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ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΡΩΜΑΝΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ, ότι οι διωγμοί της Αριστεράς τα μετεμφυ-
λιακά χρόνια έδωσαν ηγεμονική θέση στην αριστερή ιδεολογία και 

διανόηση. Αυτή ήταν ήδη φανερή τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’60 
(αν όχι και παλαιότερα) και έφτασε στο απόγειό της τη δεκαετία του ’701. 
Η συμπόνια που ένιωσε –σε ένα καθαρά ανθρώπινο επίπεδο– το υγιές 
κοινωνικό σώμα για τον κατατρεγμό και εξευτελισμό των κομμουνιστών 
(που έφταναν ως και τους συγγενείς τους μέχρι τρίτης γενιάς) ώθησε ένα 
μεγάλο μέρος του να πάρει μια θέση συμπάθειας γενικά απέναντι στην 
Αριστερά, παραβλέποντας τα μεγάλα λάθη της τα προερχόμενα από την 
έπαρση της πεποίθησης ότι εξέφραζε το «πολιτικά ορθό». Επακόλουθο 
ήταν στη συνείδηση πολλών να αντιμετωπιστούν η Δεξιά ως πολιτικά 
απαξιωμένη και η πίστη της στις δημοκρατικές αρχές ως αμφίβολη. Προ-

1  Ο Χρήστος Γιανναράς αναφερόμενος στη δεκαετία του ’70 γράφει στην εφημε-
ρίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ («Επετειακή Αναδρομή», 18.11.07):  «Σχολεία, πανεπιστήμια, 
θέατρα, πολιτιστικοί σύλλογοι, εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοκριτική και τεχνοκριτική, συν-
δικαλιστικά σωματεία, δραστηριότητες δήμων και κοινοτήτων, αλλά και η πολιτική 
των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, ήταν μετερίζια έκφρασης ή τόποι ζύμωσης 
ποικιλώνυμων εκδοχών της μαρξιστικής κοσμοθεωρίας. Κυβερνούσε το κόμμα της 
Δεξιάς, αλλά κυρίαρχη ιδεολογία ήταν, με μαχητική έπαρση, ο μαρξισμός». 
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κλήθηκε έτσι, ίσως κι ακόμα να προκαλείται, σε ορισμένους δεξιούς ένα 
αίσθημα συλλογικής ενοχής, που ενισχυόταν από τον εύγλωττα οραμα-
τιστικό, καταγγελτικό και αληθοφανή2 αριστερό λόγο σε αντίθεση με τον 
ανυποψίαστο, πραγματιστικό και ακατέργαστο λόγο της Δεξιάς.3 

Στα νεανικά λοιπόν, και κυρίως στα φοιτητικά, χρόνια δοκίμαζα μια αίσθηση 
αποξένωσης και αδικίας, όποτε αυτή η απαξίωση του δεξιού κράτους και του 
παρακρατικού του μηχανισμού επεκτεινόταν με μανιχαϊστική νοοτροπία και 
στα άτομα που πίστευαν –και πολύ περισσότερο σε εκείνα που πολιτεύονταν– 
στη δεξιά παράταξη. Την οργή για τη σκληρή μεταχείριση της ηττημένης από 
τη νικήτρια παράταξη τη δικαιολογούσα μέσα μου. Συγχρόνως όμως αυτή 
η κατανόηση ερχόταν σε σύγκρουση με τον σεβασμό και την εκτίμηση που 
έτρεφα στην οικογενειακή μου δεξιά πολιτική παράδοση και κυρίως στην πολι-
τική δράση του πατέρα μου, Γιώργου Ρωμανού (ΓΑΡ)4. Πολιτική δράση που 
την έζησα από κοντά, όπως έζησα και τις επαινετικές γνώμες τρίτων, φίλων 
και αντιπάλων (στο τελευταίο ο ίδιος έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα), για την ακε-
ραιότητά του και το αίσθημα δικαίου που τον διέκρινε. Δεν ισχυρίζομαι ότι το 
ανυστερόβουλο ενδιαφέρον του ΓΑΡ για τα κοινά και τα λοιπά χαρακτηρι-
στικά του δημόσιου βίου του αποτελούν μια μοναδική περίπτωση, ούτε καν 
μια φωτεινή εξαίρεση, αλλά μάλλον ένα τυπικό παράδειγμα πολιτικής συμπε-
ριφοράς των πατριωτών της παράταξής του και της εποχής του. Αυτό ενισχύει 
ακόμα περισσότερο την αίσθηση της αδικίας στην οποία προαναφέρθηκα. 

Ο ΓΑΡ εντάχθηκε στο αντάρτικο του ΕΔΕΣ και έζησε στην Ελεύθερη 
Ορεινή Ελλάδα από τις 9.08.43 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ’43, διάστημα 
κατά το οποίο κράτησε το δημοσιευόμενο ημερολόγιο. 

2  Που δεν σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει και αλήθειες.
3 Αργότερα «λαφυραγωγήθηκε» από τη δικτατορία και κατέληξε ένας, κακής απο-
μίμησης, αντίλογος του πασοκικού λόγου, που προηγουμένως είχε και αυτός είχε 
λαφυραγωγήσει το λόγο της Αριστεράς.
4  Διατήρησα τα αρχικά του όπως τα χρησιμοποιούσε σε όλη του τη ζωή, περιλαμβά-
νοντας το αρχικό γράμμα του πατρικού ονόματος, Αριστείδης.
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Στο νου μου έρχεται μια χιλιοειπωμένη φράση: «Υπήρξε ένας τίμιος 
αγωνιστής της Αριστεράς». Πέραν από την επιθυμία δημοσιοποίησης 
ενός ιστορικού τεκμηρίου της Αντίστασης, κύριος λόγος έκδοσης των 
ημερολογιακών σημειώσεων του ΓΑΡ –συμπληρωμένων από μια προ-
σωπική ανασύνθεση του βιογραφικού του– είναι η ελπίδα μου, ότι ο 
αναγνώστης θα μπορέσει αβίαστα να συμπεράνει: «Υπήρξε ένας τίμιος 
αγωνιστής της Δεξιάς». Διατρέχοντας τη βιβλιογραφία της Αντίστασης 
νιώθεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια ζυγαριά που γέρνει σαφώς στο 
αριστερό της ζύγι. Εκδίδοντας το κείμενο αυτό έχω τη γνώμη ότι βοηθώ, 
ενδεχομένως, στην προσπάθεια εξισορρόπησης της διαφοράς. Όχι με το 
να προσθέτω βαρίδια στο δίσκο της Δεξιάς, (το ζήτημα δεν είναι ποσο-
τικό) αλλά με το να δώσω βαρύτητα στο ανθρώπινο στοιχείο απέναντι 
στο υπερτονισμένο ιδεολογικό. Ασφαλώς μια εξισορρόπηση δεν είναι 
αυτοσκοπός, αλλά ποιος θα διαφωνούσε πως όσο πιο ισολογισμένος επί 
τέλους προκύψει αυτός ο πατριωτικός απολογισμός της ιστοριογραφίας 
της Αντίστασης (που συνεχίζεται επί δύο γενιές), τόσο επωφελέστερο 
αυτό θα είναι για αυριανά μας πολιτικά πράγματα;

Ένας άλλος λόγος για τη δημοσίευση είναι η ανθρώπινα αναπόφευκτη 
ματαιοδοξία να θέλεις να διασώσεις για το μέλλον –σίγουρα βραχυπρό-
θεσμο– τις μνήμες του σύντομου βίου σου κι αυτές που απομνημόνευσες 
από τον εξίσου σύντομο βίο των αγαπημένων σου. Ο Χρ. Χρηστίδης, ένας 
άξιος πατριώτης που συνδύασε τη δράση με τη διανόηση, εκφράζει πολύ 
ωραία αυτή την έμφυτη επιθυμία σε ένα κείμενό του5. Μιας και αδυνατώ 
να την εκφράσω καλύτερα, το παραθέτω ατόφιο: 

«Πάει καιρός που έχω απαλλαγεί από ψευδαισθήσεις για τη σημα-
σία που μπορεί να έχει για κείνους που έφυγαν ήδη από τη ζωή η 
επιβίωση της μνήμης τους. Ξέρω και πόσο μάταιη είναι η προσπά-
θεια να περισώσει κανείς από την εκμηδένιση τις εικόνες προσώ-

5  Χρόνια Κατοχής  1941-1944, Μαρτυρίες Ημερολογίου, Αθήνα 1971, σελ. οη΄.
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πων αγαπημένων του. Κι ωστόσο, κάτι θα θέλαμε να κάνουμε, κάτι 
να δώσουμε από τον εαυτό μας για να διατηρηθεί, κι ύστερα από 
μας, η μνήμη εκείνων, που τα φαντάσματά τους μάς συντροφεύουν 
στη μοναξιά μας. Που οι μορφές, οι φωνές, το γέλιο, το παράπονό 
τους αντηχούν πάντα, ολοένα πιο απόμακρα ίσως, στην όραση και 
την ακοή τής μνήμης, στις αναμνήσεις μας.

Σημαντικό μέρος τού «Ημερολογίου», και των «Σημειώσεων» 
που το συνοδεύουν στο τέλος, έχει υπαγορευτεί από τούτη, την 
άσκοπη κι ακατανίκητη επιθυμία. Γράφηκαν από κάποιον, που θα 
ήθελε ν’ αφίσει κάποιο σημαδάκι από το πέρασμα προσώπων αγα-
πημένων του. Κι ωστόσο, το ξέρει πως όλα είναι ανώφελα, πως 
πριν περάσει πολύς καιρός θα ξεθωριάσουν και θα χαθούν όλα τα 
σημάδια που χάραξε εδώ μέσα η στοργή του για κάποιους δικούς 
του. – Ξέρει και πως, όταν σε λίγο σβήσει και το σημαδάκι που 
αποτελούσε ο ίδιος, θα χαθούν μαζί κι η αγάπη, κι η συμπόνοια 
που ένιωθε για τους συνανθρώπους του, στα σκοτεινά χρόνια της 
εχθρικής Κατοχής τής ελληνικής πατρίδας. – Πέρασμα χωρίς συνέ-
χεια. Με κάποια συνέπεια ίσως, όσο ζούσε.»

Ένας τρίτος λόγος ξεκινά από τη σχέση με τα παιδιά μου και με τη γενιά 
τους. Κατά καιρούς και σε οικογενειακό κύκλο έχω κάνει απόπειρες να 
τους περάσω τις εμπειρίες της Κατοχής και της Αντίστασης, διηγούμενος 
προσωπικές ή μεταφέροντας σχετικές ιστορίες και αναμνήσεις του παππού 
τους. Όσο κι αν απέφυγα τα ηθικοπλαστικά διδάγματα και τις συγκρίσεις 
με τη σημερινή εποχή (δεν σημαίνει βέβαια ότι, παρά τη συνειδητή προ-
σπάθεια το ηθικοπλαστικό στοιχείο δεν έβγαινε από μόνο του), τις περισ-
σότερες φορές τα παιδιά μετά βίας έκρυβαν τη συγκατάβαση ακόμα και 
την πλήξη τους, ευγενικά συγκαλυπτόμενες, δεν παραπονιέμαι. Και δεν τα 
αδικώ. Ο παραδειγματισμός από την εμπειρία τρίτων είναι δύσκολο κατόρ-
θωμα. Καλά καλά δεν καταφέρνουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία 
μας ακόμα και προς ίδιον όφελός μας, πόσο μάλλον να ωφεληθούμε από 
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την εμπειρία των άλλων. Και μάλιστα όταν είμαστε νέοι, που αδυνατούμε 
και να διανοηθούμε καν άγνωστες καταστάσεις του παρελθόντος ή ακόμα 
όταν οι παραδειγματίζοντες ανήκουν σε παλιότερη γενιά. 

Παράδειγμα της απίστευτης απόστασης μεταξύ των χαρακτηριστικών 
που συνέθεταν την πραγματικότητα της χώρας στα χρόνια της Κατοχής 
από το σήμερα είναι η εξέλιξη της έννοιας του πατριωτισμού. Τότε είχε 
ένα αδιαμφισβήτητο περιεχόμενο: τον αγώνα για την απελευθέρωση της 
πατρίδας. Που δεν ήταν καθόλου ανέξοδος, αλλά συνεπαγόταν θυσίες και 
κινδύνους – για πολλούς της ζωής τους, για άλλους της αρτιμέλειάς τους, 
και για όλους της προσωπικής ασφάλειας και των προοπτικών επιβίω-
σης. Σήμερα έχει σχεδόν απαξιωθεί, καθώς ο πατριώτης συγχέεται με τον 
εθνικιστή –από πολλούς εσκεμμένα– ενώ άλλοτε πάλι χρησιμοποιείται 
ως συνώνυμο του «ελληνάρα». Αλλά δεν αρκεί να προτιμάς το τσίπουρο 
από το ουίσκι για να είσαι πατριώτης.

Η γενιά που αγωνίστηκε στην περίοδο της Κατοχής και που στη συνέ-
χεια έστησε την Ελλάδα στα πόδια της, ξεπερνώντας τον εμφύλιο σπα-
ραγμό, έχει να διδάξει πολλά στους σημερινούς Έλληνες. Τόσο με τη δράση 
της όσο και με τα απραγματοποίητα όνειρά της και –το πιο σημαντικό– με 
τους λόγους που αυτά έμειναν απραγματοποίητα. Πρέπει όμως να επινοη-
θούν τρόποι αφήγησης και προσέγγισης κατάλληλοι να μεταδώσουν στοι-
χεία της περιόδου εκείνης (όπως το επικό, το δραματικό, το ηρωικό) στη 
σημερινή γενιά, που απολαμβάνει την κατανάλωση του μεταπολεμικού 
υλικού πολιτισμού. Που γνωρίζει το επικό μόνο από τον κινηματογράφο, 
το ηρωικό από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το δραματικό από τη δακρύ-
βρεκτη συγκινησιολαγνεία των τηλεοπτικών καναλιών. 

Ίσως τα μικρά καθημερινά πράγματα να προσφέρουν το γνησιό-
τερο υλικό στο ψηφιδωτό της Ιστορίας.  Ίσως η αποκάλυψη της «μικρής 
ιστορίας» της Κατοχής –της αντίστασης στο βουνό και στην πόλη και 
όσων επακολούθησαν– μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες αυτών που 
συνήθως καλούμε «απλούς ανθρώπους» να καθιστά πιο προσιτή και 



πιο ουσιαστική την προσέγγιση της Ιστορίας. Αυτών που δεν ήταν οι 
πρωταγωνιστές και οι ήρωες, αλλά οι πολλοί, των οποίων τις δυνατό-
τητες, τις αδυναμίες, τα παράδοξα και τα ανθρώπινα όρια μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε ως δικά μας. Ίσως η συνειδητοποίηση του μεγαλύτερου 
παραδόξου, ότι ακόμα και στα πιο χαλεπά χρόνια η οδύνη και ο θάνατος 
συνυπάρχουν με την ελπίδα και τη δίψα της χαράς, να βοηθά αυτή την 
προσέγγιση της Ιστορίας.  Ίσως παράλληλα με το να διεκτραγωδούμε 
πώς και γιατί μαρτύρησαν οι πατριώτες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, 
να πρέπει να περιγράφουμε (πράγμα που ενδεχόμενα αποτελεί πιο πρό-
σφορο μέσο γεφύρωσης του «χάσματος των γενεών») πώς επιζούσαν, πώς 
εξασφάλιζαν την τροφή τους, πώς μετακινούνταν, πώς και πού έπαιζαν τα 
παιδιά, ποιοί ήταν οι τρόποι που διασκέδαζαν, ποιές ήταν οι καθημερινές 
δυσκολίες τους. Αυτός ήταν ο τρίτος λόγος και στόχος της απόπειράς μου. 
(Έχοντας ξαναδιαβάσει το κείμενο αρκετές φορές, έχω πολλές αμφιβολίες 
αν πέτυχε αυτόν ειδικά το στόχο).

MIA AΘΗΝΑΪΚΗ ΒΕΓΓΕΡΑ ΤΟΥ 1944

Βεγγέρα (και βεγκέρα): βραδινή συγκέντρωση για συναναστροφή και 
διασκέδαση, συνήθως σε σπίτι. Λέξη που έχει πια απαλειφθεί από το ελλη-
νικό λεξιλόγιο, έτσι που, ασφαλώς, κανείς νέος σήμερα δεν γνωρίζει τη 
σημασία της – ούτε ίσως και πολλοί ενήλικες. Στα χρόνια της Κατοχής η 
βεγγέρα ήταν ο πιο ανέξοδος και συνάμα ο πιο κοινός τρόπος αναψυχής 
των Αθηναίων, τότε που οι επιλογές ήταν έτσι κι αλλιώς ελάχιστες, όπως 
και τα μέσα. Τα σπίτια, με φτωχό φωτισμό για λόγους οικονομίας, δεν 
διέθεταν καμμιά από τις ανέσεις που προσφέρει σήμερα στους καλεσμέ-
νους του ακόμα κι ο πιο ταπεινός μικρομεσαίος νοικοκύρης, εκτός ίσως 
από ένα ραδιόφωνο και, σε σπάνιες περιστάσεις, ένα γραμμόφωνο για 
δίσκους των 78 στροφών. Αρκούσε όμως ένα κρασί (κι ας ήταν μόνο το 
σταφιδόκρασο, η ρετσίνα που πίναμε στην Κατοχή) και ίσως κανένας 
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μεζές, όχι μεγάλα πράγματα βέβαια, εκτός κι αν η πρόσκληση ήταν σε 
σπίτι…μαυραγορίτη. 

Εκείνο που μετρούσε και που έφτιαχνε την παρέα ήταν κάτι απείρως 
πολυτιμότερο, που παρά την ανέχεια, υπήρχε τότε άφθονο: η επιθυμία 
για συντροφιά, για ανταλλαγή πληροφοριών, για αλληλοενημέρωση, η 
ειλικρινής προσμονή να πάρεις απαντήσεις από τους φίλους και γνω-
στούς σου για ζωτικά ερωτήματα. Η συντροφιά ζωντάνευε το χώρο και 
τον μεταμόρφωνε σε μια ζεστή αγκαλιά που συντηρούσε τη χόβολη της 
ελπίδας και στήριζε το ηθικό των ανθρώπων. Αυτών που προσπαθούσαν 
να επιβιώσουν κάτω από δραματικές συνθήκες. Σημειώστε ότι αυτό το 
«δραματικές», επίθετο που χρησιμοποιείται αφειδώς σήμερα, ποτέ άλλοτε 
δεν είναι τόσο κυριολεκτικό, όσο όταν αναφέρεται στα χρόνια 1940-44 
και ιδιαίτερα στο λιμό του ’42. Συχνά πάλι στις συγκεντρώσεις στα σπίτια 
εκείνα τα χρόνια κάποιος έφερνε την κιθάρα του ή τη φυσαρμόνικα ή 
κάποιος καθόταν στο πιάνο, όπου υπήρχε (και υπήρχε σε αρκετά αστικά 
σπίτια πριν οι οικογένειες, της παλιάς μεσαίας τάξης, αρχίσουν να τα 
ξεπουλάνε για να επιζήσουν)6 για να συνοδεύσει την παρέα στο τρα-
γούδι, κι ο κόσμος ένιωθε συντροφικά μέσα από το τραγούδι –με πολύ 
μεγαλύτερη συγκίνηση και βέβαια πολύ πιο ενεργά από το να παρακο-
λουθεί παθητικά την τηλεόραση– και έκανε πραγματικό κέφι μέσα στη 
reality της δυστυχίας και της ανασφάλειας, που όλοι ήξεραν ότι ήσαν 
εκεί και τους περίμεναν μόλις έβγαιναν έξω από το χώρο και το χρόνο 
της βεγγέρας.

6  Ο Γιώργος Θεοτοκάς γράφει ότι τα πιάνα σπάνιζαν ήδη πριν από την Κατοχή. 
Περιγράφοντας το μαυραγορίτη  «που μόλις αισθανθεί στερεός οικονομικά βγαίνει 
γυρεύοντας δυο πράματα για τα παιδιά του», το πιάνο τους και τα γαλλικά τους 
ως είδος κοινωνικής προαγωγής, υποστηρίζει ότι «από το τέλος του προηγούμενου 
πολέμου, που διαδόθηκαν πλατιά τα γραμμόφωνα και ύστερα τα ραδιόφωνα, η καλή 
κοινωνία έπαψε να θεωρεί το πιάνο σαν ένα απαραίτητο στοιχείο της μόρφωσης των 
κοριτσιών της». Τετράδια Ημερολογίου 1939-1953, εκδ. Εστία, Αθήνα 2005.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Ήταν η εποχή που όλες οι εκφράσεις της ζωής ήταν αγώνας. Αγώνας η 
εξεύρεση τροφής, αγώνας η εξεύρεση δουλειάς7. Όλες οι αισθήσεις ήταν 
σε διέγερση, τα μυαλά ακονισμένα σε διαρκή εγρήγορση σκαρφίζονταν 
και επινοούσαν, οι ψυχές σε κίνηση. Μέσα στις θανατερές στιγμές οι 
άνθρωποι ήταν πιο ζωντανοί παρά ποτέ.

Στον αγώνα για τη διατροφή, που ήταν αγώνας επιβίωσης, βγήκαν 
όλα τα ελαττώματα και οι αρετές μας. Η διατροφή των Ελλήνων, ιδίως 
των Αθηναίων, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της Κατο-
χής. Πολλοί αγνοούν, ότι κύριο στοιχείο του δράματος –πέρα από την 
κατάρρευση του παραγωγικού ιστού και του συγκοινωνιακού δικτύου 
της χώρας– ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρξε σύστημα επιμελητείας και 
εφοδιασμού των τριών στρατών Κατοχής, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία 
τους να γίνεται με τη στυγνή εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων. Το 
χειμώνα του 1942 ο ελληνικός λαός πέθαινε στην πείνα. «Η σκυλοφα-
γία είναι τώρα στην ημερησία διάταξη, αφού η σειρά της αλογοφαγίας 
πέρασε – ελλείψει αλόγων», γράφει ο Χρηστίδης στο πολύτιμο ημερολό-
γιό του.8 Το ψωμί –τα τρόφιμα γενικότερα– δίνονταν με το δελτίο («το 
δελτίο του μπακάλη») πρώτα από την Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων9, 
αργότερα από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Το Μάρτιο του ’42 η ποσότητα 
του ψωμιού ήταν 50 δράμια10 την ημέρα κατ’ άτομο συν 30 δράμια επι-

7  Ο Χρ. Χρηστίδης καταχωρεί στη σελ. 149 μια χαρακτηριστική ανακάλυψή του. 
«Νέα επιχείρηση: τρύπες στις ζώνες. Στην οδό Βερανζέρου, ένας νέος επαγγελματίας 
– απόλυτης επικαιρότητας: ανοίγει τρύπες στις ζώνες, με μια δραχμή την τρύπα». Τότε 
πραγματικά οι ζώνες συνεχώς σφίγγονταν.
8  Χρ. Χρηστίδης, σελ.193.
9  Op. cit., σελ. 221. Καταχώρηση της 5ης Μαρτίου 1942: «Στο μεταξύ, είναι ζήτημα αν 
υπάρχουν για τα συσσίτια τρόφιμα για δέκα μέρες ακόμα. Κι εξακολουθεί το απόλυτο 
χάος κι η αναρχία στην οργάνωσή τους. Η Κ.Ε.Σ. βρίσκεται πια στα χέρια ανεκδιή-
γητης ρουσφετολογίας.»  
10  Ένα δράμι ήταν το 1/40 της οκάς, δηλαδή περίπου 3,2 γραμμάρια. Τα 50 δράμια 
ισοδυναμούν με 160 γραμμάρια.
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πλέον για τις γιορτές11. Οι άνθρωποι διανύανε μεγάλες αποστάσεις για 
να βρούνε κάποιο φαγώσιμο τον καιρό της μεγάλης έλλειψης, ενώ το 
καράβι με το στάρι, βοήθεια από τις μη εμπόλεμες χώρες, καθυστερούσε 
να έλθει. Την 25η Φεβρουαρίου ’4212, «…το καράβι έφτασε στον Πειραιά 
(σ.σ. το «Κουρτουλούς»). Ένα μεγάλο βάρος μου φεύγει από την καρδιά… 
Η είδηση διαδόθηκε στη στιγμή σε όλη την Αθήνα. Τα πρόσωπα άλλαξαν 
όψη κι έκφραση. Μια λάμψη ελπίδας φωτίζει πάλι τα βλέμματα. Το βαπόρι 
έφτασε από την Τουρκιά! Η ζωή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων κρέμεται 
απ’ αυτό το βαπόρι»13. Όπως υποστηρίζεται από προφορικές14 και γραπτές 
μαρτυρίες, φαίνεται ότι αυτό που συνέβαλε σημαντικά στην επιβίωση των 
Ελλήνων ήταν η κορινθιακή σταφίδα, μοναδική πηγή ζαχάρου, και φυσικά 
τα σταφύλια το καλοκαίρι, που γρήγορα εξαφανίστηκαν από την αγορά.15 
Η έλλειψη τροφίμων, πραγματική και τεχνητή (ως αποτέλεσμα απόκρυ-
ψης για αισχροκέρδεια), τίναζε τον πληθωρισμό σε τρομακτικά ύψη, που 
εξανέμιζαν τους μισθούς. Αρκεί να σημειωθεί ότι τη 10η.6.44 οι τιμές των 

11  Op.cit., σελ.227. Καταχώρηση της 25ης Μαρτίου 1942: ψωμί καμωμένο από 50% 
στάρι και 50% «αυτό το αηδιαστικό πράμα που μας δίνουν τώρα, και που οι “αρμόδιοι” 
λένε πως είναι καθαρό καλαμπόκι, δίχως να τους πιστεύει κανένας».
12  Op.cit., σελ.217.
13  Το Κουρτουλούς είχε αναξιόπιστα δρομολόγια και μεγάλες καθυστερήσεις, που 
δεν ήταν άμοιρες της πολεμικής κατάστασης στην περιοχή και των σχέσεων των 
εμπόλεμων με τις ουδέτερες χώρες, όπως η Τουρκία. Το καλοκαίρι του 1943 η επισι-
τιστική κατάσταση βελτιώθηκε όταν την αποστολή τροφίμων ανέλαβαν τα σουηδικά 
πλοία της Greek War Relief Association.   
14  Κατά τον Σωτήρη Πολυχρόνη, δικηγόρο και συγγενή κάποιας ηλικίας, αλλά με 
αξιοθαύμαστα νεανική μνήμη και διάθεση, (στον οποίο οφείλω πολλές πληροφο-
ρίες είτε επιβεβαίωση αναμνήσεών μου από την Κατοχή) η κορινθιακή σταφίδα, το 
χαρούπι (από το οποίο έφτιαχναν το χαρουπόμελο) και τα μπιζέλια από τον Καναδά 
έσωσαν τους Έλληνες.
15  Ο Χρηστίδης υποστηρίζει ότι στην πρώτη περίοδο της πείνας ο κόσμος στράφηκε 
στο σταφύλι και στη δεύτερη, όταν εκείνο έλλειψε, το αντικατέστησε με το σουσάμι!
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αγαθών ήσαν 215.000 φορές επάνω σε σχέση με αυτές της 28ης.10.40, ενώ 
ένα μήνα μετά (19.7.44) ανέβηκαν στις 858.000 φορές επάνω! Η χρυσή 
λίρα, που αποτελούσε το σταθερό νόμισμα, είχε αξία 430.000 δραχμές 
την 7η.8.43 (περίπου την ημέρα που ο ΓΑΡ ξεκινούσε για το βουνό), ενώ 
την 7η.12.43 (λίγο πριν επιστρέψει) η τιμή της είχε σκαρφαλώσει στις 
1.300.000 δραχμές. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του ’44, είχε 
εκτιναχτεί στο απίστευτο ύψος των 700.000.000.000 δραχμών. 16

Η βεγγέρα για την οποία γράφω, ήταν αλλιώτικη από τις συνηθισμέ-
νες, μιας και είχε ειδικό σκοπό: ο πατέρας μου είχε καλέσει ορισμένους 
φίλους και γνωστούς για να τους μιλήσει για το αντάρτικο και τη ζωή 
στην Ελεύθερη Ελλάδα. Είχε επιστρέψει από το βουνό δυο-τρεις εβδομά-
δες νωρίτερα, μυστακοφόρος, αδύνατος και ταλαιπωρημένος. Θυμάμαι 
τη βραδυά συγκεχυμένα, περισσότερο από την πληθώρα των αποτσίγα-
ρων και των ποτηριών στο νεροχύτη της κουζίνας το επόμενο πρωί.

Η ομιλία του πατέρα μου εκείνο το βράδυ στο σπίτι μας ήταν ένα 
γεγονός προσωπικά σημαντικό για τη μικρή οικογενειακή μας ιστορία, 
που έκρινα ότι έχει και ευρύτερο ενδιαφέρον για όσους αναδιφούν την 
εποχή της Κατοχής και της Αντίστασης. Η ομιλία συμπύκνωνε τρόπον 
τινα τις εντυπώσεις17 που σχημάτισε ο ΓΑΡ από το αντάρτικο, όπως τις 
αποτύπωσε στις 235 σελίδες του ημερολογίου του. Το ημερολόγιο είναι 

16  Op. cit., σελ. 499-500, στοιχεία από άρθρο στο Ελεύθερο Βήμα της 23ης.7.44. 
17  Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης η γενική εικόνα του αντάρτικου όπως παρου-
σιάζεται στην ομιλία είναι σε  κάποιο βαθμό ωραιοποιημένη και εξιδανικευμένη σε 
σύγκριση με τις ημερολογιακές σημειώσεις. Θα έλεγα ότι η ομιλία είναι στοχευμένη, 
ίσως για να πείσει ένα ακροατήριο που, όπως μάλλον θα γνώριζε ο ΓΑΡ, συμμετείχε 
στην διαδεδομένη δυσπιστία ως προς τη σκοπιμότητα του αντάρτικου αγώνα. Στο 
φάκελλο που περιέκλειε τις είκοσι επτά σελίδες της ομιλίας αναγράφεται  «Διάλεξή 
μου που έκανα σε κλειστό κύκλο πολιτών, μάλλον κοσμικών, μετά την επιστροφή μου 
από τα βουνά, αρχές 1944».
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γραμμένο σε δύο χειρόγραφα σημειωματάρια σε μικρό σχήμα (περίπου 
70x10 εκατοστά) και σε εικοσιπέντε λυτά φύλλα επίσης μικρού σχήματος. 
Κρατήθηκε επί τόπου, δηλαδή στο χρόνο που ο ΓΑΡ βρισκόταν στο βουνό 
και δεν υπέστη καμιά εκ των υστέρων διόρθωση ή αναθεώρηση ούτε από 
τον ίδιο ούτε από κανέναν άλλον. Σε δύο σημεία, και σε κατοπινή φάση 
της ζωής του, ο ίδιος έσβυσε δυο-τρεις γραμμές, που, όπως εικάζω από 
το περιεχόμενο των γειτονικών παραγράφων, αφορούν προσωπικά του 
θέματα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η καθομιλουμένη αλλά με 
συχνή ανάμιξη τύπων της καθαρεύουσας αλλά και της άκρας δημοτικής, 
σε σημείο ώστε αρκετές φορές η ίδια λέξη να συναντάται αλλού στην 
καθαρευουσιάνικη μορφή της κι αλλού στη δημοτική της. Το γεγονός 
αυτό δεν ξενίζει, άμα σκεφτεί κανείς τις συνθήκες υπό τις οποίες γινόταν 
η καταχώρηση των σημειώσεων. Γι’ αυτό και οι γραμματικές διπλοτυπίες 
του πρωτοτύπου εν πολλοίς κρατήθηκαν.

Το ημερολόγιο αποτελεί ένα λιθαράκι, και μάλιστα άθικτο όπως 
σημειώνω παραπάνω, στο ιστορικό σώμα που εξακολουθεί να χτίζεται 
με θέμα την Κατοχή και την Αντίσταση του λαού μας. Θεώρησα χρήσιμο 
για τον λόγο αυτό να το δωρίσω στο Τμήμα Ιστορικών Αρχείων του 
Μουσείου Μπενάκη, το Φεβρουάριο του 2007.

Η ομιλία όμως διαφέρει από το ημερολόγιο στην έμφαση, καθώς εξαί-
ρει ή υποβαθμίζει πράγματα, που στο δεύτερο προκύπτουν επαγωγικά ως 
συμπεράσματα, πιο αυθόρμητα και πιο ανεπηρέαστα.

Η ομιλία και το ημερολόγιο του ΓΑΡ κατά τους πέντε μήνες της δρά-
σης του στο βουνό αποτελούν τον κορμό ετούτου του βιβλίου. Από την 
αρχή σκέψη μου ήταν ότι τα δύο αυτά κείμενα από μόνα τους, χωρίς 
κάποιο σχόλιο για το συντάκτη τους, θα παρέμεναν κάπως απρόσωπα 
και άψυχα ντοκουμέντα. Βέβαια το περιεχόμενο του κειμένου, όπως κάθε 
κειμένου, καθρεφτίζει ή αποκαλύπτει τις ιδέες, τον τρόπο σκέψης και 
τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου που το συνέγραψε καλύτερα ίσως 
από κάθε σχόλιο τρίτου. Όμως η εικόνα θα παρέμενε θαμπή και η γεύση 
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άοσμη, προκειμένου για ένα πρόσωπο που κρατήθηκε έξω από τη δημο-
σιότητα και δεν είναι ευρύτερα γνωστό.

Γι’ αυτό θεώρησα ως απαραίτητο συμπλήρωμα, πρώτα απ’ όλα, μια σκι-
αγράφηση του ανθρώπου, που είχε την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον να 
μοιραστεί τις εμπειρίες και τον ενθουσιασμό του από το αντάρτικο με τους 
φίλους του. Ιδιαίτερα τότε, που η κατάσταση ήταν ακόμα σε εξέλιξη και τα 
θέματα που έμπαιναν κρίσιμα. Ήταν η περίοδος που σε πολλούς κύκλους 
στην Αθήνα και στις πόλεις γενικότερα επικρατούσε αμφισβήτηση για 
τη σημασία και τη σκοπιμότητα της αντάρτικης αντίστασης. Για τον ίδιο 
παραπάνω λόγο δεν περιορίστηκα σε ένα στεγνό βιογραφικό σημείωμα 
του ΓΑΡ, αλλ’ αντιθέτως έκρινα σκόπιμο να συμπεριλάβω μερικές πιο προ-
σωπικές πτυχές του χαρακτήρα του. Με αυτό τον τρόπον οι λεπτομέρειες, 
κάποτε και γλαφυρές, εμπλουτίζουν την εικόνα που σχηματίζεται από την 
ανάγνωση του κειμένου, κι ακόμα μπορούν να φωτίσουν και ερωτηματικά 
που ενδεχόμενα γεννούν ορισμένα σημεία του περιεχομένου ή και ορισμέ-
νες διατυπώσεις των ημερολογιακών σημειώσεων, ιδίως αν αναλογιστεί 
κανείς ότι πρόκειται για κείμενο που γραφόταν κάτω από αντίξοες συνθή-
κες και με εξαιρετική αίσθηση οικονομίας, ακόμα και για τους πρακτικούς 
λόγους της εξεύρεσης χαρτιού και γραφίδας. 

Σχολιάζοντας τον πατέρα μου προσπάθησα να αντιδράσω σε μια 
ωραιοποίηση της εικόνας του (εκεί όπου ίσως θα έκρινα ότι αυτή, με τα 
δικά μου κριτήρια, ξεθωριάζει ή και γίνεται αρνητική). Είναι πιθανό να μη 
τα κατάφερα. Θεωρώ όμως ότι ο αναγνώστης, γνωρίζοντας τη σχέση μου 
με το πρόσωπο του ΓΑΡ, μπορεί να κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις και 
να δεχθεί ή να απορίψει τις ενδεχόμενα επηρεασμένες δικές μου κρίσεις 
κάνοντας ορθή χρήση της δικής του.

Στη συνείδησή μου η αίσθηση εκείνης της βραδυάς της ομιλίας είναι 
αξεδιάλυτα δεμένη με τα βιώματα της κατοχής, των Δεκεμβριανών και 
της αρχής του εμφυλίου όπως τα έζησα στη Μπλε Πολυκατοικία των 
Εξαρχείων, στη γειτονιά των παιδικών και εφηβικών μας χρόνων. Γι’ αυτό 
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και ξεμάκρυνα κάπως από μια αυστηρή οριοθέτηση και προσπάθησα να 
επεκταθώ για να δώσω και μια εικόνα του χώρου και της εποχής. Όχι 
ως ιστορικός, που δεν έχω την αξίωση να θεωρηθώ, αλλά ως άτομο που 
βίωσε το κατοχικό περιβάλλον σε μια ηλικία, όπου τα πράγματα απο-
τυπώνονται ζωηρά και προσλαμβάνονται ως «φυσικά», ακόμα κι όταν 
είναι αμείλικτα σκληρά. Αυτό το κάνω βέβαια όσο μου το επιτρέπει η 
απόσταση των γεγονότων, αλλά και η ανάμνηση της αίσθησής τους, μετά 
παρέλευση τόσων χρόνων. Ελπίζω η αυτοβιογραφική διάθεση αυτής της 
παρέκκλισης να συμβάλει και να μη κριθεί άστοχη.

Έτσι η ομιλία και το ημερολόγιο για το αντάρτικο αποτελούν τον 
κορμό αυτού του πονήματος, του οποίου η δομή συμπληρώνεται από δύο 
εισαγωγικές σημειώσεις: μια περιήγηση στο χώρο όπου έγινε η φιλική 
συγκέντρωση, αλλά και στο μικρόκοσμο της γειτονιάς μας στην Κατοχή, 
και μια σύντομη βιογραφική σκιαγράφηση του ΓΑΡ. 

Η ΜΠΛΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ζούσαμε τότε (1944), επταετής εγώ, οι δύο αδελφές μου Μίκα και Καίτη 
και οι γονείς μας σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της Μπλε Πολυκα-
τοικίας στα Εξάρχεια, στην οδόν Αραχώβης 61. 

Η Μπλε Πολυκατοικία ήταν ο κόσμος των παιδικών μου χρόνων. Συγ-
χρόνως ήταν και αντικειμενικά ένας μικρόκοσμος. Δέσποζε επάνω στην 
Πλατεία με τον όγκο της και, παλιότερα, με το ζωηρό μπλε χρώμα της 
(μπλε κοβαλτίου μάλλον) που είχε επιλέξει γι’ αυτήν ο ζωγράφος Σπύρος 
Παπαλουκάς. Όταν εγκατασταθήκαμε οικογενειακά σ’ αυτήν το 1939, 
μετακομίζοντας από την πολυκατοικία Φραντζή στην οδό Σολωμού (τότε 
οι πολυκατοικίες ήταν λίγες και είχαν το όνομα του αρχικού ιδιοκτήτη), το 
χρώμα της ήταν ήδη ξεπλυμένο, κάπως πιο ζωηρό από το σημερινό, αλλά, 
όπου αυτό ξυνόταν λίγο, αποκάλυπτε από κάτω το αρχικό της χτυπητό 
μπλε χρώμα. Η Μπλε Πολυκατοικία χτίστηκε το 1933 από τον επιχειρη-




