όλο το πλήθος των 

αυλοκολάκων» (32), «Εγώ πάλι μέσα στο πλήθος διακλαδίζομαι / η θέλησή 

μου διακλαδίζεται μέσα στο πλήθος» (32) 

o «Βησιγότθοι»: «Τώρα το πώς εγίνηκε το απαίσιο πλήθος / να στριμώγνεται 

πάλι στα κάγκελα» (34), «Διαδόθηκε μέσα στο αδιάφορο πλήθος η φήμη» (34) 

o «Αυτή την ώρα»: «αυτή την ώρα / εγώ πανύψηλος / με μπλε ρεμπούμπλικο / να 

κεραυνώνω τα πλήθη» (38), «ένα άγνωστο πρόσωπο που κάποια γυναίκα από 

το πλήθος ψιθύρισε: ο χωροφύλακας» (39),  «Εγώ είχα χαθεί μέσα στο 

ταραγμένο πλήθος / μόνος μου» (40) 

o «Ξανθός όμορφος ο εχθρός του βασιλείου»: «να κεραυνώνεις τα πλήθη με 

λόγους / να ξεχνάς τον προορισμό σου» (42) 

o «Συνωμοσία»: «παρακολουθώ τη σταθερή τους παρέλαση / λογχίζω τα πλήθη 

κι ωρύονται» (44), «Κει που δεν το περίμενα / πάνω στο παλιό το λιθόστρωτο 

/ κάτω ακριβώς από τ’ ανάκοτα / το πλήθος ζητάει όραμα» (45) 

o «Το σχήμα μου»: «Θέλω να μιλήσω απλά για την αγάπη / των ανθρώπων / και 

παρεμβαίνουν οι θύελλες / παρεμβαίνει το πλήθος» (52)  

o «Πώς να καταχωρήσω»: «το πλήθος έντρομο ενώ προχωρεί γυρίζει απότομα / 

κοιτάζει σε ορισμένο σημείο και κουρασμένο / κλαίει ̶  / δεν ξέρει / δεν υπάρχει 

/ δεν εξουσιάζεται.» (55)  

o «Στο νεκρό δάσος»: «Εγώ έχω μέσα στη θύμησή μου / την ώρα που ανέβαινε 

το πλήθος στις σκάλες / με τη φωτιά κρατώντας τη μεγάλη ταμπέλα / Όλη η 

εξουσία στα Σοβιέτ» (60) 

o «Μέρες 1953»: «Μέσα στο ήρεμο πλήθος υψώνομαι / με κοιτάζουν παράξενα» 

(61) 

o «Θα σας περιμένω»: «Πίσω από το χάρτινο κήπο σας / πίσω από το χάρτινο 

πρόσωπό σας / εγώ θα ξαφνιάζω τα πλήθη» (64) 

o «Θα σας αφήσω»: «ανάμεσα στο αβέβαιο πλήθος σας / θα περιφέρομαι μόνος 

 ̶ » (65) 

 

Οροπέδιο 

o «κατεβαίνουν τα πλήθη ασύνταχτα – πάλι σε φάλαγγες / κατεβαίνουν.» (77) 
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o «Κυκλοφορούσα αιώνες μέσα στο πλήθος σας / μαζεύοντας σκόρπιους 

σπόρους» (83) 

 

 

Πόλη, πολιτεία 

Η πόλη σηματοδοτεί τόσο τα όρια ενός ιδεολογικού χώρου, όσο και τις σχέσεις 

ανάμεσα στους κατοίκους της. Η πόλη αποτελεί τον χώρο ανάμεσα στα «τείχη» και 

αντιπροσωπεύει έναν ίδιο χώρο, μέσα στον οποίο πραγματοποιούνται άλλοτε μάχες και 

σφαγές και άλλοτε συνομωσίες. Στο Οροπέδιο, η πόλη έχει και μία μεταφυσική χροιά, 

καθώς συγκεντρώνει χαρακτηριστικά από διαφορετικά χρονικά επίπεδα. Η πόλη, 

επίσης, αντιπροσωπεύει και την οργάνωση ανθρώπων με κοινές ιδεολογικές 

πεποιθήσεις και σηματοδοτεί μία κοινή πορεία ανάμεσά τους, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις της εσωτερικής διαμάχης που προκύπτουν, από ανθρώπους που 

διαφωνούν και αντιτίθεται στον «νόμο» κάθε πόλης. Ο Μιχάλης Κατσαρός αναφέρει 

την ύπαρξη «νέων πόλεων» στο Οροπέδιο, άρα και την εξέλιξη τις ιδεολογίας από τους 

συνεχιστές της.   

 

Μεσολόγγι  

o «δρόμοι κι ονόματα / αδειανές πολιτείες / και πείνα / και σύννεφα» (21) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Δωριείς»: «κοιτάζω την ένδοξη πόλη / όπου ξαπλώνει ράθυμα πόρνη και 

δυναμίτης – / κοιτάζω τούτη την πόλη που την περικύκλωσαν / τα φρούρια» 

(37) 

o «Ξανθός όμορφος ο εχθρός του βασιλείου»: «κι αμέσως να διαδίδεται στις 

αγορές / μετά στα ανάκτορα / ότι κατέφθασε ένα πρόσωπο / ν’ ανατινάξει την 

πόλη.» (41) 
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Οροπέδιο 

o «Οι πόλεις χτίζονται – οι πόλεις πεθαίνουν» (75) 

o «Θα κτίσω τη νέα σας πόλη» (79) 

o «Η πόλη σας είναι πια έτοιμη.» (79) 

o «αυτός που δεν αλλάζει το βήμα τον ρυθμό το γέλιο / τη σιωπή / στη νέα – στη 

νέα του πόλη» (79) 

o «κοιτάζω πάλι την πόλη – τα χτίρια πάλιωσαν» (800 

o «Πάνω στο δικό μου το σώμα χτίζεις τις πόλεις. / Οι πόλεις έχουν δικό τους 

πια σώμα.» (81) 

 

 

Πρίγκιπας 

Ο πρίγκιπας είναι ο επίδοξος διάδοχος και ο εν δυνάμει αυτοκράτορας. Μπορεί να είναι 

ένας ή πολλοί και δεν παρουσιάζει σταθερότητα ως προς τον ρόλο του. Ενδέχεται να 

αποτελεί διαφορετικό πρόσωπο ανάλογα με τα συμφραζόμενα του ποιήματος και 

αναφέρεται άλλοτε με αρνητική και άλλοτε με θετική χροιά. Οι πρίγκιπες είναι 

διαφορετικοί ανάλογα με το ποιοι προωθούνται, ποιοι έχουν υποστήριξη ή ποιοι 

αντιμετωπίζουν αμφισβήτηση. Τη θέση του πρίγκιπα παίρνει ενίοτε και ο ίδιος ο 

ποιητής-αφηγητής.   

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Κατά Σαδδουκαίων»: «Διδάσκετε την επανάστασιν κατά του πρίγκιπος» (31), 

«υποψιάζομαι τις αυλητρίδες τη γιορτή / όλους τους λόγους και προπόσεις / 

αυτούς που παριστάνουνε τους εθνικούς / τον πορφυρούν χιτώνα του 

πρίγκιπος» (32), «νύχτα θα εγκαταστήσουν τη βασιλεία τους / νέοι πρίγκιπες 

με νέους στεφάνους» (32) 

o «Αυτήν την ώρα»: «στο τέλος υποκρίνομαι τον άθεο / παρατάσσω τους 

πρίγκιπες με τη βασίλισσα» (38) 
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o «Συνωμοσία»: «Τα υφάσματα μεταξωτά στα στήθη του πρίγκιπος» (43), «οι 

νυσταλέοι φύλακες κι η γκαρσονιέρα / που δέχτηκε επίσημα πρόσωπα / όπως 

τον καιρό των πριγκίπων / που από την πόρτα του κήπου το έσκαζαν / απ’ την 

επίβλεψη της παραμάνας.» (44), «Άδικα λένε με κακοποίησαν / εμένα τον ήρωα 

και τον καταλυτή / εμένα τον πρίγκιπα.» (45) 

o «Τυφλή εποχή»: «τώρα που όλα στερεώθηκαν επίσημα / τώρα που ένας 

πρίγκιπας επέθανε» (50), «ο πρίγκιπας ένα χλωμό παιδί με πορφυρούν 

χιτώνα» (51) 

o «Το σχήμα μου»: «“Οι νέοι πρίγκιπες με σάλπιγγες και νέες στολές”» (54) 

o «Θα σας αφήσω»: «Θα περιφέρομαι μόνος  ̶/ ένας φλογερός πρίγκιπας-μάγος.» 

(65) 

 

Σπόρος, καρπός 

Ο σπόρος και ο καρπός αναφέρονται πρώτη φορά στη συλλογή Κατά Σαδδουκαίων, 

αλλά χρησιμοποιούνται τακτικά και συστηματικά στο Οροπέδιο. Σηματοδοτούν 

αφενός το μέλλον και την εξέλιξη και αφετέρου συμβολίζουν τα διασκορπισμένα 

θραύσματα της επαναστατικότητας, τα οποία συλλέγει ο ποιητής-αφηγητής. Στο 

Οροπέδιο ο ποιητής-αφηγητής μετατρέπεται ο ίδιος σε σπόρο, προμηνύοντας έτσι τη 

μελλοντική του επιστροφή, ενώ παράλληλα περιγράφει τη μεταμόρφωσή του σε 

οργανικό κομμάτι της φύσης. Οι σπόροι είναι, επίσης, συνδεδεμένη με την «μακρινή 

ανάσταση» που ο ποιητής αναφέρει στο ποίημα «Κατά Σαδδουκαίων», και για αυτόν 

τον λόγο ενέχουν και τη σημασία της προσωπικής του «άνθησης» στο μέλλον. 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Κατά Σαδδουκαίων»: «μαζεύω τους σκόρπιους σπόρους μου / για την 

καινούρια μακρινή μου ανάσταση / μαζεύω» (32) 

 

Οροπέδιο 
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o «Μέσα στο δέντρο υπάρχω και ζω – / τρέμουν τα φύλλα –τα άνθη τρέμουν– / 

Έγινα πια ο καρπός» (77) 

o «Ελάτε ελάτε. Ιδού το σώμα μου / σας το προσφέρω –έχει γαλήνη– / Έγινα πια 

ο καρπός.» (77) 

o «Τους καρπούς τώρα τους γεύεσαι γη – εγώ δεν υπάρχω.» (81) 

o «Δεν ήρθα να σταματήσω τους ποταμούς τα νερά / τους καρπούς – δεν ήρθα.» 

(83) 

o «Οι εικόνες παίρνουνε σχήμα και χρώμα – / πίδακες στις φλέβες της γης για 

καρποί» (86) 

o «προχωρώ πάνω στον βράχο στο σκοτεινό οροπέδιο / προχωρώ σαν άνεμος 

κραυγή – / Γίνηκα σπόρος.» (87) 

 

 

Σύμβολο του νερού (ποταμός, ποτάμι, καταρράκτης) 

Το νερό, είτε αναπαρίσταται ως καταρράκτης είτε ως ποτάμι, συμβολίζει τη φυσική 

καθαρότητα και αγνότητα από την οποία πηγάζει και η επαναστατική δύναμη. 

Συγκεκριμένα, τα ποτάμια και οι καταρράκτες έχουν ανάλογο ρόλο με αυτόν του 

ανέμου. Τα συγκεκριμένα σύμβολα ενέχουν την έννοια της κίνησης. Η φυσική τους 

ορμή και ενέργεια συμβολίζει τη χειμαρρώδη δύναμη των ιδεών, της αντίστασης και 

του αγώνα για ένα δίκαιο μέλλον, που συμπαρασύρουν όποιον βρίσκεται στο ρεύμα 

τους. Όπως και με το σύμβολο του ανέμου, έτσι και εδώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

το ποτάμι χρησιμοποιείται ως ισχύς στην οποία καλείται ο αναγνώστης να αντισταθεί.  

 

Μεσολόγγι  

o «Τα νερά κοιμούνται. / Τα νερά σωπαίνουν» (17) 

o «πάνω στο κρύο πρόσωπο της γης φυτρώνουν ράχες / θέλουν να σπάσουν το 

νερό που τύφλωσε» (17) 

o «ρωτάν ρωτάν ρωτάν / ένα γιατί που σπάει τα νερά του δειλινού» (17) 

o «τρέχει πάνω στην άγρια θάλασσα / πάνω στον κάμπο λύνει τα ποτάμια» (17) 

o «σαν τα κύματα χρυσά / σαν το νερό καθαρά / σαν την πέτρα» (18) 
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o «Μονάχα τη Βαράσοβα με τον Ζυγό / μισό στον αέρα / μισό στο νερό / 

μπρούτζινο γιγάντιο δέντρο τσακισμένο» (21) 

o «κι ως εχτυπούσαν τα νερά στα φρένα μου / αστροβολάει το κορμί και γίνεται 

θάλασσα» (22) 

o «λυσσομανάνε τα πανιά κι ακούγονται τραγούδια / να σκαρφαλώνουν πάνω 

στα νερά» (22) 

o «και να ‘μια ο δαυλός αδέρφια μου / κι εγώ η σάρκα / και η φωτιά / και το γλυκό 

νερό που σβήνει.» (23) 

o «Πώς ξεπετάχτηκαν απ’ το νερό τόσα πνιγμένα παλικάρια» (25) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Κατά Σαδδουκαίων»: «Τους άλλους απ’ την πέτρα και το τείχος μου / καθώς 

νερό πηγής τους είχα φέρει» (31) 

o «Δωριείς»: «Οι ποταμοί θα γύριζαν κύκλο στα περιθώριά μου» (36), 

«θυμίζοντας ένδοξους καταρράκτες» (36) 

o «Έπρεπε τώρα»: «όμως ανέβαιναν οι ποταμοί με μουσικές / πλημμυρίζαν το 

μεγάλο σαλόνι / κι εκεί όλα μαρμάρωναν.» 48 

o «Τυφλή εποχή»: «ακούγονται να σπάζουν επιφάνειες / κατρακυλάν στις φλέβες 

μας ποτάμια  ̶» (50), «Κάτω / στο βάθος / τόσα πέλματα βαριά / τόση βουή με 

καταρράχτες» (50) 

o «Αντίθετα»: «Αντίθετα από το ποτάμι / το άλογο / το δέντρο» (63), «κι άξαφνα 

χάνεται στην άμμο το ποτάμι» (63), «Μην αμελήσετε. / πάρτε μαζί σας νερό. / 

Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία.» (63) 

o «Όταν»: «Μα κάποτε που η κρύα σιωπή θα περιβρέχει τη γη […] θ’ ανοίξω το 

στόμα μου / θα γεμίσουν οι κήποι με καταρράχτες» (66) 

o «Υστερόγραφο»: «ώρες σκυμμένοι πάνω της με τρόμο / εξαφανίσανε τα μέρη 

με τους ποταμούς» (69) 

 

Οροπέδιο 

o «Μην αφήσετε το νερό τον άνεμο και τη γη – / κάθε λεπτό και μαζί σας» (79) 
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o «ζεύεις τους ποταμούς – τα βουνά / τρέχεις στα δάση / ανασταίνεις τους ήχους 

τους αυλούς τα νερά / σε τραγούδια» (81) 

o «ακούω ούρλιασμα λύκων –ακούω φωνές– / ακούω βουή καταρράχτες» (82) 

o «Είμαι ο άνεμος η βροχή τα έρημα δάση / είμαι ο καταρράκτης το νερό το 

πουλί» (83) 

o «Δεν ήρθα να σταματήσω τους ποταμούς τα νερά» (83) 

o «Οι δρόμοι ανοίγουν πληγές κρότους ποτάμια» (85) 

o «αφήνω τη νύχτα μου – το βαθύ μου ποτάμι» (85) 

o «πίδακες στις φλέβες της γης για καρποί / ταράζουν τα νερά πουλιά στους 

βράχους.» (86) 

o «βλέπω το πρόσωπό μου στο δικό σας ποτάμι.» (86) 

o «Άνεμος νερό φωτιά μέσα στο φύτρο πιο μικρό» (87) 

o «κροτούν οι φλέβες – οι υπόγειοι ποταμοί» (87) 

 

 

Τείχος 

Το τείχος, ή τα τείχη σε πληθυντικό, αποτελούν νοηματικό όριο του ιδεολογικού χώρου 

της Αριστεράς. Η περιοχή μέσα στα τείχη αναπαριστά τη συγκέντρωση της Αριστεράς 

και των διάφορων φωνών της και φαίνεται να λειτουργεί ως «ημέτερο» έδαφος. Ο 

ρόλος τους μερικές φορές είναι περιοριστικός, αφού δείχνουν να αποκλείουν τον 

ποιητή-αφηγητή από τον έξω κόσμο, και να τον αφήνουν να προσπαθεί να επιβιώσει 

σε έναν χώρο ελεγχόμενο και υπό αυστηρή εξουσία. Ο συμβολισμός τους αποτελεί ένα 

μέρος της κριτικής που ασκεί ο Κατσαρός στον σταλινισμό. Η χρήση των τειχών στο 

Μεσολόγγι βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου, 

συνεπώς εκεί δεν εντοπίζεται η ιδεολογική χροιά που προσδίδει ο Κατσαρός στα 

επόμενα έργα του.  

 

Μεσολόγγι 

o «λιώνουν τα τείχη που χτυπάς οργή / τα παλικάρια πια δεν καρτερούνε» (19) 
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o «κι άλλοι χτυπάνε τον οχτρό γιατί τον βλέπουν / κι άλλοι λυγίζουνε στα τείχη 

το κορμί» (20) 

o «Γκρεμίσαμε τα τείχη μας.» (26) 

o «Μακριά / πίσω από τα γκρεμισμένα μας τείχη / Ε λ ε υ θ ε ρ ί α.» (27) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Κατά Σαδδουκαίων»: «Τους άλλους απ’ την πέτρα και το τείχος μου / καθώς νερό 

πηγής τους είχα φέρει» (31) 

o «Δωριείς»: «Όμως σε τι θα ωφελούσε την υπόθεσή μας / όλη μου η μεγαλοπρέπεια 

/ όλες μου οι φωνές μέσα στα τείχη;» (36), «Η κίνηση μέσα στα τείχη μας είναι 

σημαντική.» (37) 

o «Έπρεπε τώρα»: «Ο πύργος χωρίς τους φρουρούς χωρίς υπαλλήλους / υψώθηκε 

όλος μπετόν και αδιάτρητα τα τεράστια τείχη.» (48), «Γύρω τα τείχη ψηλότερα 

απ’ το μπόι μου» (48) 

o «Τυφλή εποχή»: «θα κλείσουν οι πύλες / θα κλείσουν τα τείχη / θα παρατάξουν τα 

στρατεύματα» (50) 

 

Οροπέδιο 

o «εδώ μόνος σ’ αυτό τον περιορισμένο χώρο στον απέραντο / χωρίς τείχη» 

(75) 

o «όλα –εσείς– διαπερνάτε τα τείχη σας τους καπνούς» (79) 

o «έχεις δικιά σου φωνή – δικά σου τείχη» (81) 

o «τα τείχη συντρίβονται στο πρόσωπό μου» (87) 

 

 

Φωτιά, πυρκαγιά, φλόγα 

Η φωτιά αποτελεί, επίσης, ένα φυσικό σύμβολο της δύναμης και της μαχητικότητας, 

αντιπροσωπευτικό της επαναστατικής ορμής. Από το Μεσολόγγι και το πλήθος «που 

ανασαίνει άγρια φωτιά», μέχρι και τις φλόγες που ο ποιητής ανάβει στη γη προκειμένου 
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να κρατήσει την επαναστατικότητα ζωντανή στο Οροπέδιο, η φωτιά είναι ένα από τα 

πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της αγωνιστικότητας στην ποίηση του Μιχάλη 

Κατσαρού. Αξίζει, εδώ, να σημειωθεί, πως η φωτιά χρησιμοποιείται και με την 

κυριολεκτική αρνητική χροιά της, σηματοδοτώντας την καταστροφή, σε αρκετούς 

στίχους των συλλογών. 

 

Μεσολόγγι 

o «Γαϊτοπούλες που γυρνάν περήφανες απ’ το καμάκι / πυρκαγιές» (17) 

o «και να ‘μια ο δαυλός αδέρφια μου / κι εγώ η σάρκα / και η φωτιά / και το 

γλυκό νερό που σβήνει.»  (23) 

o «Κι ανάψανε μια πυρκαγιά πάνω στα μέτωπά μας / σκορπίσανε τέτοια βουή 

στα χώματά μας»  (24) 

o «Και με το πλήθος γίνηκα σαν ένα σώμα / γιγάντιο σώμα / π’ ανασαίνει / ζεστόν 

αγέρα κι άγρια φωτιά» (26) 

 

Κατά Σαδδουκαίων 

o «Δωριείς»: «αυτή [η πόλη] που με γέννησε και δεν έχει πια όνομα / δεν έχει 

αναμμένη φωτιά –» (37) 

o «Πώς να καταχωρίσω»: «ανάβουν τις πυρκαγιές τα φλογερά λόγια / ανάβουν 

το δάσος μου που μου παρέδωσαν και ανεμίζει.» (56) 

o «Στο νεκρό δάσος»: «την ώρα που ανέβαινε το πλήθος στις σκάλες / με τη 

φωτιά κρατώντας τη μεγάλη ταμπέλα» (60), «Πώς βγήκανε πάλι απ’ τη φωτιά 

/ ο Κος Διευθυντής / ο διπλωματικός ακόλουθος / ο Κος πρέσβης;» (60) 

o «Μέρες 1953»: «Αύριο που η ζωή θα μας σφίγγει θα βγεις με / την κορούλα 

σου στους δρόμους / γεμάτος απορία μέσα στις φλόγες» (62) 

o «Θα σας αφήσω»: «Η ώρα πλησίασε. Θα γκρεμιστούν οι ναοί. / Δεν υπάρχει 

φωτιά στην καρδιά σας.»  

 

Οροπέδιο 
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o «Ποιος μίλησε;  / στη φωτιά – στη φωτιά να ριχτεί / αυτός που παγωμένος 

σταθερός μπήκε στην πύλη» (79) 

o «στη φωτιά – αυτός που κουράστηκε και θέλει μόνο / την ακίνητη μάσκα» 

(79) 

o «κρατώ τη φωτιά τα κλαδιά τους ανθούς / και κοιτάζω.» (80) 

o «ανάβω μια μικρή φλόγα στη γη – ακούω τους ήχους» (81) 

o «–Το ρήγμα ψάχνω να βρω σ’ αυτό το μπετόν– / το ρήγμα. – Στο σκουλήκι της 

γης τη φλόγα υψώνω.» (81) 

o «Οι δρόμοι ανοίγουν πληγές κρότους ποτάμια / ανάβουν φωτιές στα σπίτια – 

στα στρατόπεδα» (85) 

o «Μοιράζω σημαίες φλόγες ωκεανούς» (85) 

o «Άνεμος νερό φωτιά μέσα στο φύτρο πιο μικρό» (87) 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΣΑΡΟ  
 

 

Συζητούσε μαζί σας ο πατέρας σας για την ποίησή του; 

Γενικά, με τον πατέρα μου είχαμε πιο στενές σχέσεις από την πρώτη Γυμνασίου και 

μετά. Όταν ήμουν στην πρώτη Δημοτικού,  σε ένα Λαχείο Συντακτών, που υπήρχε τότε 

και που μοίραζε σπίτια, είχα ο ίδιος κερδίσει ένα δυάρι στο Παγκράτι και μετακομίσαμε 

εκεί με τη μητέρα μου. Είχαν χωρίσει μερικά χρόνια πιο πριν, και εκεί, στο Παγκράτι, 

δεν τον πολυέβλεπα. Καμιά φορά περνούσε και με πήγαινε  βόλτα ή σινεμά. Θυμάμαι, 

με είχε πάει να δω τον Ιβάν τον Τρομερό του Αιζενστάιν, στο σινεμά «Θησείο» και 

άλλα πολεμικά που μου άρεσαν. Ο ίδιος δεν μιλούσε, τουλάχιστον σε μένα, για τα 

ποιήματά του, όμως η ποίηση του ήταν παρούσα στις παρέες και τις συγκεντρώσεις, 

και τις οικογενειακές και τις φιλικές της μάνας μου. 

Τότε οι μαζώξεις της οικογένειας ήταν πολυπληθείς, και πολλοί συγγενείς, κυρίως 

ανίψια της μητέρας μου ήταν διαβασμένοι και διανοούμενοι. Θυμάμαι στην ευρύτερη 

οικογένεια ανήκε ο συμβολαιογράφος και λόγιος Γιώργος Μαρινάκης, που είχε 

επιμεληθεί την έκδοση του συνόλου του έργου του ποιητή Γιώργου Σαραντάρη. Επίσης 

ήταν  και ο ανιψιός της, ο Στάθης Κατσαρελάς, με ποιητικό ψευδώνυμο Στάθης Μάρας, 

που ανήκε στην παρέα του πατέρα μου, όταν έγραφε τους Σαδδουκαίους, και έχουμε 

από αυτόν την ακριβή εξιστόρηση των γεγονότων σχετικών με τη λογοκρισία του 

«Αντισταθείτε» σε ένα κείμενό του. Είχα σκοπό να τον ρωτήσω κι άλλες λεπτομέρειες, 

αλλά δυστυχώς, τον σκότωσε πατώντας τον  με το αυτοκίνητό του ένας απρόσεκτος 

δημοσιογράφος, ονόματι Νίκος Ρίζος. Στις συγκεντρώσεις, λοιπόν, συχνά απήγγειλαν 

ποίηση και μετά τον Καρυωτάκη ή άλλους, διάβαζαν και Κατσαρό, ποιήματα από τα 

τρία πρώτα του βιβλία. 

Η μητέρα μου είχε και μια παρέα «των βουνών», κυρίως νέοι επιστήμονες,  φιλότεχνοι 

και ορειβάτες, που κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν νοίκιαζαν ένα πουλμανάκι 

Μερσεντές των 13ων θέσεων και οργανώνανε εκδρομές. Με αρχηγό τον υφηγητή της 

Νευρολογίας-ψυχιατρικής, πρώην αντάρτη και φυσιολάτρη, φιλότεχνο και φιλόμουσο 

Θάνο Κωσταντινίδη, κάναμε ορειβατικές πεζοπορίες, και έτσι εγώ είχα από μικρός 

κατακτήσει πολλές κορυφές βουνών της Ελλάδας. Εκεί στις εκδρομές, τα ποιήματα του 
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πατέρα μου απαγγέλλονταν και γενικά η ακτινοβολία του έργου του υπήρχε στο  

περιβάλλον. 

Αργότερα, η μάνα μου πήρε ένα δάνειο και αγόρασε ένα μεγαλύτερο σπίτι στην 

Κηφισίας. Εκεί ο πατέρας μου ερχόταν κάθε Παρασκευή το μεσημέρι. Συνήθως ήταν 

η μέρα, που η μητέρα μου είχε τη γυναίκα που τη βόηθαγε στις δουλειές του σπιτιού.  

Ερχόταν για να μου κάνει Αγγλικά κι ο ξάδερφός μου ο Άρης Μαραγκόπουλος, 

μετέπειτα λόγιος και συγγραφέας, που τότε ήταν φοιτητής, και τρώγαμε όλοι μαζί. Από 

εκείνη την περίοδο είναι και οι αυτοσχεδιασμοί που κάναμε με τον πατέρα μου, σε 

μουσική και ποίηση, που έχω μαγνητοφωνήσει με ένα μικρό sony που είχα αγοράσει. 

 Ήταν δικτατορία και για τα παλιά του ποιήματα δεν μιλούσε πολύ, έγραφε πάντα, αλλά 

η ποίηση, όπως και η ζωή του, είχε πάρει μια διαφορετική τροπή. Και ο ψυχισμός του 

επίσης. Ήταν πάντα ευχάριστος και γελούσαμε με διάφορες  ιστορίες που διηγιόταν, 

κυρίως από την παλιά Κυπαρισσία, αλλά καμμιά φορά ήταν πιο πικρός και ας πούμε 

πιο σουρεαλιστικός. 

Εκεί στο σπίτι της Κηφισίας  ήρθε μετά από πρόσκληση της μητέρας μου ο αδελφός 

του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γιάννης μαζί με τη δεύτερη (αν δεν κάνω λάθος) γυναίκα του, 

την Νίτσα Λουλέ, και αποφάσισαν να βρουν εκδότη για μια επανέκδοση των 

Σαδδουκαίων. Τότε ήταν που δημοσιεύτηκε το άρθρο του Γιάννη για την επάνοδο του 

ποιητή, στο πρώτο τεύχος του Αντί που αμέσως απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία της 

χούντας. Οι Θεοδωράκηδες, επειδή είχαν ζήσει μαζί με τον Κατσαρό, ήξεραν την 

ποίησή του από παλιά, και μου είχε κάνει εντύπωση ότι και ο Γιάννης και, όπως 

διαπίστωσα αργότερα όταν συναντηθήκαμε, και ο Μίκης, απάγγελναν απέξω στίχους 

του, ακόμα και ανέκδοτους, όπως πχ τον «Μάγο Ισκαβάντι», που θησαυρίστηκε πρώτη 

φορά στην έκδοση που κάναμε πέρσι με τον Τόπο. 

Εκεί, αργότερα η μάνα μου ζωγράφισε και δυο πορτραίτα του, που τα έχω εγώ, ενώ 

ένα τρίτο, παλιότερο, μια ακουαρέλλα, υπάρχει στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτίριο 

Γκίκα, που λίγο πριν πεθάνει έστησε ο Δεληβοριάς σαν πινακοθήκη. 

 

Πώς περιέγραφε τα βιώματά του από την δεκαετία του 1940; 

Νομίζω ότι σαφώς κανείς μπορεί (και πρέπει, αν μιλάμε για λογοτεχνική κριτική) να 

χωρίσει τη ζωή του Κατσαρού και την ποίηση του σε δύο περιόδους. Τα τρία πρώτα 



126 
 

βιβλία του, Μεσολόγγι, Σαδδουκαίοι και Οροπέδιο ανήκαν στην πρώτη περίοδο, καθώς 

και τα ποιήματα που έγραψε τότε και εκδόθηκαν από τον Τόπο στο βιβλίο Μείζονα 

Ποιητικά. Εγώ σαν μεγάλος, τουλάχιστον τόσο ώστε να μπορώ να διαβάσω ποίηση, 

τον γνώρισα τη δεύτερη περίοδο. Τότε μιλούσε μάλλον λίγο για την περίοδο του 

πολέμου ή των Δεκεμβριανών, ή τα κατοπινά, την Τρομοκρατία κλπ. Απέφευγε να 

εξιστορήσει τα τραγικά που συνέβαιναν, ούτε καν αυτά που τον αφορούσαν, το 

κυνηγητό από το κράτος ή την απομόνωση από τους πρώην συντρόφους του. 

Γενικά, πάντως, αν και στην ποίησή του υπήρξε δηκτικός, ήταν ένα χαρακτηριστικό 

της καθημερινής ζωής του, το ότι δεν μίλαγε άσχημα για κανέναν. Είχε και μια θεωρία, 

που για πλάκα ανάφερε πότε πότε, ότι όταν λέμε κακά πράματα, μένουν στην 

ατμόσφαιρα και αυτό κάνει και σε εμάς κακό (κάτι σαν κακό κάρμα). Έβλεπες, όμως, 

πως όταν τον πίεζες για κάτι, αντιδρούσε αλλάζοντας το θέμα και λέγοντας κάτι 

ποιητικό ή σουρεαλιστικό ή εντελώς παράλογο, αρκεί να μην μπει στην ανάγκη να το 

αντιμετωπίσει αρνητικά.  Κυρίως διηγείτο τα κάπως ευτράπελα ή τα περίεργα, ή τα 

σημαντικά,  όπως τη γνωστή συνάντησή του με τον Μίκη στα χαρακώματα των 

Δεκεμβριανών. Οι περισσότερες διηγήσεις του, όμως, ήταν από την εποχή της νεανικής 

ζωής στην επαρχία. 

 

Στις ποιητικές συλλογές Μεσολόγγι, Κατά Σαδδουκαίων και Οροπέδιο, ο Μιχάλης 

Κατσαρός χρησιμοποιεί έναν πλούσιο συμβολισμό, νοηματοδοτώντας εκ νέου 

λέξεις όπως ο άνεμος, οι ποταμοί, οι καταρράκτες. Πιστεύετε ότι ο συμβολισμός 

αυτός γεννήθηκε μέσα από δικά του ερεθίσματα και παραστάσεις της φύσης; 

Πιστεύω ότι οι συμβολισμοί από τη φύση ήταν μάλλον ex libris, από τα διαβάσματά 

του δηλαδή. Φυσικά τα παιδιά που ζούσαν τότε στην Κυπαρισσία με την υπέροχη 

θάλασσα αλλά και τις “αριές” (πεύκη ή αρία) πάνω στο βουνό Αιγάλεω της Μεσσηνίας 

και τον “καρτελά”, τον δυνατό άνεμο που ερχόταν από βόρεια, από τον ομώνυμο 

ποταμό, ήταν πιο εξοικειωμένα με τη φύση. Ο Μιχάλης Κατσαρός, όμως, σε όλη του 

τη ζωή, με εξαίρεση τη θάλασσα που την αγαπούσε (πήγαινε όλο το καλοκαίρι για 

μπάνιο), δεν είχε κάποιο δέσιμο με τη φύση, όπως πχ η μητέρα μου, η οποία ουσιαστικά 

ζούσε για να βρίσκεται στη φύση και πάντα δούλευε τις υπέροχες ακουαρέλες της στα 

βουνά και στα χωριά.  Όπως μου έλεγε ο Θάνος Κωνσταντινίδης, μόνο μια φορά 

κατόρθωσαν να πάρουν μαζί τους τον Κατσαρό σε εκδρομή σε ορεινό χωριό, που 
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ειρήσθω εν παρόδω, τη δεκαετία του ‘60 βρισκόντουσαν σε ημιάγρια κατάσταση, και 

δεν φαίνεται να ενθουσιάστηκε. Κάθε τόσο κοίταγε έξω από το παράθυρο του πούλμαν 

και έλεγε ειρωνικά «ωραία η φύσις Χαράλαμπε». Θυμόταν μια ιστορία από την 

Κυπαρισσία, που (όπως θα λέγαμε σήμερα) είχε γίνει βάιραλ,  όπου η επαρχιώτις και 

ρομαντική γυναίκα κάποιου κυρίου Χαράλαμπου, τον προέτρεπε να θαυμάσει τη φύση 

κι εκείνος της απαντούσε τσαντισμένος  «Ποιαααά, τα πουλάκια»;  Αντίθετα ο αδελφός 

του πατέρα μου, τοπικός ποιητής με ρομαντικές επιρροές, έγραφε για τη φύση της 

Κυπαρισσίας όπου «είναι ο χειμώνας τόσο γλυκός που ξεγελά την μυγδαλιά κι 

ανθίζει», στίχο που τον έχουν τοποθετήσει σαν μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο της 

πόλης. 

Τότε υπήρχε και το εξής αποτρόπαιο έθιμο. Όσοι μπορούσαν αγόραζαν ένα ζωντανό 

νεογέννητο αρνάκι και το έδιναν να το μεγαλώσει συνήθως ο μικρότερος της 

οικογένειας. Είχε και ο πατέρας μου ένα αρνί, και το πήγαινε για βοσκή δεμένο σε ένα 

λουράκι. Αλλά αυτό μέχρι το Πάσχα, οπότε τους το σέρβιραν στο φούρνο με πατάτες. 

Ο Κατσαρός είχε λυπηθεί για το τέλος του ζώου του και αργότερα είχε γράψει ένα 

ραδιοφωνικό, όπου έμπλεκε μια παρόμοια ιστορία του αρνιού, με την εκκλησιαστική 

αφήγηση για τον «αμνό του Θεού». 

 

Αναφερόταν στον κοινωνικό παραγκωνισμό του μετά την ποιητική συλλογή Κατά 

Σαδδουκαίων; Πώς αιτιολογούσε την αποσιώπηση της ποιητικής του φωνής; 

Όχι, δεν αναφερόταν ποτέ σ’ αυτό. Έγραφε έτσι κι αλλιώς διαφορετικό είδος ποίησης 

αλλά και ο ίδιος φαίνεται να είχε περάσει μια προσωπική μετάλλαξη, δηλαδή είχε φύγει 

από την καθωσπρέπει τακτοποιημένη ζωή και ζούσε έναν μοναχικό και 

αποτραβηγμένο βίο, και δεν εξέδιδε για μεγάλο διάστημα. Όμως, όταν είχαμε μαζευτεί 

στου Μίκη από πριν την συναυλία του Ορατόριου «Κατά Σαδδουκαίων Πάθη» στο 

Ηρώδειο, σε συνέντευξη που νομίζω είχε πάρει ο Λιάνης, είχε πει, αλλά πια χωρίς να 

δείχνει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πως με το ορατόριο του Μίκη είχε 

ξαναλογοκριθεί το έργο. Στην πραγματικότητα δεν είχε μόνο λογοκριθεί, αλλά είχε και 

διαστρεβλωθεί, ώστε να ταιριάζει στην ανατολικο-γερμανική κομμουνιστική 

ορθοδοξία. Το αστείο είναι ότι ο πρώτος «λογοκριτής», ο Βουρνάς, αφού βέβαια είχε 

απολογηθεί για τα παλιά,  έγραψε στην Αυγή άρθρο για να καταγγείλει τη δεύτερη 

λογοκρισία του έργου. Βέβαια, η πρώτη λογοκρισία μπορεί ίσως να δικαιολογηθεί 
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λόγω του κλίματος τρομοκρατίας κάτω από το οποίο λειτουργούσε ο αριστερός τύπος 

τότε, μπορεί να ήταν ένα είδος αυτολογοκρισίας, που έγινε από τους αρχισυντάκτες 

ερήμην του ποιητή, αλλά η περίπτωση του Μίκη ήταν μια καθαρή διαστρέβλωση. Και 

πάλι, απ’ ότι μου είπε ο ίδιος ο Μίκης, δεν γλύτωσε η γερμανική παράσταση από τις 

κραυγές αποδοκιμασίας των μελών της Γερμανικής Κομμουνιστικής νεολαίας. 

Από την άλλη, από όσο ξέρω, δεν έκανε κανείς κριτική για τον τίτλο του ορατόριου. 

Νομίζω «Κατά Σαδδουκαίων Πάθη» δε σημαίνει τίποτα, κι από ότι είπε ο Μίκης ήθελε 

να γράψει κι αυτός κάτι στο στυλ των έργων του Μπάχ. Μόνο που «Κατά Ματθαίον 

Πάθη» με αιτιατική, είναι τα πάθη στην εκδοχή του Ματθαίου, ενώ Κατά 

Σαδδουκαίων, με γενική, σημαίνει «εναντίον των Σαδδουκαίων». Φυσικά, μικρό το 

κακό. 

 

Ο Μιχάλης Κατσαρός με τον Μίκη Θεοδωράκη.  

 

Με ποια πρόσωπα από το αριστερό κίνημα διατήρησε σχέσεις μετά το 1950; 

Αμέσως μετά το ‘50 τα πράγματα ήταν άγρια και τον Κατσαρό τον είχαν πετάξει κι 

από το στράτευμα κι από το Σταθμό των Ενόπλων που δούλευε. Ο Καμπανέλλης, με 
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τον οποίο κάνανε παρέα (ήταν συνάδελφοι στο ραδιόφωνο) μου έχει περιγράψει την 

περίοδο σα μια μαύρη εποχή που στα καφενεία που μαζευόντουσαν επικρατούσε ο 

φόβος και η τρομοκρατία. Με τον Καμπανέλλη μίλησα κάποια χρόνια πριν πεθάνει, με 

αφορμή τους στίχους της Μαργαρίτας-Μαγιοπούλας, που ο δίσκος για πολλά χρόνια 

είχε το όνομα του πατέρα μου σα στιχουργό. Τελικά, μου εξήγησε ότι στην 

πραγματικότητα οι στίχοι ήταν του Καμπανέλλη και μια που ο πατέρας μου δεν μου 

είχε μιλήσει ποτέ γι’ αυτό, δεν είχα λόγους να το αμφισβητήσω. 

Με τον Μίκη, που τότε ήταν στο Παρίσι, ο πατέρας μου είχε στενή αλληλογραφία. Σε 

ένα από αυτά τα γράμματα, ο Μίκης του έγραψε ότι δεν θέλει να γίνει ένας μουσικάντης 

της αράδας, αλλά ένας «δουξ του λαού» αναφερόμενος στα inside jokes που έκαναν 

όταν ζούσαν στο υπόγειο του Χαλανδρίου, όπου αποκαλούνταν «Δούκες» και είχαν τις 

κατσαρίδες για μπάτλερ, τις έλεγαν «ο Αρμάνδος». Η Μυρτώ ισχυριζόταν στα 

γράμματά της, ότι «Μιχάλη μου, είσαι ο μόνος φίλος που μας απέμεινε στην Ελλάδα». 

Την περίοδο που ήμουν αρκετά μεγάλος ώστε να μπορώ να ασχοληθώ με τον πατέρα 

μου και σαν ποιητή, που συνέπεσε με τη δικτατορία, έβλεπα ότι είχε με όλους σχέσεις, 

αλλά όχι σε προσωπικό επίπεδο. Δεν επισκεπτόταν σπίτια αλλά ούτε δεχόταν 

επισκέψεις στο δικό του από τους παλιούς φίλους, η επαφή γινόταν μόνο στα 

καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά καφενεία, και φυσικά την περίοδο της χούντας δεν 

πολυέβγαινε στο κέντρο. Είχε κάποια στέκια της γειτονιάς και κυρίως μετά τη δεύτερη 

έκδοση των Σαδδουκαίων είχε παρέα νέους λογοτέχνες και καλλιτέχνες. Στους νέους 

συγκαταλεγόταν κι ο Μαρκόπουλος, είχαμε βγει καμιά δυο φορές, θαύμαζε 

απεριόριστα τον Κατσαρό και του μελοποίησε το Οροπέδιο, τα Τραγούδια του Νέου 

Πατέρα και άλλα. Πήγαμε μαζί σε μια συναυλία του, νομίζω την πρώτη, όπου εκτός 

από το «Σπίτι με τα κεραμίδια» είχε κι άλλο ένα “λετριστικό” το «Του Λού», που 

καταχειροκροτήθηκε και που πρόσφατα ανακάλυψα μια πρόχειρη μαγνητοφώνηση του 

με το sony μου και την ανέβασα στο ΥΤ. Τότε ήταν η εποχή της χουντικής λογοκρισίας 

και ο κόσμος έψαχνε σε ακατάληπτους στίχους κρυμμένα αντιστασιακά νοήματα. Εκεί, 

ο Ξυλούρης είχε πει και το Ζαβαρακατρανέμια σε στίχους του Μαρκόπουλου και έγινε 

χαμός, στο τέλος της συναυλίας ο κόσμος άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «Ε-λευ-θε-ρί-α» 

και είδα πρώτη φορά αστυνομικούς (δεν υπήρχαν ΜΑΤ) να εφορμούν με τα γκλομπ σε 

πλήθος. 
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Όταν έπεσε η χούντα και γύρισε ο Μίκης, ο Κατσαρός του έστειλε μήνυμα  «ό, τι θες 

Μίκη μου να σε βοηθήσω», ειρωνικό φυσικά γιατί τότε ο Θεοδωράκης ήταν πλούσιος 

και παντοδύναμος. Κάποια στιγμή, ο Μίκης, φαίνεται, θέλησε  να θυμηθεί τη νιότη του 

και δήλωσε ότι είχε σκοπό να πάρει ένα φορτηγό, να βάλει ένα πιάνο και τον παλιό του 

φίλο και να πάνε να εκπολιτίσουν τα χωριά. Το πρότζεκτ δεν έγινε ποτέ, αλλά μετά 

ανέβασε στο Ηρώδειο το (ξαναλογοκριμένο) ορατόριο των Σαδδουκαίων στα 

ελληνικά. Ο Πατρίκιος θαύμαζε πάντα τον Κατσαρό και σε μια εκδήλωση για την 

έκδοση των τριών συλλογών από τα Ελληνικά γράμματα δήλωσε ότι τον τοποθετεί 

στους μεγαλύτερους νεο-έλληνες ποιητές. 

 

Πώς προέκυψε η επανέκδοση της ποιητικής συλλογής Κατά Σαδδουκαίων; 

Συνδεόταν το γεγονός με την πολιτική κατάσταση της εποχής; 

Όπως είπα και πιο πάνω, οι διεργασίες για την επάνοδο του ποιητή ξεκίνησαν με τη 

συνάντηση της Κουλας Μαραγκοπούλου, της μάνας μου, με τον Γιάννη Θεοδωράκη 

και τη γυναίκας του. Είχε έρθει, φαίνεται, το πλήρωμα του χρόνου, και τουλάχιστον 

όσους αφορούσαν τα ποιήματα του, είχαν αλλάξει πια και ήταν σε θέση να τα 

κατανοήσουν. Και λέω «όσοι ήταν σε θέση» γιατί είναι φανερό ότι οι δεξιοί της εποχής 

δεν ασχολούνταν καθόλου με τέτοια θέματα. Ένα χτυπητό παράδειγμα. Με τον Κώστα 

Καραμανλή, τον μετέπειτα πρωθυπουργό, ήμασταν συμμαθητές στο Γυμνάσιο, έξι 

χρόνια στο διπλανό θρανίο. Ε, όταν πέθανε ο Μιχάλης Κατσαρός, ο Σημίτης έστειλε 

τηλεγράφημα και πολλοί άλλοι, ο Κύρκος και άλλοι ήρθαν στην κηδεία να τιμήσουν 

τον ποιητή, ο συμμαθητής μου τίποτα. Και αν το έκανε για ιδεολογικούς λόγους, θα 

έλεγα χαλάλι, κι εγώ ίσως να έκανα το ίδιο σε αντίστοιχη περίπτωση. Όμως δεν συνέβη 

αυτό. Απλά αγνοούσε και τον ποιητή και την ποίηση. 

Πάντως, όταν διαδόθηκε στους απλούς αριστερούς η ποίηση του πατέρα μου, είχαν πια 

φανεί σε όλους τα αδιέξοδα του σταλινικού αφηγήματος και ο κόσμος ήθελε μια 

καινούρια έμπνευση για αντίσταση, ιδίως τα μαύρα χρόνια της χούντας, αλλά και μετά, 

με τις απογοητεύσεις της δημοκρατίας. 

 

Τον ενδιέφερε η άποψη κριτικών ή άλλων ποιητών για την ποίησή του; 
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Πρέπει να υποθέσουμε ότι όπως όλοι οι καλλιτέχνες κολακευόταν από τις καλές 

κριτικές και γενικά από τη μεγάλη ακτινοβολία που είχε μετά την επαναδημοσίευση 

των Σαδδουκαίων. Απλά δεν το έδειχνε, όπως άλλοι. Άλλωστε την περίοδο για την 

οποία μιλάμε, όλοι οι κριτικοί κι οι λογοτέχνες τον είχαν αναγνωρίσει σαν έναν από 

τους καλύτερους Έλληνες ποιητές, αλλά δεν ήταν στον χαρακτήρα του να παινεύεται 

για το οτιδήποτε. Η στάση του για όλα αυτά ήταν μάλλον ειρωνική. Πάντως, πήγε και 

παρέλαβε το Βραβείο Ποίησης και φίλησε θερμά τη Μελίνα που του το ενεχείρησε. 

 

Ο Μιχάλης Κατσαρός παραλαμβάνει το Βραβείο Ποίησης από την Μελίνα Μερκούρη.  

 

Είναι επίκαιρος σήμερα ο Μιχάλης Κατσαρός; 

Νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που κάνει ένα έργο μεγάλο, το αν μπορεί να 

λειτουργήσει σε όλες τις εποχές. Για παράδειγμα, οι Βάκχες του Ευριπίδη θα 

μπορούσαν να ανέβουν και να νομίζεις ότι γράφτηκαν σήμερα, αρκεί ο σκηνοθέτης  να 
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χρησιμοποιήσει  την αρχαϊκή τελετουργία υπερβαίνοντάς την, έτσι που, ο θεατής να 

μπορέσει μέσα από την τρέλα των βακχευόντων και τον γελοίο ορθολογισμό του 

Πενθέα, να νοιώσει την ελλοχεύουσα τρέλα όλου του ανθρωπίνου γένους και τους 

άκαρδους υπολογισμούς της εξουσίας, που οδηγούν τις κοινωνίες στη διάλυση και τον 

πλανήτη στην καταστροφή. Υπάρχουν βέβαια έργα που δεν μπορούν να διαβαστούν 

χωρίς αναφορά στην εποχή τους. Ό μεν Άμλετ πχ, μπορεί να ανεβεί με μπλου τζήν, 

αλλά η Νόρα, δεν μπορεί να εμφανιστεί χωρίς μακριά φορέματα εποχής. Όμως, η  

ποίηση του Κατσαρού, δηλαδή τα περισσότερα ποιήματά του, είναι για όλες τις εποχές. 

Και νομίζω πως είναι γραμμένα έτσι, από την αρχή τους. Ο Κατσαρός, με αφορμή τα 

γεγονότα της δικής του εποχής και της δικής του εμπειρίας, αναπτύσσει πολλά από τα 

ποιήματά του μέσα σε μια ιστορική ή ψευδο-ιστορική, μυθική ατμόσφαιρα, ακριβώς 

για να διευρύνει και να υπερβεί την αίσθηση του επίκαιρου και να αναφερθεί στα 

μεγάλα και διαχρονικά. Έτσι κάθε εποχή μπορεί να δει στην ποίηση του Κατσαρού 

κομμάτια του εαυτού της και συγχρόνως κομμάτια της ανθρώπινης ουσίας. 

Για παράδειγμα, οι Σαδδουκαίοι και πολλά άλλα ποιήματα της ίδιας περιόδου.  Είχαν 

συγκεκριμένη αφορμή: τη μεγάλη ήττα του λαού, εν μέρει λόγω του δογματισμού, της 

κουταμάρας και μικρότητας των ηγετών του, και την προδοσία των ονείρων της 

επανάστασης. Αφορούσαν δηλαδή μια συγκεκριμένη εποχή. Όμως νομίζει κανείς ότι 

γράφτηκαν τώρα, για αυτό που ζούμε σήμερα. Για παράδειγμα: 

«Σκεφτείτε τη θέση των ποιητών 

 μετά την εγκαθίδρυση των κυβερνήσεων 

μετά τη διαταγή Παύσατε πυρ, 

υμνήσατε τους άρχοντας 

σκεφτείτε κι εμένα» 

Είμαστε πάλι σε μια περίοδο που “Το παύσατε πυρ υμνήσατε τον άρχοντα” είναι το 

σήμα κατατεθέν της κοινωνίας. 

          Ο μάγος Ισκαβάντι που προανέφερα τελειώνει με το «είχε μια νόσον άγνωστον 

των οφθαλμών». Πόσες μαϊμούδες-ηγέτες σήμερα δεν μας πλασάρονται σαν το Μάγο 

Ισκαβάντι, σαν clairvoyant με μαγικές ιδιότητες και στην πραγματικότητα δεν μπορούν 

να δουν πέρα από τη μύτη τους. Και με τον Covid και με την Οικονομική κρίση και με 
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το Brexit αποδεικνύεται ότι η μόνη μαγεία τους είναι να πείθουν τον κόσμο ότι είναι 

μάγοι, ενώ είναι μαϊμούδες. 

 

Χειρόγραφο του Μιχάλη Κατσαρού του ποιήματος «Ο Μάγος». Το ποίημα δημοσιεύτηκε πρώτη φορά 

στον τόμο Μείζονα Ποιητικά, σε επιμέλεια Άρη Μαραγκόπουλου, από τις εκδόσεις Τόπος.  

      Η πλάκα είναι ότι, όπως αποκαλύφθηκε, υπήρχε ένας πολιτικός όντως “παράδειγμα 

προς νέους εις όλην την Ασίαν” ο τρομερός Μάο, (που φυσικά μόνο μαϊμού δεν ήταν, 

επρόκειτο για έναν αδίστακτο, ανελέητο άνθρωπο μεν, πολιτικό γίγαντα, δε) που στο 

τέλος της ζωής του είχε όντως μια σπάνια αρρώστια των οφθαλμών και τυφλώθηκε. 

Για να μη μιλήσουμε για το ότι δεν προέβλεψε (και ποιος θα μπορούσε άλλωστε) ότι 

το κομμουνιστικό του κόμμα, όταν τα τίναξε ο ίδιος, θα γινόταν ο εκφραστής του 

σκληρού καπιταλισμού της Άγριας Ανατολής, ένα παράδοξο, που μπορεί να γίνει 

κατανοητό από δυτικό παρατηρητή, μόνο αν έχει εντρυφήσει, έστω και λίγο, στον 

Κομφούκιο. 

 

Υπάρχει κάτι, που δεν έχει ήδη ειπωθεί, και θα θέλατε να πείτε για τον πατέρα 

σας; 
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Απλά θέλω να υπενθυμίσω κάτι γνωστό: στον Θίασο του Αγγελόπουλου, υπάρχει ένας 

χαρακτήρας, ο ποιητής που στα δύσκολα χρόνια εμφανίζεται να έχει απομονωθεί 

κοινωνικά και ψυχικά, και γι’ αυτόν ο σκηνοθέτης είχε εμπνευστεί από τον πατέρα μου. 

Άλλωστε, στη δεύτερη σεκάνς που εμφανίζεται, μιλά μόνο απαγγέλοντας ποιήματα 

από τους Σαδδουκαίους. 

Αλλά και ο Τορνές, μού είχε εκμυστηρευτεί, ότι για έναν από τους χαρακτήρες της 

ταινίας του «Ένας ερωδιός για τη Γερμανία», έναν ποιητή, που μάλιστα τον  υποδύθηκε  

ο ίδιος ο σκηνοθέτης, είχε σαν πρότυπο τον Κατσαρό. Αν δει κανείς την ταινία, 

φαίνεται ότι τον παρουσίασε με την ψυχοσύνθεση μάλλον του ίδιου του Τορνέ, αλλά 

με την εξωτερική εμφάνιση, ρούχα, καπέλο, γυαλιά, μανιερισμούς του Κατσαρού, 

όπως ήταν την εποχή που γυρίστηκε η ταινία. 
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