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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1833-1945
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1.1. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1833) ΕΩΣ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 1

Εσωτερική πολιτική - Ένα σύγχρονο κράτος γεννιέται
H εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους στα 1833 συνιστά τοµή µε το παρελθόν και
εµπειρία πρωτόγνωρη όχι µόνο για τους ελληνικούς πληθυσµούς εντός και εκτός του νεοπαγούς
βασιλείου αλλά και για το σύνολο των λαών των Bαλκανίων. Ήταν ένα κράτος εθνικό και ως
τέτοιο δεν µπορούσε παρά να είναι σύγχρονο. Στο νότιο τµήµα της Βαλκανικής χερσονήσου,
εκεί που µόνο η κυριαρχία πολυεθνικών αυτοκρατοριών είχε ως τότε υπάρξει, εγκαθιδρύθηκε
για πρώτη φορά ένα εθνικά οµοιογενές κράτος. Ένα κράτος µάλιστα που αντιλαµβανόταν
εξαρχής τον εαυτό του ως προοίµιο µιας ευρύτερης εδαφικά κρατικής οντότητας, η οποία θα
εκτεινόταν σε ένα µεγάλο τµήµα των ευρωπαϊκών και µικρασιατικών οθωµανικών κτήσεων.
Eκεί δηλαδή που υπήρχαν συµπαγείς ελληνικοί πληθυσµοί.
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Τα κείµενα που συνθέτουν την ιστορική αυτή εισαγωγή παραθέτονται στο δικτυακό τόπο του Ιδρύµατος
Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr) και συγκεκριµένα στις ιστοσελίδες:
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/index.html (Περίοδος 1833-1897),
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/index.html (Η επέκταση του ελληνικού κράτους),
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1923_1940/index.html (Μεσοπόλεµος 1923-1940) και
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html (Η εποχή του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου).
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Ήταν ταυτόχρονα ένα κράτος σύγχρονο, δηλαδή ευρωπαϊκό, δυτικό -ή τουλάχιστον
επιδιωκόταν να γίνει. Kάτι τέτοιο εξαγγελλόταν και στις πολιτικές διακηρύξεις και ιδίως στους
καταστατικούς χάρτες των χρόνων της Eπανάστασης. H εγκαθίδρυση εποµένως ενός
συγκεντρωτικού µοντέλου διοίκησης και δυτικών θεσµών ήταν µια υπόθεση αναπότρεπτη αλλά
και επιτακτική. Στάθηκε ταυτόχρονα ένα δύσκολο εγχείρηµα. H συγκρότηση και εµπέδωση των
διοικητικών και κατασταλτικών µηχανισµών του κράτους συνοδεύεται από διαδικασίες βίαιης
ενοποίησης και οµογενοποίησης µιας κοινωνίας που παρέµενε παραδοσιακή. Mιας κοινωνίας
δηλαδή κατετµηµένης, εκτός των άλλων, σε πολλά τοπικά και σχετικά αυτόνοµα κέντρα
εξουσίας. Aυτά τα τοπικά κέντρα εξουσίας έπρεπε να αποδιοργανωθούν, να αποδυναµωθούν
και να εκλείψουν, καθώς στο σύγχρονο αστικό κράτος η κεντρική εξουσία είναι η µοναδική
νόµιµη πηγή άσκησης πολιτικής.
Σε κάθε σύγχρονο κράτος η πολιτική συνιστά το πεδίο συνάντησης και αλληλόδρασης
ανάµεσα στην κοινωνία και την πολιτική εξουσία, το κράτος. Στην περίπτωση του ελληνικού
κράτους τώρα, η πολιτική αποτέλεσε το πεδίο συνάντησης µιας πολιτικής εξουσίας που
προσιδιάζει στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους και µιας κοινωνίας που παρέµενε
έντονα παραδοσιακή. H διαµόρφωση του πεδίου της πολιτικής στη βάση σύγχρονων αρχών
λειτουργίας έπληττε τους όρους κοινωνικής αναπαραγωγής των τοπικών ηγετικών οµάδων. Tα
πρώτα χρόνια, στη δεκαετία του 1830, η αντίδραση των οµάδων αυτών εκφράστηκε µε
παραδοσιακούς τρόπους διαµαρτυρίας και κατά κύριο λόγο µε τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις.
Aπό τις αρχές της δεκαετίας του 1840 ωστόσο το σύνταγµα και οι εκλογές, θεσµοί δηλαδή και
διαδικασίες που εγγράφονται στη νεοτερικότητα, αποτέλεσαν τα βασικά αιτήµατα των
παραδοσιακών αυτών οµάδων. Στόχος τους δεν ήταν άλλος από τον επαναπροσδιορισµό του
πολιτικού πεδίου προς την κατεύθυνση µιας ευνοϊκότερης αναδιάταξης των συσχετισµών
δύναµης. Το πέτυχαν µε το κίνηµα του 1843. Tο Σύνταγµα του 1844 και οι πρώτες εκλογές δε
δηλώνουν βέβαια τη νίκη του παραδοσιακού έναντι του σύγχρονου· το αντίθετο. Σηµαίνουν την
ενσωµάτωση των παραδοσιακών πολιτικών ηγεσιών της ελληνικής κοινωνίας σε ένα σύγχρονο
πολιτικό σύστηµα, την αποδοχή των όρων του και την εµπέδωση των θεσµών του. Kατά µια
έννοια, το 1843 καθίσταται η κεντρική πολιτική σκηνή, ο κατεξοχήν τόπος εκδήλωσης των
κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων. Έκτοτε και για ολόκληρο το 19ο αιώνα, η κατοχύρωση και
η διεύρυνση των κοινοβουλευτικών θεσµών, η µορφή του πολιτεύµατος και τα όρια της
βασιλικής παρέµβασης στην πολιτική σχεδόν θα µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της εσωτερικής
πολιτικής ζωής.
_____________
Στις 6 Φεβρουαρίου 1833 η αγγλική φρεγάτα Μαδαγασκάρη αποβίβασε στο λιµάνι του
Ναυπλίου, πρωτεύουσας ακόµη του νεοσύστατου βασιλείου, το δεκαεπτάχρονο Όθωνα, τα µέλη
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της αντιβασιλείας και τη βασιλική συνοδεία. Τα πλήθη κόσµου που συγκεντρώθηκαν κατά την
υποδοχή έβλεπαν στο πρόσωπο του νεαρού βασιλιά να ενσαρκώνεται η προοπτική της
οριστικής ειρήνευσης µετά το δεκαετή σχεδόν πόλεµο αλλά και τις εσωτερικές διαµάχες και
συγκρούσεις. Βέβαια, έως την ενηλικίωση του Όθωνα (1835) τη διακυβέρνηση της χώρας θα
αναλάµβαναν τα µέλη της αντιβασιλείας, όπως οριζόταν από τις διεθνείς συµφωνίες. Kατά την
πρώτη δεκαετία η εσωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια της αντιβασιλείας
αρχικά και του Όθωνα µετέπειτα να µειώσει την ισχύ των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της
ελληνικής κοινωνίας που την εποχή εκείνη εκφραζόταν µέσω των τριών πολιτικών
σχηµατισµών που έµειναν γνωστοί ως γαλλικό, ρωσικό (Ναπαίοι) και αγγλικό κόµµα. Η
πολιτική αυτή, που επιχειρήθηκε µέσω της προώθησης ενός κόµµατος κάθε φορά και της
περιθωριοποίησης των υπολοίπων, φανερώνει και τις διαθέσεις του παλατιού απέναντι στις
∆υνάµεις, οι οποίες άλλωστε πριµοδοτούσαν τα κόµµατα. Η αντίδραση τώρα των
παραδοσιακών ηγετικών στρωµάτων στην περιθωριοποίησή τους εκφράστηκε αρχικά µε
τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις και επικεντρώθηκε στη διεκδίκηση συντάγµατος, κάτι που έγινε
πραγµατικότητα µε το κίνηµα της 3ης Σεπτεµβρίου 1843.
Οι αυλικές κυβερνήσεις συνιστούν σταθερή όψη της οθωνικής περιόδου, µε εξαιρέσεις την
τριετία της κυριαρχίας του Ιωάννη Κωλέττη (1843-47) και το λεγόµενο Yπουργείο Κατοχής
(1854-57). H ασφυκτική παρέµβαση του παλατιού στην πολιτική ζωή θα αποτελέσει το σηµείο
ρήξης του Όθωνα µε το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσµου της χώρας. Η κρίση θα
κορυφωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1860 και θα οδηγήσει στην εκθρόνιση του Όθωνα
(1862). Νέος βασιλιάς θα είναι ο Γεώργιος A΄, που θα συνδέσει τη βασιλεία του µε ένα νέο
σύνταγµα. Στα µέσα της επόµενης δεκαετίας µάλιστα, κάτω από την πίεση µιας νέας γενιάς
πολιτικών που αναδείχθηκαν στη διάρκεια του αντιοθωνικού αγώνα και της µεταπολίτευσης
(Aλ. Kουµουνδούρος, X. Τρικούπης), ο Γεώργιος αποδέχθηκε την εισαγωγή της αρχής της
δεδηλωµένης,

του

σχηµατισµού

δηλαδή

κυβερνήσεων

που

διαθέτουν

εκφρασµένη

κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα κεντρικά διακυβεύµατα στην
εσωτερική πολιτική υπήρξαν η ανασυγκρότηση του κρατικού µηχανισµού, ο εκσυγχρονισµός
των θεσµών και η αναδιοργάνωση της οικονοµίας. Eίναι η εποχή όπου η εσωτερική πολιτική
αλλά και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία πολώνεται ανάµεσα σε τρικουπικούς και
δηλιγιαννικούς.

Εξωτερική πολιτική
H εξωτερική πολιτική της Eλλάδας κατά το 19ο αιώνα είχε να αντιµετωπίσει µια
πολυσύνθετη διεθνή πραγµατικότητα, η οποία άλλαζε µε ρυθµούς και µε τρόπους που η µικρή
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Eλλάδα δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσει πάντα. Πολύ περισσότερο δεν µπορούσε να τη
διαµορφώσει κατά τις επιθυµίες ή τα συµφέροντά της. Συνήθως αναγκαζόταν να υποκύψει στα
σχέδια και τις επιλογές άλλων.
Στην ελληνική πολιτική ζωή το 19ο αιώνα η εξωτερική πολιτική αποτελούσε τον κύριο
παράγοντα διαµόρφωσης της εσωτερικής πολιτικής. Γιατί η Eλλάδα δεν ξεφεύγει από την
κηδεµονία των δυνάµεων, οι οποίες δεν έχαναν την ευκαιρία για να παρεµβαίνουν καθοριστικά
στο πολίτευµα, τη διακυβέρνηση και στην πολιτική ζωή της χώρας. Το νέο κράτος περικλείει
στο έδαφός του µέρος µόνο των επαναστατηµένων του 1821 και φιλοξενεί πολύ µικρότερο
τµήµα των ελληνορθόδοξων πληθυσµών εν γένει. O αλυτρωτισµός αποτελούσε τον κεντρικό
πολιτικό άξονα του νέου κράτους και η απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών εκλαµβανόταν
ως “φυσική επιταγή” και θρησκευτική υποχρέωση, ενώ τα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής
κινητοποιούσαν συχνά πολύ κόσµο, ο οποίος δραστηριοποιούνταν υπέρ µιας έστω και
ανέφικτης επεκτατικής πολιτικής. Τέλος, η εξωτερική πολιτική ήταν η λυδία λίθος για το θρόνο
και τους πολιτικούς· µπορούσε να νοµιµοποιήσει πρόσωπα, θεσµούς, ιδεολογίες και πρακτικές.
Aυτό που χαρακτηρίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική του 19ου αιώνα είναι η
απόσταση µεταξύ του επιθυµητού και του εφικτού. H απόσταση ανάµεσα στο στόχο και την
προετοιµασία για την επίτευξή του. H απόσταση ανάµεσα στα όνειρα και στην πραγµατικότητα.
Πάνω από όλα η µεγάλη ιδέα που οι ΄Eλληνες έχουν για τον εαυτό τους: H µεγάλη ιδέα της
καταγωγής τους, η µεγάλη ιδέα της αποστολής τους, η Mεγάλη Iδέα που χαρακτήρισε την
ελληνική εξωτερική πολιτική για τρία τέταρτα ενός πολυκύµαντου αιώνα.2
Για να παρακολουθήσει κανείς τα γεγονότα που σχετίζονται µε την εξωτερική πολιτική,
τις διπλωµατικές κινήσεις, τις συνθήκες και τη στρατιωτική δράση, πρέπει να λαµβάνει υπόψη
του πολλές άλλες πλευρές: Tους θεσµούς και το πολιτικό, το διπλωµατικό και το νοµικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσονται. Tα πρόσωπα και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν.
Tο λόγο που αναπτύσσεται είτε µε τα κείµενα είτε µε τη δηµόσια δράση γενικότερα.

Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτηµα
Tα γεγονότα που σηµαδεύουν την εξωτερική πολιτική της Eλλάδας από το 1833 ως το
1897 εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο: τη διάλυση των αυτοκρατοριών και τη
δηµιουργία των εθνικών κρατών. Tο ελληνικό κράτος προσπαθεί να µεγαλώσει και να γίνει
2

(Σηµ. του επιµ.) Για τη Μεγάλη Ιδέα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα βλ. ένα σχετικό άρθρο στην
ιστοσελίδα: http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=8.
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σηµαντικό, µια προσπάθεια που είχε συνήθως ως αποτέλεσµα την αποτυχία και ενίοτε τον
εξευτελισµό και την πικρία. Oι κυριότεροι σταθµοί της πορείας του µέχρι το τέλος του αιώνα
συνδέονται µε τις εξελίξεις στο Aνατολικό Zήτηµα. Oι κρίσεις στις σχέσεις της Oθωµανικής
Aυτοκρατορίας µε τους γείτονες και τους υπηκόους της ανατροφοδότησαν τη δράση των
Eλλήνων και τα αλυτρωτικά τους κινήµατα. Eξαίρεση σ’ αυτούς τους σταθµούς αποτελεί η
Ένωση των Eπτανήσων µε την Eλλάδα, καθώς σχεδόν δεν είχαν γνωρίσει την οθωµανική
κυριαρχία, αλλά είχαν προσδεθεί στην ιστορία των ενδοευρωπαϊκών διαµαχών και της
βρετανικής αυτοκρατορίας.
Στη διάρκεια της κρίσης των σχέσεων της Πύλης µε τον Mεχµέτ Aλή (1840-41) απαντούν
οι πρώτες εξεγέρσεις εναντίον της Πύλης στην Kρήτη και αλλού. Mε τον Kριµαϊκό πόλεµο
(1853-56) συνδέονται οι αλυσιδωτές εξεγέρσεις στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Mακεδονία
(1854) και η πρώτη ελληνοτουρκική συνθήκη φιλίας στον Kανλιτζά (1855). Mε την κάθοδο των
Pώσων ως την Aνδριανούπολη και την επακόλουθη συνθήκη του Bερολίνου (1878), η οποία
καθιστούσε ανεξάρτητη ηγεµονία τη Bουλγαρία, συνδέεται η προσάρτηση της Θεσσαλίας στο
ελληνικό βασίλειο. H διστακτική ελληνική αντίδραση στην προσάρτηση της Aνατολικής
Pωµυλίας στη Bουλγαρία οδηγεί στον “Eιρηνοπόλεµο” και τον αποκλεισµό του 1886.
O επίλογος γράφεται µε την τελευταία Κρητική επανάσταση στα 1896-97 που οδήγησε
στην αυτονόµηση της Kρήτης, ενώ έχει προηγηθεί η όξυνση του Aρµενικού ζητήµατος και έχει
ενταθεί η αντιπαράθεση Eλλήνων και Bουλγάρων στη Mακεδονία. Tα όποια κέρδη της
ελληνικής διπλωµατίας µέχρι το τέλος του αιώνα θα ξεχαστούν µέσα στην πικρία της συντριβής
στον πόλεµο του 1897.

Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα
H εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους συνοδεύτηκε από µια σειρά ρήξεων που
διαπέρασαν συνολικά την ελληνική κοινωνία. Η οικοδόµηση ενός σύγχρονου (δυτικού τύπου)
θεσµικού πλαισίου έθετε εκ των πραγµάτων το ζήτηµα του εκσυγχρονισµού της κοινωνίας.
Eπρόκειτο για µια κοινωνία κατακερµατισµένη σε πολλά σχετικά αυτόνοµα διοικητικά,
οικονοµικά και κοινωνικοπολιτικά κέντρα εξουσίας. H ενοποιητική και συγκεντρωτική λογική
που χαρακτηρίζει το σύγχρονο αστικό κράτος απαιτεί την εφαρµογή νόµων και κανόνων κοινών
για όλη την επικράτεια. Ωστόσο, η οµογενοποίηση του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού
πεδίου κάτω από το βάρος ενός αυστηρά συγκεντρωτικού κρατικού µηχανισµού σήµαινε στην
ελληνική περίπτωση την αποδιοργάνωση των τοπικών και περιφερειακών κέντρων εξουσίας. H

7

προοπτική αυτή δεν έπληττε µόνο τις τοπικές εξουσιαστικές οµάδες που παραδοσιακά ηγούνταν
της ελληνικής κοινωνίας (προύχοντες, οπλαρχηγοί, κληρικοί). Aκόµη περισσότερο έθετε σε
δοκιµασία τους βασικούς άξονες της κοινωνικής οργάνωσης (τοπικότητα, συγγένεια,
θρησκεία). H κατίσχυση του σύγχρονου θεσµικού πλαισίου που συνόδευσε την πολιτική
ανεξαρτησία βρήκε ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις, ιδίως στον αγροτικό χώρο. Η ληστεία και
οι τοπικής εµβέλειας ένοπλες εξεγέρσεις όπως και η ανάδειξη ενός λόγου που αναγνώριζε στις
αλλαγές την έκπτωση των παραδοσιακών αξιών, συνιστούν διαφορετικές εκδοχές της
αντίδρασης ενός σηµαντικού (αριθµητικά και κοινωνικά) τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας.
Mε άλλα λόγια, η κοινωνική ένταση που επικρατεί στο µεγαλύτερο µέρος του 19ου αιώνα
αποτελεί έκφραση της δυστροπίας στις αλλαγές. H δυστροπία αυτή είναι µια από τις βασικές
όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα.
Οι κοινωνικές εντάσεις υποδεικνύουν ταυτόχρονα το εύρος και τη σηµασία των αλλαγών,
οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στα αστικά κέντρα. Aν ο αγροτικός χώρος αποτελούσε πηγή
δυστροπίας και αντίστασης σε κάθε νεοτερισµό, οι πόλεις και ιδίως η πρωτεύσουσα, η Aθήνα,
αποτέλεσαν σε γενικές γραµµές νησίδες ρήξης µε το παρελθόν. H συγκρότηση του διοικητικού
µηχανισµού οδήγησε στη σταδιακή διαµόρφωση µιας νεοφανούς και ταυτόχρονα πολυάριθµης
κοινωνικής οµάδας, των δηµόσιων υπαλλήλων. H ανάπτυξη του δευτερογενούς και του
τριτογενούς τοµέα παραγωγής και η σταδιακή κατίσχυση της µισθωτής εργασίας διεύρυναν την
παρουσία των µεσαίων στρωµάτων, ενώ δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση
εργατικών στρωµάτων. Oι νέες αυτές κοινωνικές κατηγορίες ενστερνίζονταν καινούριες αξίες
(ανάµεσα σε αυτές και την εγγραµµατοσύνη), ενώ οργάνωναν την καθηµερινότητά τους
υιοθετώντας διαφορετικά (δυτικότροπα) πρότυπα στην ενδυµασία, την κατοικία, τη διατροφή,
την υγιεινή, τη µουσική, τη διασκέδαση και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Πρόκειται ασφαλώς για
µια διαφορετική όψη της ελληνικής κοινωνίας.
Kοντολογίς, η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα βίωσε µια θεµελιακή αντινοµία, που
σχηµατικά θα µπορούσε να αποδοθεί ως συνύπαρξη παλιού και νέου, παραδοσιακού και
σύγχρονου. H αντινοµία αυτή διαπερνά συνολικά την κοινωνία, την (ανα)διαµορφώνει και
συνακόλουθα συνιστά το βασικό χαρακτηριστικό της. Yπό το πρίσµα αυτό, η δυστροπία και οι
αντιστάσεις των παραδοσιακών οµάδων και συνολικά του αγροτικού χώρου δε συνιστούν
εµµονή στο παλιό αλλά έναν από τους τρόπους προσαρµογής στο καινούριο.
Μια κοινωνία σε καθεστώς µετάβασης
H αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας, καρπός πολυετούς πολέµου, αποτέλεσε
κορυφαίο γεγονός για την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για έναν ιστορικό σταθµό που
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προκάλεσε σειρά ρήξεων µε το παρελθόν. Η ριζική αλλαγή του πολιτικού πλαισίου (εθνικό
κράτος), στο οποίο βρέθηκαν οι κάτοικοι του νεοσύστατου βασιλείου, και η πλειάδα των
σύγχρονων -δυτικού τύπου- θεσµών, στη βάση των οποίων οργανώθηκε εκ νέου ο δηµόσιος
χώρος,

εγκαινίασαν

διαδικασίες

για

το

µετασχηµατισµό

της

κοινωνίας

και

τον

επαναπροσδιορισµό των προσανατολισµών της. Ο µετασχηµατισµός των κοινωνικών δοµών
στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού τους διαπερνά την ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα
και τη χαρακτηρίζει: πρόκειται για κοινωνία σε καθεστώς µετάβασης. Πρόκειται για µια
κοινωνία που αναδιαµορφώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι οι παλαιοί κοινωνικοί αρµοί και κατά
κύριο λόγο η αυτονοµία των κοινοτήτων, η τοπικότητα, τα δίκτυα αλληλεγγύης και
αµοιβαιότητας που οργανώνονται γύρω από τη συγγένεια δοκιµάζονται και αποδιοργανώνονται
από τη λειτουργία των συγκεντρωτικών µηχανισµών του σύγχρονου κράτους.
Oι µετασχηµατισµοί αυτοί πυροδότησαν κοινωνικές εντάσεις και εκρήξεις που
σηµάδεψαν τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους. Ως τα µέσα του αιώνα ξέσπασαν
δεκάδες τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις, ενώ συστάθηκαν Eταιρείες κατά το πρότυπο της
Φιλικής και εξυφάνθηκαν συνωµοσίες. Κοινή συνισταµένη των κινήσεων αυτών υπήρξε η
δυστροπία στις διαδικασίες για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας από κοινωνικές
οµάδες που δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που επέφερε η συγκρότηση του
ελληνικού κράτους. Από τη δεκαετία του 1850 οι αντιδράσεις αυτού του τύπου υποχωρούν. Η
εξέλιξη αυτή φανερώνει τη σταδιακή κατίσχυση των µηχανισµών του σύγχρονου κράτους.
Ακόµη περισσότερο υποδεικνύει ότι παρά το εύρος και τους γοργούς ρυθµούς των αλλαγών η
ελληνική κοινωνία ανέπτυξε τρόπους προσαρµογής συµβατούς µε τους προσανατολισµούς του
εθνικού κράτους. Η καθολική αποδοχή της Μεγάλης Ιδέας, η οποία αποτέλεσε το βασικό
συνεκτικό ιστό µιας κοινωνίας υποκείµενης σε κοινωνικές εντάσεις που παρουσιάζονται σε
κάθε περίοδο µετάβασης, είναι ενδεικτική της προσαρµοστικότητας αυτής.

Πολιτισµός
O 19ος αιώνας είναι η περίοδος της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Aυτή η
διαδικασία είναι αναπόσπαστα δεµένη µε τη διαµόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. H
εθνική ταυτότητα προσδιορίζεται από ένα σύνολο πολιτισµικών και πνευµατικών στοιχείων, τα
οποία χαρακτηρίζουν το αίσθηµα της συµµετοχής στο εθνικό σύνολο και επιβεβαιώνουν τη
συνοχή του. Κατά συνέπεια, τα θέµατα του πολιτισµού αποτέλεσαν τα χρόνια αυτά πεδία
συζητήσεων και αντιπαραθέσεων· η έκβασή τους αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα
διακυβεύµατα της περιόδου. Tο γλωσσικό ζήτηµα, οι αισθητικές και οι µορφολογικές
κατευθύνσεις που θα έπαιρνε στην πορεία ανάπτυξή της η εγχώρια λογοτεχνία, η µορφή των
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πόλεων µε τις πολεοδοµικές και τις αρχιτεκτονικές επιλογές που έπρεπε να γίνουν, το
περιεχόµενο του θεάτρου και το ύφος της µουσικής δεν αντιµετωπίζονταν ως στενά αισθητικά
και καλλιτεχνικά θέµατα. H τροπή που θα έπαιρναν τα πολιτισµικά ζητήµατα σηµατοδοτούσε
τις κατευθύνσεις της γενικότερης πορείας της ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό βλέπουµε
παράγοντες της οικονοµικής και της πολιτικής ζωής να είναι ενήµεροι και να παρεµβαίνουν µε
καίριο τρόπο στις συζητήσεις που αφορούσαν τον πολιτισµό. Xαρακτηριστική είναι η
περίπτωση του νοµοµαθούς, πολιτικού και διοικητή της Eθνικής Tράπεζας Παύλου Kαλλιγά, ο
οποίος συγγράφει ένα από τα πρώτα µυθιστορήµατα που αναφέρεται στην πραγµατικότητα του
καιρού του και στα προβλήµατα της ελληνική κοινωνίας, το Θάνο Bλέκα.
Ο διάλογος για τα θέµατα του πολιτισµού σηµαδεύτηκε από σκληρές διαµάχες. H
σηµαντικότερη από αυτές διεξήχθη µεταξύ των διανοούµενων της Eπτανησιακής και της
Πρώτης Aθηναϊκής Σχολής. Oι βασικές επιλογές που είχαν γίνει ήδη από τη δεκαετία του 1820
τόσο από τον Kάλβο όσο και κυρίως από το Σολωµό στο επίπεδο της γλώσσας, των
εκφραστικών µορφών και των πηγών έµπνευσης δε βρήκαν ανταπόκριση από τους ποιητές της
πρωτεύουσας. H περαιτέρω επεξεργασία της καθοµιλουµένης έδωσε τη θέση της στην
επικράτηση της καθαρεύουσας, που όσο περνούσε ο καιρός κατευθυνόταν όλο και περισσότερο
προς την αρχαΐζουσα. Tο παράδειγµα του Σολωµού για αναζήτηση θεµάτων και εκφραστικών
µορφών µέσα από τη γλώσσα των απλών ανθρώπων, από τα δηµοτικά τραγούδια και τα έπη της
κρητικής παράδοσης αποσιωπήθηκε ή κατακρίθηκε δηµόσια. Oι κατηγορίες που απευθύνονταν
στο ζακυνθηνό ποιητή ήταν ότι παραµελούσε τα “κάλλη” της καθαρεύουσας, ενώ προσπαθούσε
να εκφραστεί ποιητικά µε ένα γλωσσικό όργανο αδόκιµο, τη δηµώδη γλώσσα. H ποιητική
συµβολή του Σολωµού και γενικότερα της Επτανησιακής Σχολής παρέµεινε στο περιθώριο των
αθηναϊκών αναζητήσεων στο µεγαλύτερο µέρος της περιόδου. Tο κλίµα θα αλλάξει πολύ
αργότερα µε την εµφάνιση στα γράµµατα του Kωστή Παλαµά. Mε δύο κείµενά του (1886 και
1889) συµβάλλει στην αποκατάσταση των ποιητών της Επτανησιακής Σχολής, κυρίως του
Σολωµού και του Kάλβου, και φυσικά του γλωσσικού τους οργάνου, της δηµοτικής γλώσσας.

Η Επτανησιακή Σχολή
H εποχή που ξεκινά µε την Eπανάσταση του 1821 θέτει εκ των πραγµάτων σε ένα νέο
πλαίσιο τα λογοτεχνικά πράγµατα του Eλληνισµού. H πνευµατική παραγωγή του νεοελληνικού
∆ιαφωτισµού, οι διαµάχες νεοτεριστών και συντηρητικών και το πρόβληµα της επιλογής της
γλώσσας που θα χρησιµοποιεί η λόγια παραγωγή καθορίζουν ακόµη ως ένα βαθµό το
πνευµατικό τοπίο. Επιπλέον, τα γεγονότα του Aγώνα κινητοποιούν συνειδήσεις, συγκινούν και
ερεθίζουν την ευαισθησία νέων διανοούµενων που προέρχονται από τα αγγλοκρατούµενα πλέον
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νησιά του Iονίου. ∆ιαµορφώνεται ένα πνευµατικό ρεύµα που καταλήγει στη συµπύκνωση
πολλών και διαφορετικών στοιχείων, όπως αυτά συναντώνται στο πολιτισµικό σταυροδρόµι
των Eπτανήσων.
H παράδοση της κρητικής αναγέννησης του 17ου αιώνα και του Eρωτόκριτου, όπως αυτή
µεταφέρθηκε στα Ιόνια νησιά από κρήτες µετανάστες µετά την κατάληψη της Kρήτης από τους
Οθωµανούς, οι απηχήσεις του ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού που φτάνουν εύκολα κάτω από το
καθεστώς της βενετοκρατίας, οι πολιτικές εξελίξεις µετά τη Γαλλική Επανάσταση, ιδιαίτερα οι
ιταλικές εκδοχές του φιλελευθερισµού και το κίνηµα των καρµπονάρων και βέβαια οι πρώτες
απηχήσεις της ροµαντικής ποίησης διαµορφώνουν τους ορίζοντες µιας νέας γενιάς ποιητών στις
αρχές του 19ου αιώνα. Oι ποιητές της Επτανησιακής Σχολής γράφουν στην καθοµιλουµένη,
αντιτασσόµενοι στην αρχαΐζουσα και αποκαθαρµένη γλώσσα που επικράτησε στην Aθήνα.
Συνθέτουν το γλωσσικό τους πρότυπο χρησιµοποιώντας στοιχεία τόσο από τη λόγια παράδοση
όσο και από τη λαϊκή, τη δηµώδη γλώσσα, ενώ τα θέµατά τους αντλούνται από τους εθνικούς
αγώνες αλλά και από σκηνές και προβλήµατα της καθηµερινής ζωής και των προσωπικών
σχέσεων.
O Ζακυνθινός Aνδρέας Kάλβος (1792-1869) εκδίδει τις δέκα πρώτες ωδές του µε τίτλο H
λύρα στη Γενεύη το 1824, ενώ δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορούν, στο Λονδίνο αυτή τη φορά,
άλλες δέκα ωδές µε τίτλο Λυρικά. Tην ίδια περίπου εποχή αρχίζει να γράφει στα ελληνικά ο
∆ιονύσιος Σολωµός. O Σολωµός είναι ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος της Επτανησιακής
Σχολής και επηρεάζει µε το ποιητικό και το κριτικό του έργο αλλά και µε τις γλωσσικές του
επιλογές την πορεία των πνευµατικών πραγµάτων του Eλληνισµού. Γύρω του διαµορφώνεται
ένας κύκλος λογίων που συµµερίζονται τις ποιητικές και γλωσσικές του απόψεις: Iούλιος
Tυπάλδος, Γεώργιος Ρώµας, Σπύρος Mελισσηνός και άλλοι. Ένας από αυτούς, ο συγγραφέας
και µεταφραστής Iάκωβος Πολυλάς (1825-1896), εκδίδει το 1859 τα Eυρισκόµενα του
Σολωµού,

προτάσσοντας

έναν

εκτεταµένο

πρόλογο,

τα

Προλεγόµενα.

H

Kέρκυρα

διαµορφώνεται ως ένα κέντρο πολιτισµικών και πνευµατικών ζυµώσεων, στον αντίποδα των
αναζητήσεων της Πρώτης Aθηναϊκής Σχολής που αναπτύσσεται την ίδια περίοδο.
Στην ίδια περίπου παράδοση αλλά µε αρκετές διαφοροποιήσεις από τους υπόλοιπους
εντάσσονται και οι Γεράσιµος Mαρκοράς (1826-1911) και Aριστοτέλης Bαλαωρίτης (18241879). Kαλλιεργούν µια αφηγηµατική ποιητική γραφή, µε περισσότερο επικά παρά λυρικά
χαρακτηριστικά. O Mαρκοράς γράφει τον Όρκο το 1875 εµπνευσµένος από την Κρητική
επανάσταση της δεκαετίας του 1860. O Bαλαωρίτης συµµετέχει στο κίνηµα για την ένωση των
Eπτανήσων µε την Eλλάδα και εκλέγεται βουλευτής Λευκάδας αµέσως ύστερα από αυτή. Eίναι
ο κατεξοχήν ποιητής που αντλεί θέµατα από την κλεφταρµατολική παράδοση. Kάνοντας χρήση
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τέτοιων στοιχείων και συµµετέχοντας στη µυθοποίηση της εικόνας των κλεφτών της
Οθωµανικής περιόδου, έγραψε ποιήµατα όπως «Kυρά Φροσύνη» (1859), «Aθανάσης ∆ιάκος»
και «Aστραπόγιαννος» (1867). H σηµαντικότερη αν και ανολοκλήρωτη σύνθεσή του είναι ο
Φωτεινός που εκδόθηκε στα 1891, µετά το θάνατο του Bαλαωρίτη.

Η Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή
Aπό τη δεκαετία του 1840 και µετά οι αθηναίοι ποιητές, σε αντίθεση µε τους
επτανήσιους, φαίνεται πως κατευθύνονται οριστικά προς την επιλογή της αρχαΐζουσας
γλώσσας. Oι επιδράσεις των αδελφών Σούτσων και του Aλέξανδρου Pίζου Pαγκαβή στις
γλωσσικές αντιλήψεις που επικρατούν και στο ποιητικό ύφος είναι εµφανείς. Aπό την άλλη, οι
ποιητικοί διαγωνισµοί που ξεκινούν το 1851 εντείνουν αυτό το πνεύµα, στο βαθµό που
αποκλείουν τη βράβευση ποιηµάτων γραµµένων στη δηµοτική. Tο παράδειγµα του Kάλβου και
του Σολωµού ξεχνιέται ή και κατακρίνεται δηµόσια. H εθνική ιδεολογία, ο αλυτρωτισµός και η
Mεγάλη Iδέα που προσδιορίζουν το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής επιδρούν στην
πορεία της ποίησης και γενικότερα των θεµάτων του πολιτισµού. H προβολή και η λατρεία του
αρχαιοελληνικού παρελθόντος ουσιαστικά επιβάλλουν τον εξαρχαϊσµό της γλώσσας.
Παράλληλα επικρατούν τα τυπικά επαναλαµβανόµενα µοτίβα που χαρακτήρισαν µια γενιά
ποιητών: η θλίψη, οι συµφορές, η απογοήτευση, η νύχτα, ο θάνατος και τα νεκροταφεία.
Aνοίγει πλέον ο δρόµος για τρεις ποιητές, βασικoύς εκπροσώπους της Πρώτης Aθηναϊκής
Σχολής και του ροµαντικού της κλίµατος: του Aχιλλέα Παράσχου (1838-1895), του ∆ηµήτριου
Παπαρρηγόπουλου

(1843-1873)

και

του

Σπυρίδωνα

Bασιλειάδη

(1845-1874).

O Παράσχος είναι ο κατεξοχήν ποιητής των αθηναϊκών κύκλων µετά τα µέσα του 19ου αιώνα
και εκφράζει στο έργο του ένα βαρύ κλίµα πένθους και θανάτου. Πράγµατι, οι αυτοκτονίες
διανοούµενων ή οι θάνατοί τους σε νεαρή ηλικία, όπως συνέβη µε τον Παπαρρηγόπουλο και το
Bασιλειάδη, δείχνουν πως αυτή η ροµαντική άρνηση συνιστούσε µια διάχυτη στάση ζωής, η
οποία ξεπερνούσε τις ποιητικές τους εµπνεύσεις. O ∆. Παπαρρηγόπουλος δηµοσίευσε στα 1861
τις Σκέψεις ενός ληστού ή η καταδίκη της κοινωνίας, ένα πόνηµα σκληρής κοινωνικής κριτικής.
Eπανέρχεται το 1866 µε την ποιητική συλλογή Στόνοι ενταγµένη στο γενικότερο κλίµα της
απαισιοδοξίας. O Bασιλειάδης τον ίδιο χρόνο δηµοσιεύει το Eικόνες και κύµατα, διατηρώντας
το ίδιο ακριβώς ύφος µε τους προηγούµενους.
Tελευταίος σηµαντικός ποιητής αυτής της σχολής είναι ο Iωάννης Παπαδιαµαντόπουλος
(1856-1910). ∆ηµοσιεύει το 1878 την ποιητική συλλογή Tρυγόνες και έχιδναι, που είναι και το
µόνο ποιητικό του έργο που δηµοσιεύει στην ελληνική γλώσσα. Λίγο αργότερα πηγαίνει στη
Γαλλία όπου γράφει πλέον στη γαλλική γλώσσα µε το όνοµα Jean Moreas. H προσπάθειά του
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θα αποτελέσει την τελευταία αναλαµπή της Πρώτης Aθηναϊκής Σχολής και του ροµαντισµού,
προτού η ανάδειξη της γενιάς του 1880 αλλάξει το λογοτεχνικό τοπίο στο σύνολό του.

Η Γενιά του 1880: Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή
Tο κλίµα του ροµαντισµού και του κλασικισµού, µε τις εξάρσεις και τις στοµφώδεις
εκφράσεις, τη θεµατολογία της απαισιοδοξίας και την καθαρεύουσα, αµφισβητήθηκε από ένα
λογοτεχνικό

ρεύµα

που

εξέφρασαν

ορισµένοι

νέοι

ποιητές

γύρω

στα

1880.

Πράγµατι, εκείνη τη χρονιά εµφανίστηκαν τρεις σηµαντικές ποιητικές συλλογές: οι Γέλωτες του
∆ηµήτρη Kόκκου (1856-1891), οι Iστοί αράχνης του Γεώργιου ∆ροσίνη (1859-1951) και οι
Στίχοι του Nίκου Kαµπά (1857-1932). H οµάδα αυτή επανασυνδέεται µε την παράδοση της
Επτανησιακής Σχολής και συµβάλλει στην επανεκτίµηση της στάσης προγενέστερων λογίων,
όπως αυτή του Γεώργιου Τερτσέτη και του Γ.Χ. Zαλοκώστα που αντιτάχτηκαν περισσότερο ή
λιγότερο

στην

κατίσχυση

του

αρχαϊσµού

γράφοντας

και

στη

δηµώδη

γλώσσα.

Tα θέµατά τους ήταν λιγότερο δραµατικά, ξεπερνώντας τις µεγάλες στιγµές, τις µεγάλες
απογοητεύσεις και την κατάθλιψη των προκατόχων τους. Aρχίζει να αναδύεται µια ποίηση που
ασχολείται µε την καθηµερινή ζωή και µε τον έρωτα ως πηγή χαράς και όχι ως µόνιµο φορέα
απογοητεύσεων και αυτοκτονιών. Πρόκειται για µια από τις πιο χαρακτηριστικές στροφές τόσο
στην τεχνική όσο και στις θεµατικές επιλογές στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Σ’ αυτή
την εξέλιξη έπαιξαν ρόλο και οι απηχήσεις των νεότερων ευρωπαϊκών ρευµάτων του ρεαλισµού
και αργότερα του συµβολισµού.
O ∆ροσίνης παρέµεινε και για τα επόµενα χρόνια ένας από τους πρωτοπόρους της γενιάς
του. Kυκλοφόρησε τις συλλογές Σταλακτίται (1881) και Eιδύλλια (1884). ∆ύο άλλοι αξιόλογοι
ποιητές της οµάδας ήταν ο Iωάννης Πολέµης (1862-1924) και ο Γεώργιος Στρατήγης (18601938). Tην ίδια περίοδο ο Γεώργιος Bιζυηνός (1849-1896) δίνει τη συλλογή Aτθίδες αύραι
(1883), ενώ ξεκινά η ευθυµογραφική παραγωγή του Γεώργιου Σουρή, κυρίως µέσα από την
εφηµερίδα Pωµηός που ο ίδιος εξέδιδε.
H σηµαντικότερη όµως προσωπικότητα της γενιάς του 1880 ήταν ο Kωστής Παλαµάς
(1859-1943). Eµφανίστηκε στα γράµµατα µε τα Tραγούδια της πατρίδος µου το 1886.
Aκολούθησαν ο Ύµνος εις την Aθηνάν (1888), Tα µάτια της ψυχής µου (1892) και η τελευταία
συλλογή του στο πλαίσιο της περιόδου που εξετάζουµε εδώ ήταν οι Iάµβοι και ανάπαιστοι
(1897). Στα χρόνια αυτά ο Παλαµάς διαµορφώνει τη λογοτεχνική του προσωπικότητα που θα
εκφραστεί µε τις µεγάλες συνθέσεις του στις αρχές του 20ού αιώνα: το ∆ωδεκάλογο του γύφτου
και τη Φλογέρα του βασιλιά. Mια από τις σηµαντικότερες προσφορές του πέρα από την ποιητική
του δηµιουργία αποτέλεσε η κριτική του παραγωγή, µέσα από την οποία ανέδειξε το έργο του
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∆ιονύσιου Σολωµού. O Παλαµάς µε το σύνολο του έργου του αναδεικνύει τη δηµοτική γλώσσα
και συντείνει αποφασιστικά στην κατίσχυση νέων εκφραστικών και θεµατολογικών επιλογών
στην ελληνική ποίηση.
Aξιοσηµείωτη τέλος υπήρξε η προσφορά δύο ακόµη λογοτεχνών, οι οποίοι παρότι
κατοικούσαν στο εξωτερικό µοιράζονταν κοινές ανησυχίες µε τους βασικούς εκπροσώπους της
Nέας Aθηναϊκής Σχολής: του Aργύρη Eφταλιώτη (1849-1923) και του Aλέξανδρου Πάλλη
(1851-1935).

Πεζογραφία
Kατά το 19ο αιώνα η σηµασία της πεζογραφίας στη συνολική λογοτεχνική παραγωγή
είναι µικρότερη από αυτή της ποίησης. H ταύτιση του πεζού λόγου µε τα αφηγήµατα και τα
συναξάρια που καταναλώνουν µαζικά τα λαϊκά στρώµατα αλλά και µια επιφυλακτική στάση
απέναντι στο νέο γαλλικό µυθιστόρηµα συνέτειναν σε µια τάση απαξίωσης του πεζού λόγου.
Παρόλα αυτά ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1830 γίνονται τα πρώτα βήµατα για την
ανάπτυξη της ελληνικής λόγιας πεζογραφίας. Aφού είχαν προηγηθεί ορισµένες µεταφράσεις
ευρωπαϊκών πεζογραφηµάτων, οι αδελφοί Σούτσοι δίνουν και εδώ την πρώτη ώθηση. Όπως
συµβαίνει και στην ποίηση, η γλώσσα των πρώτων αυτών πεζογραφικών πρασπαθειών
προσεγγίζει την καθαρεύουσα, χωρίς όµως αυτή να έχει πάρει ακόµα τα οριστικά
χαρακτηριστικά της, πράγµα που συµβαίνει αργότερα προς τα µέσα του αιώνα.
Σηµαντικό σταθµό στην πορεία του πεζού λόγου κατά το 19ο αιώνα αποτέλε ο Θάνος
Bλέκας (1855) του Παύλου Kαλλιγά (1814-1896). Πρόκειται για ένα από τα πρώτα
πεζογραφήµατα που αναφέρονται στα προβλήµατα της σύγχρονής τους ζωής. Σε αυτό
σχολιάζεται το ληστρικό φαινόµενο, το αγροτικό ζήτηµα και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούν
αυτά την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η
Στρατιωτική ζωή εν Eλλάδι, έργο ανώνυµου συγγραφέα που δηµοσιεύτηκε στη Bράιλα της
Pουµανίας το 1870-71. O Kωνσταντίνος Pάµφος όπως και ο Aριστοτέλης Bαλαωρίτης άντλησε
θέµατα από τον κλεφταρµατολισµό της Οθωµανικής περιόδου και από την Eπανάσταση του
1821. Σηµαντικά ήταν τα µυθιστορήµατά του Kατσαντώνης (1862), Aι τελευταίαι ηµέραι του
Aλή Πασά (1862) και O Xαλέτ εφέντης (1867-68). Eπτανήσιος και µε διαφοροποιηµένες
γλωσσικές επιλογές σε σχέση µε τους αθηναίους πεζογράφους, ο Aνδρέας Λασκαράτος (18111900) πέρα από την ποιητική του παραγωγή µας δίνει δύο σηµαντικά πεζογραφήµατα: Tα
µυστήρια της Kεφαλονιάς (1856) και το Iδού ο άνθρωπος (1886). Για το πρώτο αντιµετώπισε τις
αντιδράσεις της Εκκλησίας, οι οποίες έφτασαν µέχρι τον αφορισµό του.
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O Eµµανουήλ Pοΐδης (1836-1904) µε το ιστορικό του µυθιστόρηµα H Πάπισσα Iωάννα
που δηµοσιεύτηκε στα 1866 αντιµετώπισε επίσης την αντίδραση συντηρητικών κύκλων και της
Εκκλησίας. O ∆ηµήτριος Βικέλας (1835-1908) εκδίδει το 1879 το Λουκή Λάρα, ένα
µυθιστόρηµα µε περισσότερο προσωπικό τόνο και χωρίς ηρωικές υπερβάσεις, που µπορεί να
θεωρηθεί προποµπός της πεζογραφικής παραγωγής της γενιάς του 1880. H περίοδος της
µετάβασης χαρακτηρίζεται από τα διηγήµατα Tο αµάρτηµα της µητρός µου και Ποίος ήτον ο
φονεύς του αδελφού µου που έγραψε ο Γεώργιος Bιζυηνός στα 1883 και Mοσκώβ Σελήµ το
1896. Παρά την εµµονή του στην καθαρεύουσα επισηµαίνεται η αλλαγή θεµατικών επιλογών
που ανοίγει το δρόµο προς το νατουραλιστικό διήγηµα της Nέας Aθηναϊκής Σχολής. Στη
συνέχεια, ο ∆ροσίνης δίνει τα πρώτα πεζά του Aγροτικαί επιστολαί, 1882, Tρεις ηµέραι εν Tήνω,
1883, ∆ιηγήµατα και αναµνήσεις, 1886, Aµαρυλλίς, 1886, ενώ ο Pοΐδης παρουσιάζει στα 1894 το
διήγηµα Ψυχολογία συριανού συζύγου.
Tέλος, µια ιδιαίτερη περίπτωση πεζογράφου αποτελεί ο Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης
(1851-1911). Γεννηµένος στη Σκιάθο ξεκινά µε τρία ιστορικά µυθιστορήµατα: H µετανάστις
(1879), Oι έµποροι των εθνών (1882) και H γυφτοπούλα (1884). Aργότερα στρέφεται προς το
διήγηµα, το οποίο καλλιεργεί ως το θάνατό του. O λόγος του Παπαδιαµάντη διαπνέεται από ένα
έντονο θρησκευτικό συναίσθηµα. H τεχνοτροπία, η θεµατολογία και η γλώσσα του τον
διαφοροποιούν από τους άλλους συγγραφείς της γενιάς του. O ίδιος κρατά µια στάση
αποµάκρυνσης από την επικαιρότητα και τα άµεσα ζητήµατα που απασχόλησαν τον καιρό του.

Λογοτεχνικοί θεσµοί
H ιδιαίτερη σηµασία της ποίησης στην πνευµατική ζωή του νεαρού ελληνικού κράτους
φαίνεται και µέσα από τη διεξαγωγή ποιητικών διαγωνισµών.
Πράγµατι, στις αρχές της δεκαετίας του 1850, ο οµογενής Aµβρόσιος Pάλλης, πλούσιος
έµπορος στην Tεργέστη, πρότεινε και χρηµατοδότησε τη θεσµοθέτηση του Pάλλειου ποιητικού
διαγωνισµού, την πραγµατοποίηση του οποίου ανέλαβε το Πανεπιστήµιο Aθηνών. Ένας από
τους καταστατικούς όρους για τη βράβευση κάποιου ποιήµατος ήταν η συγγραφή του στην
καθαρεύουσα. H ρύθµιση αυτή ως ένα βαθµό λειτούργησε ανασχετικά στην παραγωγή
ποιηµάτων στη δηµοτική, ενώ η όλη διαδικασία προωθούσε την τεχνοτροπία και τις θεµατικές
επιλογές της Πρώτης Aθηναϊκής Σχολής. Aπό το 1862 αναλαµβάνει την ευθύνη του
διαγωνισµού ο Επτανήσιος Iωάννης Bουτσιναίος και καταργείται η ρητή απαγόρευση της
δηµοτικής. Tελευταία χρονιά λειτουργίας του Bουτσιναίου πλέον διαγωνισµού ήταν το 1877,
λίγο πριν εµφανιστούν οι ποιητές του 1880. Aργότερα ξεκίνησε ο Φιλαδέλφειος διαγωνισµός,
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όπου τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά. Xαρακτηριστικές ήταν οι
βραβεύσεις σε αυτόν του Kώστα Kρυστάλλη (1868-1894) για τα Aγροτικά του το 1890 και τον
Tραγουδιστή του χωριού και της στάνης, το 1892.
Στην ποίηση του Kρυστάλλη πέρα από τη χρήση της δηµοτικής κυριαρχεί η αναζήτηση
ενός αγροτικού ιδεώδους, όπου τα ήθη και τα έθιµα του χωριού αποτελούν πηγή έµπνευσης.
Hθογραφία, λαογραφικές αναζητήσεις και κοινοτισµός συνιστούν σηµαντικές παραµέτρους
µιας τάσης που µε δυναµικό τρόπο εµφανίζεται στην ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου
αιώνα. Σε γενικές γραµµές, η τάση αυτή συνιστά αντίδραση στον εκσυγχρονισµό των
κοινωνικών δοµών και τον εξευρωπαϊσµό των νοοτροπιών, προβάλλοντας την επιστροφή σε
ένα εξειδανικευµένο αγροτικό παρελθόν.
Tα λογοτεχνικά περιοδικά που κυκλοφόρησαν στην Aθήνα του 19ου αιώνα αποτέλεσαν
ένα από τα βασικότερα πεδία συζήτησης αλλά και διαµάχης για τα πνευµατικά και ιδεολογικά
θέµατα της εποχής. Mέσα από τις σελίδες της Πανδώρας (1850-1872), της Eυτέρπης (18501855), της Eστίας (1876-1895), του Παρνασσού (1877-1895) και άλλων περιοδικών που
εκδόθηκαν τότε παρουσιάστηκαν ποιήµατα και πεζά σε συνέχειες, βιβλιοκριτικές και κείµενα
για την προοπτική των λογοτεχνικών πραγµάτων που σηµάδεψαν τις εξελίξεις. Σηµαντικό βήµα
για την παρουσίαση των πρώτων εκπροσώπων της Nέας Αθηναϊκής Σχολής αποτέλεσαν και τα
σατιρικά έντυπα Pαµπαγάς και Mη χάνεσαι που εξέδωσαν ο Kλεάνθης Tριαντάφυλλος (18501889) και ο Bλάσης Γαβριηλίδης (1848-1920), ο µετέπειτα εκδότης της εφηµερίδας Aκρόπολις.
Tην ίδια περίοδο ιδρύονται φιλολογικοί σύλλογοι κατά το παράδειγµα του Φιλολογικού
Συλλόγου Kωνσταντινουπόλεως. Oι επιδιώξεις και η δράση τους αφορούσαν σε ένα επίπεδο τις
διαµάχες γύρω από το γλωσσικό ζήτηµα ή τις λογοτεχνικές τεχνοτροπίες, ενώ σε ένα άλλο
επίπεδο αποσκοπούν στη διάδοση της ελληνικής παιδείας στο χώρο της οθωµανικής Aνατολής.
O Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύθηκε το 1865 και αποτέλεσε το κέντρο των
πνευµατικών αντιπαραθέσεων της εποχής µέσα από διαλέξεις, συζητήσεις αλλά και τη
διοργάνωση δραµατικού διαγωνισµού από το 1877.
Aπό την άλλη, ο Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων (1869) προήγε την
άσκηση εκπαιδευτικής και πολιτισµικής επιρροής στους οµογενείς Έλληνες ως µια άλλη εκδοχή
της υλοποίησης των αλυτρωτικών οραµάτων και της Μεγάλης Ιδέας, µια εκδοχή που
λειτούργησε παραπληρωµατικά στις σχετικές πολιτικές και στρατιωτικές επιδιώξεις.
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Οι απαρχές του γλωσσικού ζητήµατος 3
Tο ζήτηµα της µορφής που θα έπαιρνε η ελληνική γλώσσα στα πρώτα χρόνια µετά την
ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι αρκετά σύνθετο, ενώ η προέλευσή του εντοπίζεται στη
σχετική διαµάχη που είχε ξεσπάσει ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια. Πράγµατι, στο
πλαίσιο του κινήµατος του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού η συζήτηση ανάµεσα σε οπαδούς της
επανάκαµψης στη χρήση της αρχαίας αττικής διαλέκτου από τη µια και της διαµόρφωσης µιας
νεοελληνικής κοινής γλώσσας, κατανοητής από τα λαϊκά στρώµατα, από την άλλη είχε µεγάλη
ένταση και κατέληξε σε σκληρές διαµάχες. H πρόταση του Kοραή, η λεγόµενη “µέση οδός”
ανάµεσα στην αρχαΐζουσα και στην καθοµιλουµένη, επέλεγε ως βάση τη δεύτερη,
αποκαθαρµένη όµως από ξένα στοιχεία και εµπλουτισµένη µε λόγια στοιχεία.
Tο πρόβληµα όµως που έπρεπε να αντιµετωπίσει το νέο κράτος ήταν αυτό της γλωσσικής
οµογενοποίησης του χώρου και του πληθυσµού του. Yπήρχε η ανάγκη συγκρότησης µιας
ενιαίας γλώσσας της διοίκησης, που θα χρησιµοποιείται από όλους τους εκφραστές των
επίσηµων θεσµών µε τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της επικράτειας. H εξέλιξη αυτή ήταν
απαραίτητη για τον ενιαίο τρόπο λειτουργίας των κρατικών θεσµών, της εκπαίδευσης, της
δικαιοσύνης, του στρατού κτλ. H καθοµιλουµένη, η γλώσσα του λαού, η δηµώδης, δεν ήταν µια
ενιαία γλώσσα. Ουσιαστικά επρόκειτο για πολλές διαλέκτους, γεγονός που αποτέλεσε βασικό
επιχείρηµα των θιασωτών της καθαρεύουσας. Aυτή την πραγµατικότητα παρουσίασε ανάγλυφα
η Bαβυλωνία του ∆ηµήτριου Βυζάντιου. Aπέναντι στη γλωσσική αυτή ανοµοιοµορφία και στην
αδυναµία µέχρι εκείνη την εποχή των υποστηριχτών της καθοµιλουµένης να διαµορφώσουν
έναν κοινά αποδεκτό και κατανοητό από όλους τύπο δηµοτικής, υπερίσχυσε µια καθαρεύουσα,
που προσέγγιζε όσο ήταν δυνατό την αρχαία ελληνική.
Tο ρεύµα αυτό υπηρετήθηκε πιστά
από

τους

Aθηναϊκής

διανοούµενους
Σχολής.

της

Πρώτης

Παράλληλα,

το

Πανεπιστήµιο Aθηνών, η µέση εκπαίδευση
και η διοικητική ιεραρχία διαµόρφωναν
κοινωνικές κατηγορίες που συνέδεαν την
καθαρεύουσα

µε

την

κοινωνική

και

µορφωτική τους υπεροχή. H καθαρεύουσα

3

(Σηµ. του επιµ.) Για το γλωσσικό ζήτηµα στη νεοελληνική κοινωνία βλ. το άρθρο της Ζωής Κατάκη
στην ιστοσελίδα: http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=42. Για το ίδιο θέµα
βλ. επίσης ένα σύνολο άρθρων στην ιστοσελίδα: http://abnet.agrino.org/htmls/Z/Z001.html.
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από όργανο για την πολιτική και πολιτισµική ενοποίηση του κράτους κατέστη στοιχείο
κοινωνικής διαφοροποίησης. Aποτέλεσε τη γλώσσα της κοινωνικής και πνευµατικής ηγεσίας
του τόπου, έγινε ο γραπτός και επίσηµος κώδικας επικοινωνίας, που ήταν όµως ελάχιστα
κατανοητός από πλατύτερα στρώµατα του πληθυσµού. Aπό την άλλη πλευρά δεν πρέπει να
ξεχνά κανείς το ευρύτερο πνευµατικό πλαίσιο µέσα και έξω από τη χώρα. H κλασική
Αρχαιότητα, της οποίας την κληρονοµιά διεκδικούσαν οι Νεοέλληνες, αποτελούσε ένα από τα
σηµαντικότερα πολιτισµικά πρότυπα της εποχής. Aπό αυτήν αντλούσαν στοιχεία και αυτήν
προσπαθούσαν να οικειοποιηθούν τα περισσότερα κοινωνικά και πνευµατικά ρεύµατα στο
δυτικό κόσµο. H επιλογή της αρχαΐζουσας ήταν περίπου αυτονόητη σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
Παράλληλα συνέβαλε στην υπεράσπιση ενός από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της ελληνικής
εθνικής ταυτότητας, της καταγωγής των Νεοελλήνων από τους αρχαίους. Σε µια εποχή που οι
θεωρίες του Φαλµεράγιερ αµφισβητούσαν αυτή τη θέση, πέρα από τις ιστοριογραφικές
συµβολές, η γλωσσική καθηµερινότητα της αρχαΐζουσας αποτελούσε ένα επιπλέον επιχείρηµα.
Bέβαια, το έργο του Σολωµού αλλά και των άλλων επτανήσιων λογίων εκτός από την
καλλιτεχνική του ποιότητα έθεσε τις βάσεις για ένα κοινό µοντέλο της δηµοτικής. Στηριγµένοι
σε αυτό οι διανοούµενοι της γενιάς του 1880 έκαναν εφικτή τη διαµόρφωση του “κανόνα” της
δηµοτικής, δηλαδή την οργάνωση σε ενιαίο γλωσσικό όργανο πέρα από τοπικές ή κοινωνικές
ιδιαιτερότητες, των εκφραστικών εκείνων τύπων που γίνονταν ευρέως κατανοητοί και
αποδεκτοί. Aυτό ήταν αποτέλεσµα µιας κοπιαστικής και πολύµορφης διαδικασίας που ξεκίνησε
από την έκδοση του βιβλίου Tο ταξίδι µου (1888) από το Γιάννη Ψυχάρη (1854-1929).
Γλωσσολόγος µε λαµπρή καριέρα στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού, δεν µπορούσε να ανεχθεί
την κατίσχυση µιας γλώσσας ακατανόητης από τη µεγάλη µάζα του πληθυσµού. Παράλληλα
θεωρούσε αστήριχτο το επιχείρηµα πως στη γλώσσα του λαού δεν είναι δυνατό να εκφραστούν
σηµαντικές έννοιες. Mε το Tαξίδι του απέδειξε πως πολύ σηµαντικοί προβληµατισµοί ήταν
δυνατό να γραφούν και στη δηµοτική. Eκείνο που έµενε ήταν η διαµόρφωσή της ως ενιαίας
γλώσσας, εγχείρηµα που ανέλαβε µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων που συντάχτηκαν µε το κίνηµα
του δηµοτικισµού µε πρωτοπόρο τον Kωστή Παλαµά.
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1.2. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1897-1922)

Εσωτερική πολιτική
Κατά την περίοδο 1897-1922 σηµαντικότατα γεγονότα και βαρύνουσες εξελίξεις
επιδρούν µε τρόπο καθοριστικό στην πορεία της Ελλάδας και συντελούν αποφασιστικά στη
διαµόρφωσή της ως σύγχρονου κράτους. Περίοδος θεαµατικών αλλαγών, βαρυσήµαντων
επιλογών, οξύτατων κρίσεων, µιας δεκάχρονης πολεµικής περιπέτειας, η οποία καταλήγει τόσο
στην εδαφική επέκταση όσο και στη δραµατική κατάληξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας και
κατατείνει στη διαµόρφωση µιας Ελλάδας ριζικά διαφορετικής από το παρελθόν.
Η περίοδος ανοίγει µε ένα γεγονός-σταθµό: την ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεµο του
1897. Η ήττα εκλήφθη ως τεράστιο πλήγµα, προκαλώντας καθολική απογοήτευση καθώς και
αµφισβήτηση του κράτους και των δοµών λειτουργίας του, του παραδοσιακού πολιτικού
κόσµου και της βασιλικής δυναστείας ως προς την αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση
των εθνικών θεµάτων. Η ηττοπαθής διάθεση και το αίσθηµα της “ντροπής” εντάθηκαν ακόµα
περισσότερο και από την επιβολή της Επιτροπής του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου, η οποία
θα επιστατούσε στην καταβολή της πολεµικής αποζηµίωσης στην Τουρκία, καθώς και στη
διευθέτηση του συνολικού δηµόσιου χρέους, αποτέλεσµα της πτώχευσης της χώρας το 1893.
Οικονοµική λοιπόν και εθνική κρίση, δηλαδή διπλή αποτυχία, τόσο στην οικονοµική όσο και
την αλυτρωτική πολιτική δηµιουργούν κλίµα απαισιοδοξίας και ενδοσκόπησης. Ως το 1909
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τίποτα δεν αλλάζει. Στην εξουσία εναλλάσσονταν δύο κόµµατα: το τρικουπικό µε αρχηγό το
Γεώργιο Θεοτόκη και το δηλιγιαννικό µε αρχηγό τον ίδιο το Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη και, µετά τη
δολοφονία του το 1905, τους διαδόχους του, ∆ηµήτριο Ράλλη και Κυριακούλη Μαυροµιχάλη,
ηγέτες δύο διαφορετικών κοµµάτων, καταγόµενων όµως από το δηλιγιαννικό κόµµα. Καµιά
ιδιαίτερη πρόοδος δε σηµειώθηκε εκτός από τις κάποιες ανορθωτικές, κυρίως στον οικονοµικό
τοµέα, προσπάθειες των κυβερνήσεων Θεοτόκη. Αντίθετα, η ολοένα αυξανόµενη οικονοµική
κρίση και η δυσπραγία κοινωνικών οµάδων, η συνεχής αποκάλυψη των αδυναµιών του παλιού
πολιτικού κατεστηµένου προκαλούν εντεινόµενη δυσαρέσκεια και δηµιουργούν συνθήκες για
την ανάπτυξη αντίδρασης.
Το 1909, έτος της εκδήλωσης του Κινήµατος στο Γουδί, προσλαµβάνεται ως τοµή στην
περιοδολόγηση της ελληνικής ιστορίας σηµατοδοτώντας την αρχή µιας δεκάχρονης περιόδου
(1910-20) προόδου και συγκρότησης της Ελλάδας ως σύγχρονου κράτους. Ταυτίζεται µε την
άνοδο των µεσαίων αστικών στρωµάτων, τα οποία, ενισχυµένα από τις οικονοµικές εξελίξεις
των τελευταίων ετών του 19ου αιώνα, διεκδικούν έναντι της παλιάς, πολιτικής, αστικής
ολιγαρχίας την πολιτική τους εκπροσώπηση και τη δηµιουργία των θεσµικών εκείνων
προϋποθέσεων

που

θα

διευκόλυναν

την

οικονοµική

τους

δραστηριότητα.

Ηγετική φυσιογνωµία θα αναδειχθεί ο κρητικός πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος θα
εκπροσωπήσει την προσπάθεια για καπιταλιστικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας και
την οργάνωση ενός κράτους στα πρότυπα των δυτικών δηµοκρατιών. Ο αστικός
εκσυγχρονισµός που θα επιχειρήσει ο Βενιζέλος θα συνοδοιπορήσει σε αγαστή σύµπνοια µε την
εθνική ολοκλήρωση, στην εκδοχή του αλυτρωτισµού και της ενσωµάτωσης των Νέων Χωρών
και των κατοίκων τους στο εθνικό κράτος. Οι δυο αυτοί στόχοι, ο οικονοµικός και πολιτικός
εκσυγχρονισµός από τη µια και η µαχητική επιδίωξη της Μεγάλης Ιδέας στη συγκυρία του Α΄
Παγκόσµιου Πολέµου από την άλλη, αποτελούν το περιεχόµενο του βενιζελισµού.
Απέναντί του στάθηκε ο αντιβενιζελισµός, αντιδρώντας ταυτόχρονα στον αστικό
εκσυγχρονισµό και στον αλυτρωτισµό. Η συνολικότερη κοινωνική και πολιτική αντίθεση
ανάµεσα τόσο σε κοινωνικές οµάδες όσο και στους παλιούς και νέους πληθυσµούς, που
ενσωµατώθηκαν µε την εδαφική επέκταση ως αποτέλεσµα των βαλκανικών νικών, θα
συγκεκριµενοποιηθεί στη σύγκρουση ανάµεσα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και το
βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄ για τη θέση της Ελλάδας στον A΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα πάρει
διαστάσεις Εθνικού ∆ιχασµού, που κορυφώθηκε τα χρόνια 1915-17 µε τη δηµιουργία δύο
ελληνικών κρατών, ένα αντιβενιζελικό στο γεωγραφικό χώρο της Παλαιάς Ελλάδας κι ένα
βενιζελικό στο γεωγραφικό χώρο των Νέων Χωρών.
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Τα χρόνια 1917-20, κατά τη δεύτερη φάση της βενιζελικής εξουσίας, συνεχίζεται η
εκσυγχρονιστική προσπάθεια που είχε εγκαινιαστεί την περίοδο 1910-15 και είχε ανακοπεί από
τις εξελίξεις του ∆ιχασµού και του πολέµου.
Στις εκλογές του 1920, µεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι κουρασµένοι από
τη δεκάχρονη πολεµική περιπέτεια Έλληνες καταψήφισαν τους φιλελεύθερους. Οι
αντιβενιζελικοί παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες τους συνέχισαν το µικρασιατικό πόλεµο,
επαναφέροντας στο θρόνο τον ανεπιθύµητο στους δυτικούς συµµάχους Κωνσταντίνο. Το
γεγονός αυτό έδωσε στους συµµάχους και το πρόσχηµα να εγκαταλείψουν την Ελλάδα στη
Μικρά Ασία, καθώς τα συµφέροντά τους υπαγόρευαν πλέον την ενίσχυση του Κεµάλ. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου αυτής κυρίαρχες είναι οι εξωτερικές εξελίξεις. Μέσα στο διαφορετικό
πλέον διεθνή συσχετισµό δυνάµεων, που καθιστούσε δυνατή τη διάψευση των ελληνικών
επιδιώξεων στη Μικρά Ασία, λανθασµένες στρατιωτικές επιλογές και η οικονοµική εξάντληση
επέφεραν µια ακόµη οδυνηρότερη Καταστροφή το καλοκαίρι του 1922, ξεριζώνοντας τους
ελληνικούς πληθυσµούς της Ανατολής από τις κοιτίδες τους και καθιστώντας τους πρόσφυγες
στην Ελλάδα.
Μετά την κατάρρευση του µετώπου η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική. Τα πλήθη
των προσφύγων και οι στρατιώτες κατακλύζουν τη χώρα. Μια οµάδα αξιωµατικών µε
επικεφαλής το Νικόλαο Πλαστήρα καταλαµβάνει την εξουσία, επιδιώκοντας κυρίως µια
κάθαρση για την εθνική τραγωδία. Πρόκειται για την “Επανάσταση του 1922”. Σε αυτή τη
λογική έγινε η δίκη των έξι πρωταιτίων της Καταστροφής, που οδήγησε στη θανατική τους
καταδίκη, γεγονός που επιδείνωσε το βαρύ κλίµα της εποχής.

Εξωτερική πολιτική
Η περίοδος 1897-1922 ξεκινά µε το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897 για να
τελειώσει µε τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωµό των ελληνικών κοινοτήτων της
οθωµανικής Ανατολής.
Είναι ίσως η κρισιµότερη περίοδος για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την
ικανοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί στο πλαίσιο του
αλυτρωτισµού και του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας που αναδείχθηκαν σε κεντρικά στοιχεία
της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας ήδη από τις απαρχές της συγκρότησης του ελληνικού
κράτους. Η αλυτρωτική πολιτική δοκιµάστηκε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, άλλοτε
µε επιτυχία όπως συνέβη στη διάρκεια των δύο Βαλκανικών (1912-13, 1913) και του Α΄
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Παγκόσµιου Πολέµου και άλλοτε µε καταστροφικά αποτελέσµατα όπως συνέβη µε τις
επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία (1919-1922).
Πρόκειται ταυτόχρονα για την εποχή ανάπτυξης των βαλκανικών εθνικισµών που
ανταγωνιστικοί µεταξύ τους διεκδίκησαν τις ίδιες περιοχές και προσπάθησαν να εξασφαλίσουν
επικράτειες που θα επέτρεπαν τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη των εθνικών κρατών τους. Τα
βαλκανικά κράτη αναµετρήθηκαν στους Βαλκανικούς Πολέµους τόσο µε την Οθωµανική
Αυτοκρατορία όσο και µεταξύ τους για την προσάρτηση εδαφών και πληθυσµών σ’ έναν
ευαίσθητο χώρο, όπου συγκατοικούσαν πληθυσµιακές οµάδες µε διαφορετική πολιτισµική
ταυτότητα και αδιαµόρφωτη συχνά εθνική συνείδηση.
Οι νικηφόροι Βαλκανικοί Πόλεµοι (Α΄ και Β΄) προσέδωσαν στην Ελλάδα τα εδάφη της
Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κρήτης και την κυριαρχία στα νησιά του βορειοανατολικού
Αιγαίου.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική της περιόδου σφραγίστηκε από την προσωπικότητα και
τους χειρισµούς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο κρητικός πολιτικός υποστήριξε µε πάθος την
επέκταση της Ελλάδας, στο πλαίσιο της τότε συγκυρίας και σε πρόσδεση µε τις δηµοκρατικές
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και κυρίως την Αγγλία.
Ο άλλος παράγοντας που συνέβαλε στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της
εποχής ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδας,
ευνοϊκή

προς

τις

Κεντρικές

Αυτοκρατορίες,

λόγω

συγγενειών

πραγµατικών

και

πολιτικοϊδεολογικών µε αυτές. Γύρω του συσπειρώθηκαν όσοι διαφωνούσαν µε τη βενιζελική
πολιτική στο σύνολό της, αντιδρώντας ταυτόχρονα και στις εσωτερικές κοινωνικοπολιτικές
µεταρρυθµίσεις που εισηγούνταν ο Βενιζέλος. Η οξύτατη διαφωνία πρωθυπουργού και βασιλιά
οδήγησε στον Εθνικό ∆ιχασµό που έληξε µε την επικράτηση των βενιζελικών και την είσοδο
της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό των Αγγλογάλλων.
Στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου και εν µέσω του αποικιακού ανταγωνισµού
των Μεγάλων ∆υνάµεων στο χώρο της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα,
η Ελλάδα προσπάθησε να επιτύχει τα µεγαλύτερα δυνατά κέρδη από την καταρρέουσα
Οθωµανική Αυτοκρατορία. Αναλήφθηκε τότε η Μικρασιατική Εκστρατεία στην προσπάθεια
της Ελλάδας, ως συµµάχου των νικητριών ∆υνάµεων και µέλους της Συνδιάσκεψης της
Ειρήνης, να εκπληρώσει τις επιδιώξεις της.
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Με τη βραχύβια συνθήκη των Σεβρών η Ελλάδα απέκτησε για λίγο τη µεγαλύτερη
έκτασή της, κερδίζοντας τα ∆ωδεκάνησα, τη Θράκη και µια ζώνη στη δυτική Μικρά Ασία γύρω
από τη Σµύρνη. Η “Μεγάλη Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών” στάθηκε για
ένα ελάχιστο διάστηµα πραγµατικότητα. Ο ανταγωνισµός όµως των συµφερόντων των δυτικών
συµµάχων και η µεταστροφή της ανατολικής πολιτικής τους, σε συνδυασµό µε την πολιτική
αλλαγή του Νοεµβρίου του 1920 που έφερε και πάλι στην εξουσία τον ανεπιθύµητο στους
συµµάχους Κωνσταντίνο, ανέστρεψαν την πραγµατικότητα αυτή. Το εγχείρηµα της
Μικρασιατικής Εκστρατείας κατέληξε στην οριστική αποχώρηση του ελληνικού στοιχείου από
τις εστίες του στη Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία.
Από την “Ελλάδα των Σεβρών” παρέµεινε µόνο η δυτική Θράκη και η κατοχυρωµένη
κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. Συνολικά, στη δεκαετία 1912-22 η Ελλάδα διπλασίασε την
έκταση και τον πληθυσµό της αποκτώντας τα οριστικά της σύνορα πλην των ∆ωδεκανήσων, τα
οποία θα µείνουν στην ιταλική κυριαρχία ως το τέλος του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου.Την ίδια
εποχή και οι άλλες εθνικές διεκδικήσεις, η Βόρειος Ήπειρος και η Κύπρος, θα αποτελέσουν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης, για να χαθεί τότε οριστικά η πιθανότητα συµπερίληψής τους στο
ελληνικό κράτος.
Από την επόµενη περίοδο, του Μεσοπολέµου, η ελληνική εξωτερική πολιτική θα
µεταστραφεί ολοκληρωτικά, εγκαταλείποντας κάθε µεγαλοϊδεατική βλέψη και θέτοντας ως
στόχο την καλή γειτονία µε την Τουρκία και τα άλλα βαλκανικά κράτη και την προάσπιση του
εθνικού εδάφους από κάθε επιβουλή.

Η έξοδος
Στις

27

Αυγούστου/9

Σεπτεµβρίου

ο

τουρκικός στρατός µπήκε στη Σµύρνη. Η πόλη
ήταν γεµάτη από ελληνικούς πληθυσµούς, οι
οποίοι είχαν καταφύγει εκεί από τα ενδότερα µε
την κατάρρευση του µετώπου. Οι τελευταίες
µέρες πέρασαν µέσα σε εφιαλτική αγωνία για την
τύχη τους. Ο ελληνικός στρατός έφτανε κι αυτός
στη Σµύρνη συνταγµένος ή µη. Ο Αριστείδης Στεργιάδης είχε εγκαταλείψει την πόλη στις 25
Αυγούστου µε αγγλικό πλοίο, ενώ την ίδια µέρα η Σµύρνη άδειαζε και από τους τελευταίους
υπάλληλους, εκπροσώπους του ελληνικού κράτους.
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Η πόλη παραδόθηκε στις φλόγες και ο ελληνικός και ο αρµένικος πληθυσµός στη σφαγή.
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχτηκαν στην προκυµαία της Σµύρνης, όπου τα πλήθη συνέρρεαν
κυνηγηµένα από τους τσέτες και τη φωτιά ελπίζοντας στη σωτηρία τους. Ανάµεσα στα θύµατα
ήταν και ο µητροπολίτης Χρυσόστοµος, ο οποίος, αρνούµενος να εγκαταλείψει το ποίµνιό του
όπως του προτάθηκε, κακοποιήθηκε και θανατώθηκε από το φανατισµένο τουρκικό όχλο.
Η πυρπόληση, η σφαγή και η αιχµαλωσία ήταν η τύχη των ελληνικών πληθυσµών και στη
χερσόνησο της Ερυθραίας, στις Κυδωνίες και στην περιοχή της Προποντίδας. Οι άντρες
µεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα στο εσωτερικό, ενώ κάποτε και γυναικόπαιδα ακολούθησαν
ανάλογη πορεία προς την ενδοχώρα. Με την κατάρρευση του µετώπου αποφασίστηκε η άµεση
εκδίωξη των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι πήγαιναν όπως όπως στην Κωνσταντινούπολη,
απ’ όπου ύστερα περνούσαν στην Ελλάδα.
Από την ανατολική Θράκη ο ελληνικός πληθυσµός αποχώρησε µετά την υπογραφή της
ανακωχής των Μουδανιών, από τον Οκτώβριο του 1922, ακολουθώντας τα ελληνικά
στρατεύµατα που επίσης αποχωρούσαν. Με πλοία µεταφέρθηκαν οι περισσότεροι από τους
Έλληνες και της ανατολικής Θράκης, ενώ άλλοι χρησιµοποίησαν το οδικό δίκτυο των
διαβάσεων του Έβρου, µεταφέροντας µε υποζύγια και βοϊδάµαξες ό,τι µπορούσαν από την
κινητή περιουσία τους. Λίγες µέρες αργότερα ακολούθησαν και οι Έλληνες της χερσονήσου της
Καλλίπολης.
Τέλος, µε τη συνθήκη της Ανταλλαγής, που υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923 στη
Λοζάνη, µετακινήθηκαν προς την Ελλάδα και οι τελευταίοι Έλληνες από όλα τα σηµεία της
Μικράς Ασίας. Εξαιρέθηκαν µόνον οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ίµβρου
και Τενέδου, όπως και οι µουσουλµάνοι της δυτικής Θράκης. Εκκρεµές όµως έµενε το ζήτηµα
της αποζηµίωσης των περιουσιών των προσφύγων.

Κοινωνία
Η περίοδος 1897-1922 χαρακτηρίζεται από σηµαντικές τοµές που διαπερνούν την
ελληνική κοινωνία. Tο µικρό βασίλειο του 19ου αιώνα αποκτά τα σηµερινά του περίπου
σύνορα.
H εδαφική επέκταση συνοδεύεται από µια σειρά µεταρρυθµίσεις στον κοινωνικό,
οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό τοµέα, οι οποίες σηµειώνονται µετά το κίνηµα στο Γουδί
και εκφράζονται πολιτικά από τη βενιζελική παράταξη εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτών των
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εξελίξεων δηµιουργήθηκε το κοινωνικό ρήγµα, το οποίο εκδηλώθηκε µε τον Eθνικό ∆ιχασµό,
την εποχή που η χώρα εισερχόταν στο στρόβιλο του διεθνούς ανταγωνισµού και του Μεγάλου
Πολέµου. Oι αποκλίνουσες επιλογές για τη θέση της χώρας στο διεθνές πεδίο αντανακλούν σε
τελική ανάλυση διαφορετικές λογικές στην πορεία ανάπτυξης των δοµών της ελληνικής
κοινωνίας.
Στα χρόνια που εξετάζουµε ο πληθυσµός και η έκταση της χώρας σχεδόν διπλασιάζονται.
Παράλληλα, παρατηρούνται σηµαντικές µετακινήσεις ανθρώπων. Aφενός στις αρχές του αιώνα
υπήρξε ένα µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα κυρίως προς τις Hνωµένες Πολιτείες. Aφετέρου
υπήρξε µια κίνηση προς το εσωτερικό, µε την έλευση ελλήνων προσφύγων από τις περιοχές
όπου διεξάγονταν πολεµικές επιχειρήσεις ή από άλλες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο ξένων
δυνάµεων.
O αγροτικός τοµέας απασχολεί το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού της χώρας.
Στο πλαίσιό του εµφανίζεται το θεσσαλικό ζήτηµα, που εξελίχθηκε στη σηµαντικότερη
κοινωνική κινητοποίηση της περιόδου µε τις εξεγέρσεις της πρώτης δεκαετίας του αιώνα. Για
τη λύση του αλλά και την υπέρβαση αντίστοιχων προβληµάτων που δηµιούργησε η παρουσία
προσφύγων και ακτηµόνων στα νέα εδάφη πραγµατοποιήθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση του
1917. Στην ίδια κατεύθυνση έγιναν µια σειρά από θεσµικές καινοτοµίες στον αγροτικό τοµέα,
όπως η ίδρυση αγροτικών συνεταιρισµών και Yπουργείου Γεωργίας.
H ανάπτυξη των αστικών κέντρων προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς, αυξάνεται ο
πληθυσµός τους όπως επίσης και οι δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο εσωτερικό τους.
Nέες µεγάλες πόλεις µε παράδοση στον οικονοµικό και πολιτιστικό τοµέα όπως η
Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και η Καβάλα ενσωµατώνονται στην ελληνική επικράτεια. Στις
πόλεις συσσωρεύονται εσωτερικοί µετανάστες που συγκροτούν τα πρώτα εργατικά στρώµατα.
Yπάρχει σηµαντικό πρόβληµα ανεργίας, στέγασης και συνθηκών υγεινής και κάποιες οµάδες
από αυτούς ζουν στο περιθώριο των δραστηριοτήτων της πόλης. Mετά το 1910 έχουµε την
ανάπτυξη των πρώτων µορφών του εργατικού κινήµατος, ενώ από την πλευρά του κράτους
θεσπίζεται για πρώτη φορά προστατευτική κοινωνική πολιτική. ∆ιάφορα παραδοσιακά
µικροαστικά στρώµατα, µικροεπιχειρηµατιών και χαµηλόβαθµων δηµόσιων υπαλλήλων
εξακολουθούν να αναπαράγονται
Την ίδια στιγµή, µε όλες τις πολεµικές περιπέτειες και τις εσωτερικές κρίσεις, η Αθήνα
κινείται και αυτή µε τη σειρά της στο κλίµα της belle epoque. Μια νέα επιχειρηµατική αστική
τάξη αναπτύσσεται, που τείνει να παραµερίσει τα από παλαιότερα συγκροτηµένα ανώτερα
αστικά στρώµατα, τα παλιά “τζάκια”, που σχετίζονταν άµεσα µε τις κρατικές λειτουργίες.
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Πολύ έντονος κατά την περίοδο αυτή ήταν ο αγώνας των δηµοτικιστών για την
καθιέρωση της δηµοτικής, ο οποίος επέφερε πολύ µεγάλη διαµάχη ανάµεσα σ’ αυτούς και τους
οπαδούς της καθαρεύουσας. Η διαµάχη αυτή πήρε και βίαιη µορφή, όπως συνέβη µε τα
Ευαγγελιακά και τα Ορεστειακά. O δηµοτικισµός διευκόλυνε την εξάπλωση ποικίλων ιδεών και
συνέδεσε τους σοσιαλιστές διανοούµενους µε τη βενιζελική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.
Στο επίπεδο της άσκησης της πολιτικής και της ιδεολογίας, εµφανίζεται µια οµάδα νέων
επιστηµόνων που επιδίωκαν ριζοσπαστικές µεταρρυθίσεις και ονοµάστηκαν “Oµάδα των
Kοινωνιολόγων”. Tην ίδια εποχή ο Γεώργιος Σκληρός µε το έργο του Tο Kοινωνικό µας Zήτηµα
θέτει τις βάσεις για µια µαρξιστική θεωρητική προσέγγιση της ελληνικής κοινωνίας. Για πρώτη
φορά επίσης αρθρώνεται στην Ελλάδα αντιµοναρχικός λόγος και προτάσσεται η προοπτική
αβασίλευτου δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Εποχή µετάβασης και ως προς τις διεκδικήσεις των
γυναικών, σηµειώνει την εξέλιξη από αιτήµατα για συµµετοχή στην εκπαίδευση και την
εργασία σε διεκδίκηση πολιτικής συµµετοχής.
Tην ίδια εποχή έξω από το εθνικό κέντρο οι ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής
Ανατολής αλλά και η ελληνική διασπορά ζουν και αναπτύσσονται παράλληλα µε την ελλαδική
πραγµατικότητα, µέχρι βέβαια τα δραµατικά γεγονότα του τέλους της περιόδου να ανατρέψουν
καταστάσεις χρόνων.

To Γλωσσικό ζήτηµα
Κεντρικό ιδεολογικό ζήτηµα της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή την περίοδο είναι το
γλωσσικό, δηλαδή ο αγώνας για την καθιέρωση της δηµοτικής, αίτηµα που τώρα θα
συνοδοιπορήσει µε αιτήµατα εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και γενικότερης αναγέννησης και
ανακαίνισης.
Ηγετική µορφή του κινήµατος του δηµοτικισµού έχει ήδη αναδειχτεί ο Γιάννης Ψυχάρης,
ενώ το έργο του Το Ταξίδι µου έγινε το µανιφέστο του δηµοτικισµού, σταθµός στο γλωσσικό
ζήτηµα και αφετηρία της γένεσης µιας λογοτεχνίας βασισµένης στη λαϊκή γλώσσα. Στην αρχή
της περιόδου δυο επεισόδια καταδεικνύουν το µέγεθος της αντίδρασης, πολιτικής και
πνευµατικής, απέναντι στο δηµοτικισµό. Το 1901 δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ακρόπολις η
µετάφραση του Ευαγγελίου στη δηµοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη, ενώ παράλληλα
πραγµατοποιόταν µια άλλη µετάφραση των ευαγγελίων µε πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας.
Φοιτητικές κινητοποιήσεις ξέσπασαν για την υπεράσπιση της καθαρεύουσας, υποκινηµένες από
όσους διαφωνούσαν µε τη µετάφραση και διέβλεπαν εθνικό κίνδυνο από το σλαβισµό. Είναι τα
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λεγόµενα “Ευαγγελιακά”. Το 1903 νέα επεισόδια ξέσπασαν, τα “Ορεστειακά”, υποκινηµένα
από το Γεώργιο Μιστριώτη και άλλους συντηρητικούς διανοούµενους για να αποτραπεί το
ανέβασµα της Ορέστειας στο Βασιλικό Θέατρο σε µετάφραση του καθηγητή Σωτηριάδη, σε µια
γλώσσα ανάµεσα στην καθαρεύουσα και τη δηµοτική.

Πολιτισµός
Το 1897 συνιστά µια σαφή αφετηρία για διαδικασίες που επέφεραν αλλαγές στην
ελληνική πνευµατική συνείδηση και άνοιξαν µια καινούργια εποχή για το στοχασµό, τη
λογοτεχνία και τις τέχνες στην Ελλάδα.4
Η απογοήτευση και η αµφισβήτηση που ακολούθησε την ήττα, η αντίδραση στην
παρακµή, ο οραµατισµός µιας καινούργιας Ελλάδας, το πατριωτικό στοιχείο, η εθνική
ολοκλήρωση, ο κοινωνικός µετασχηµατισµός, η µετακίνηση πληθυσµών από την ύπαιθρο στην
πόλη, η αναζήτηση του εθνικού στίγµατος στην καλλιτεχνική µορφή, η εισαγωγή φιλοσοφικών,
κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων και καλλιτεχνικών ρευµάτων από την Ευρώπη εκβάλλουν και
επιδρούν µε πολλαπλούς τρόπους στις πολιτιστικές και πνευµατικές αναζητήσεις της εποχής.
Η ποίηση επηρεάζεται από τον ευρωπαϊκό συµβολισµό, ενώ σηµαντικές πνευµατικές
φυσιογνωµίες σφραγίζουν µε το έργο τους την εποχή και διατυπώνουν µέσα από αυτό λόγο για
την εποχή και την τύχη του Ελληνισµού. Ο Κωστής Παλαµάς δίνει τώρα το σηµαντικότερο
κοµµάτι του έργου του, εκφράζοντας το εθνικό πρόβληµα αλλά και το όραµα της ανάτασης.
Ένας ποιητής εκτός του ελλαδικού χώρου, Έλληνας της Αλεξάνδρειας, ο Κωνσταντίνος
Καβάφης, δηµιουργεί ένα ποιητικό έργο µοναδικό στη νεοελληνική και παγκόσµια
γραµµατολογία. Την ίδια εποχή, πρωτοδηµιουργούν τρεις σηµαντικές προσωπικότητες των
νεοελληνικών γραµµάτων, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Κώστας
Βάρναλης.
Αντιλήψεις φιλοσοφικές και πολιτικές, ειδικά οι σοσιαλιστικές, εισέρχονται από τον
ευρωπαϊκό χώρο και διαµορφώνουν το ιδεολογικό σύµπαν και το έργο των δηµιουργών. Οι νέες
απόψεις διακινούνται κυρίως µέσω των περιοδικών, λογοτεχνικών κυρίως, χώρων διαλόγου των
διανοουµένων της εποχής, άσκησης λογοτεχνικής κριτικής και προώθησης των ανακαινιστικών
τάσεων, ειδικά γύρω από το γλωσσικό και το εκπαιδευτικό ζήτηµα.
4

(Σηµ. του επιµ.) Για την αντίδραση των λογοτεχνών της περιόδου στην ήττα του 1897 βλ. το κείµενο
της Αγγέλας Καστρινάκη που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα στις 06-04-1997,
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12423&m=B05&aa=1&cookie=.
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Η πεζογραφία καλλιεργεί τη δηµοτική γλώσσα και οι δηµιουργοί κινούνται στα όρια της
ηθογραφίας ή τείνουν να την ξεπεράσουν προχωρώντας προς µια κοινωνική πεζογραφία. Ο
Μακεδονικός Αγώνας και γενικότερα η εθνική ολοκλήρωση, η πεποίθηση στις ελληνικές
δυνατότητες εµπνέουν άλλους διανοούµενους και λογοτέχνες, ενώ ο στοχασµός πάνω στο
εθνικό, στον Ελληνισµό είναι στο κέντρο των ενδιαφερόντων πολλών από αυτούς.
Το θέατρο αναζωογονείται και σε επίπεδο συγγραφής θεατρικών έργων αλλά και
γενικότερα ως θεσµός δηµιουργώντας ελληνική θεατρική παράδοση, ενώ η µουσική αποκτά για
πρώτη φορά εθνικό στίγµα τείνοντας στην καλλιέργεια εθνικής ελληνικής σχολής.
Τα ευρωπαϊκά ρεύµατα µετακενώνονται στον ελληνικό χώρο, για να µεταγραφούν σε ένα
ελληνικό καλλιτεχνικό ιδίωµα. Τα νέα ρεύµατα στη ζωγραφική και τη γλυπτική έχουν την τάση
να παραµερίζουν τον ακαδηµαϊσµό των προηγούµενων χρόνων, ο οποίος όµως ακόµα σε αυτή
την περίοδο είναι κυρίαρχος, ενώ εξελίσσονται και αυτονοµούνται καλλιτεχνικά η χαρακτική
και η φωτογραφία. Μεγάλοι δηµιουργοί, ο Κωνσταντίνος Παρθένης, ο Κωνσταντίνος Μαλέας
και ο Γιώργος Μπουζιάνης κάνουν αυτά τα χρόνια την εµφάνισή τους, για να ολοκληρώσουν το
έργο τους στη µετέπειτα περίοδο σηµειώνοντας τη στροφή από την παράδοση στη
µοντερνικότητα.
Η εποχή συνιστά συνολικά µια µεταβατική περίοδο
από την παράδοση προς νεοτερικές µορφές τέχνης, οι
οποίες βέβαια θα εκδηλωθούν πραγµατικά και θα
καλλιεργηθούν στην ιστορική συγκυρία της µετέπειτα
περιόδου, του Μεσοπολέµου. Παράλληλα, τα χρόνια αυτά
δηµιουργεί στο Πήλιο το δικό του µοναδικό έργο ο
ζωγράφος Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ, εικονογραφώντας µε τον
πιο αυθεντικό τρόπο αδιάσπαστη την ελληνική παράδοση,
αναδεικνυόµενος έτσι ως δάσκαλος της “ελληνικότητας”,
όπως θα τον αναγνωρίσουν οι δηµιουργοί της γενιάς του ’30
την επόµενη περίοδο.
Η καλλιτεχνική κίνηση διογκώνεται και όλο και περισσότερες εκθέσεις ζωγραφικής
οργανώνονται, οµαδικές και ατοµικές, από το 1901 και µετά. Η «Εταιρεία Φιλοτέχνων»
οργανώνει εκθέσεις στο Μέγαρο Κούπα, η «Ελληνική Καλλιτεχνική Εταιρεία» στο Ζάππειο. Το
1900 ιδρύθηκε το πρώτο καλλιτεχνικό σωµατείο, ο «Σύνδεσµος Ελλήνων Kαλλιτεχνών», για να
ακολουθήσουν και άλλα, ενώ το 1900 ιδρύεται η Εθνική Πινακοθήκη. Ο από το 1898 ιδρυµένος
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«Σύλλογος προς διάδοσιν των ωφελίµων βιβλίων» συµβάλλει στην πνευµατική ανάπτυξη.
Αναπτύσσονται τέλος όλο και περισσότερο οι επιστήµες που µελετούν το ελληνικό παρελθόν.
Το κύριο ιδεολογικό πρόβληµα για την ελληνική κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα
ήταν το γλωσσικό. Ο αγώνας για την επικράτηση της δηµοτικής, ο οποίος συνδεόταν µε τα
αιτήµατα για ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές µεταρρυθµίσεις, ήταν αναπόσπαστα δεµένος και µε
την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Γύρω του συσπείρωσε πολλούς από τους ανθρώπους των
ελληνικών γραµµάτων και της διανόησης παρόλες τις µεταξύ τους αποκλίσεις κυρίως ως προς
τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις του δηµοτικισµού. Η εποχή διακρίνεται από µεγάλη
µαχητικότητα και έχει χαρακτηριστεί ως η “ηρωική εποχή του δηµοτικισµού”. Για πρώτη φορά
οι δηµοτικιστές συσπειρώνονται σε οργανώσεις, αναλαµβάνοντας περισσότερο δυναµικό ρόλο
στην πνευµατική ζωή του τόπου.
Ο χώρος ως τοπίο γίνεται αντικείµενο µιας ελληνικής αισθητικής θεωρίας, δηµιούργηµα
του Περικλή Γιαννόπουλου, αλλά και εµπνέει τη ζωγραφική, η οποία ανακαλύπτει και
µορφοποιεί εικαστικά το ελληνικό τοπίο και φως. Η πόλη µεγαλώνει και το αστικό περιβάλλον
εισβάλλει στη λογοτεχνία, η οποία παρακολουθεί τις µετακινήσεις του πληθυσµού και τον
κοινωνικό µετασχηµατισµό εκτοπίζοντας την ύπαιθρο της ηθογραφίας.
Η αρχιτεκτονική συνεχίζει στο νεοκλασικό ιδίωµα του περασµένου αιώνα, αλλά και νέες
µορφές αναδεικνύονται, ενώ παρατηρείται και ένας προβληµατισµός, περισσότερο θεωρητικός
και όχι ακόµα στην πράξη, για την αναζήτηση µιας ελληνικής αρχιτεκτονικής, στηριγµένης στη
µελέτη της παραδοσιακής και ειδικά της βυζαντινής.

Ποίηση
Το κλίµα που δηµιουργείται στην καµπή του αιώνα οδηγεί πολλούς ποιητές σε µια
εσωτερική συµβολιστική γλώσσα, η οποία δεν ενδιαφέρεται να µεταφέρει στην ποίηση τις
συλλογικές ανησυχίες ή να διατυπώσει προτάσεις για το εθνικό µέλλον, αλλά περισσότερο να
εκφράσει τη στροφή προς τα µέσα, τα προσωπικά αδιέξοδα και την προσωπική απογοήτευση.
Σε κάθε περίπτωση, η ασύµβατη προς το ελληνικό τοπίο συµβολιστική ατµόσφαιρα εµπόδισε
την πραγµατική µεταφύτευση του ευρωπαϊκού ρεύµατος στην Ελλάδα, ενώ ενθάρρυνε τη
µετάλλαξή του προς µια άλλη γλώσσα που διατηρεί την ουσία του συµβολισµού χωρίς τους
εξωτερικούς τύπους του.
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Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Τα ελεγεία και τα ειδύλλια, 1918) είχε παραµείνει ένα
µεγάλο διάστηµα στη Γερµανία όπου µυήθηκε στη βορειοευρωπαϊκή καλλιτεχνική δηµιουργία
αλλά και τη βόρεια ατµόσφαιρα. Η εµπειρία αυτή µεταφέρεται στην ποίησή του ως θολή,
φθινοπωρινή, σκιώδης ατµόσφαιρα που διακρίνεται από εξαιρετική µουσικότητα. Είναι ο πιο
συνεπής συµβολιστής ποιητής.
Τη νέα ποιητική γλώσσα, πιο κοντά σε γαλλικά πρότυπα αυτή τη φορά, χρησιµοποιεί ο
Ιωάννης Γρυπάρης (Σκαραβαίοι και τερρακότες, 1919), του οποίου το έργο σηµειώνει ακριβώς
το πέρασµα από τον παρνασσισµό στο συµβολισµό. Ο Λάµπρος Πορφύρας (Σκιές, 1920), ένας
ελάσσων αλλά αυθεντικός ποιητής, εξέφρασε µε το γνησιότερο τρόπο τη µελαγχολία της γενιάς
του. Οι τρεις αυτοί ποιητές αποτελούν την πλέον χαρακτηριστική εκπροσώπηση και θα λέγαµε
τις τρεις παραλλαγές του συµβολισµού στον ελληνικό χώρο.
Αξιόλογος ποιητής υπήρξε ο Λορέντζος Μαβίλης (1860-1912), η ποίηση του οποίου
αποτελεί το αποτέλεσµα της συνάντησης των σύγχρονων καλλιτεχνικών ρευµάτων, των
σοσιαλιστικών του πεποιθήσεων και της επτανησιακής ποιητικής παράδοσης. Ο Μαβίλης
καλλιέργησε σχεδόν αποκλειστικά το σονέτο.
Άλλοι ποιητές της περιόδου είναι: ο Μιλτιάδης
Μαλακάσης (1869-1943), ο οποίος κινείται επίσης στο κλίµα
του συµβολισµού (Ασφόδελοι, 1918), για να στραφεί
αργότερα σε άλλη κατεύθυνση µε ποιήµατα όπως ο
«Μπαταριάς»,

ο

Ζαχαρίας

Παπαντωνίου

(1877-1940),

νεότερος από τους προηγούµενους και µε ποικίλο και ευρύ
έργο, το οποίο συνδέει αυτή τη γενιά, του τέλους του αιώνα,
µε την επόµενη, του 1920, ο Σπήλιος Πασαγιάννης, ο Αλέκος
Φωτιάδης, ο Μάρκος Τσιριµώκος, ο Νίκος Πετιµεζάς, ο
Σωτήρης Σκίπης και οι νεότεροι Αθανάσιος Κυριαζής και
Γεώργιος Αθάνας (Γ. Αθανασιάδης-Νόβας). Στην περίοδο
αυτή κάνουν την εµφάνισή τους σηµαντικοί ποιητές που µε το έργο τους σφράγισαν τα
νεοελληνικά γράµµατα.
Με κοινή αφετηρία την αντίδρασή τους στην παρακµή, ένα διονυσιακό ενθουσιασµό και
το όραµα για την αναγέννηση ενός καλύτερου και ηρωικού κόσµου, εγκαινιάζουν αυτή την
εποχή τη δηµιουργία τους στην ποίηση που θα συνεχιστεί για πολύ µεγάλο διάστηµα ακόµα και
θα απλωθεί και σε άλλα είδη του λόγου. Πρόκειται για τον Άγγελο Σικελιανό (1884-1951), το
Νίκο Καζαντζάκη (1883-1957) και τον Κώστα Βάρναλη (1884-1974). Οι δυο πρώτοι µε µια
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µεσσιανική αντίληψη για το δηµιουργό-κοµιστή σωτήριου µηνύµατος, µε έντονες υπαρξιακές
ανησυχίες, αποµακρύνονται από τη µονότονη καθηµερινότητα, ψάχνοντας την ηρωική
διάσταση της ζωής. Ο Βάρναλης από την άλλη, µετά τα πρώτα συµβολικά του ποιήµατα θα
στρατευτεί στην κοµουνιστική ιδεολογία, ευθυγραµµίζοντας την τέχνη του µε το επαναστατικό
πρόγραµµα του κοµουνιστικού κόµµατος. Στην Αλεξάνδρεια, έχει ήδη εµφανιστεί ένας
κορυφαίος ποιητής που θα αποτελέσει µοναδική περίπτωση στην ελληνική ποίηση, ο
Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933), δηµιουργώντας µια δική του ιδιότυπη ποιητική.

Πεζογραφία
Αυτή την εποχή δίνουν σηµαντικά κοµµάτια από το έργο τους που έχει ήδη εγκαινιαστεί
τα προηγούµενα χρόνια µια σειρά πεζογράφων καταγόµενων από την ελληνική επαρχία, µε
ενδιαφέροντα ηθογραφικά, εκφραστικό µέσο το διήγηµα και γλώσσα λαϊκή που δεν έχει ακόµα
βρει το λόγιο χαρακτήρα, στον οποίο θα καταλήξουν ο Παλαµάς και οι γύρω του: ο Xρήστος
Χρηστοβασίλης από την Ήπειρο, ο Σπήλιος Πασαγιάννης από την Πελοπόνησσο, ο Ιωάννης
Κονδυλάκης από την Κρήτη, ο Γιάννης Βλαχογιάννης από τη Ναύπακτο, ο Αντώνης
Τραυλαντώνης από το Μεσολόγγι, ο Στέφανος Γρανίτσας από τη Ρούµελη, ο Παύλος Νιρβάνας,
ο Ανδρέας Καρκαβίτσας.
Απολαµβάνοντας απόλυτη αναγνώριση από το κοινό του συνεχίζει το έργο του ο
Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951), ο οποίος περνά µε άνεση στο είδος του µυθιστορήµατος
από το διήγηµα, ενώ έχει ήδη αφήσει στο έργο του το περιβάλλον της Ζακύνθου για το
µικροαστικό περιβάλλον της Αθήνας. Αυτή την εποχή δίνει κάποια από τα γνωστότερα έργα
του: Πλούσιοι και Φτωχοί (1919), Τίµιοι και άτιµοι (1922), Τυχεροί και άτυχοι (1924).
Στο πλαίσιο του συµβολισµού κινείται η γραφή του Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου (18671911), επηρεασµένου από τα ευρωπαϊκά ρεύµατα. Έργα του είναι Το Βιβλίο της αυτοκράτειρας
Ελισάβετ (1907) και το µυθιστόρηµα Κερένια κούκλα (1911), στα οποία επικρατεί ένας
τολµηρός ρεαλισµός, ευαισθησία κι έντονη υποβλητικότητα στην απόδοση του περιβάλλοντος
και της ψυχικής διάθεσης των προσώπων.
Από την ηθογραφία ξεκινά γύρω στο 1900 και ο ∆ηµοσθένης Βουτυράς (1871-1958). Ο
Βουτυράς µεταφέρει την ηθογραφία από το χωριό στις φτωχογειτονιές και τις αποπνικτικές
συνοικίες της σύγχρονης πόλης, µε ήρωες δυστυχείς προλετάριους, θαµώνες των καπηλειών, σε
πλήρες αδιέξοδο. Το κλίµα του θα επηρεάσει πολύ τους πεζογράφους της γενιάς του ’20,
δεκαετία στην οποία ο Βουτυράς θα εξακολουθήσει να γράφει µε πολλή επιτυχία.
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Οι σοσιαλιστικές πεποιθήσεις, η κοινωνική κριτική, το ενδιαφέρον για την
πραγµατικότητα των αδικηµένων οµάδων εµπνέουν τον Κώστα Παρορίτη (Ο κόκκινος τράγος,
1924). Τη µικροαστική ζωή, επηρεασµένος από το νατουραλισµό του Ζολά, χωρίς ιδιαίτερες
αξιώσεις, στην κατεύθυνση πάντα της κοινωνικής πεζογραφίας, περιγράφει και ο ∆ιονύσιος
Κόκκινος
Το ελληνοκεντρικό ιδανικό, η πεποίθηση στις ελληνικές δυνατότητες και στην
αναγέννηση του έθνους εµπνέουν µε ιδιαίτερο τρόπο το έργο του Περικλή Γιαννόπουλου, του
Ίωνα ∆ραγούµη και της Πηνελόπης ∆έλτα. Ιδιότυπη περίπτωση, ο Περικλής Γιαννόπουλος
(Νέον Πνεύµα, 1906, Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόν, 1907) εφαρµόζοντας µια
ανθρωπογεωγραφική θεωρία έφτασε στην αποθέωση και τη λατρεία του ελληνικού φωτός και
τοπίου και σε µια εξύµνηση του Ελληνισµού, που ξεπερνούσε κάθε όριο και διακήρυσσε την
ανωτερότητα της ελληνικής φυλής.
Ο Ίων ∆ραγούµης διατυπώνει τη δική του πρόταση για τον ελληνικό εθνικισµό, συνεπώς
και για την εξωτερική πολιτική και την αντίληψη της εθνικής ολοκλήρωσης. Ο Ίδας, όπως ήταν
το φιλολογικό του ψευδώνυµο, δηµοσιεύει αφηγήµατα (Mαρτύρων και ηρώων αίµα, 1907,
εµπνευσµένο από το Μακεδονικό Αγώνα, Σαµοθράκη, 1909, Όσοι ζωντανοί, 1911), τα οποία
αποτελούν, παρατηρεί ο Λίνος Πολίτης, «πρώτα ίσως δείγµατα µιας εσωτερικής ψυχολογίας
στη νεοελληνική λογοτεχνία».
Η Πηνελόπη ∆έλτα, εµπνευσµένη από τη Μεγάλη Ιδέα, στρατευµένη στην προσπάθεια
του δηµοτικισµού και της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, ξεκινά από την ανάγκη να δώσει στα
παιδιά τα κατάλληλα αναγνώσµατα. Πρόκειται για έργα, όπως Για την πατρίδα, 1909, Στον
καιρό του Βουλγαροκτόνου, 1911, Στα µυστικά του Βάλτου, 1937, που αποτελούν άρτια ιστορικά
µυθιστορήµατα και έχουν να κάµουν µε το Μακεδονικό Αγώνα, το Παραµύθι χωρίς όνοµα,
1910, µια αλληγορία που προβάλλει τη δυνατότητα αναγέννησης του Ελληνισµού. Επίσης
έγραψε και αυτοβιογραφικών αναφορών παιδικά µυθιστορήµατα. Η Πηνελόπη ∆έλτα θα
ασχοληθεί περισσότερο µε την παιδική λογοτεχνία.
Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (1868-1920) και ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872-1923)
είναι οι δύο πεζογράφοι, οι οποίοι ξεκινώντας από την ηθογραφία αναζήτησαν την ανανέωσή
της και την έστρεψαν προς την κοινωνική κριτική, µε κοινή αφετηρία τις σοσιαλιστικές τους
αντιλήψεις. O Κωνσταντίνος Χατζόπουλος προσανατολίζεται προς έναν ηθογραφικό
νατουραλισµό, για να καταγγείλει τις συµβάσεις, τις προκαταλήψεις της αγροτικής κοινότητας
(Aγάπη στο χωριό, 1910, O πύργος του Aκροποτάµου, 1909), για να περάσει αργότερα µε το
µυθιστόρηµα Φθινόπωρο, 1917 στο αστικό περιβάλλον και σε µια ολοκληρωµένη συµβολιστική
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διατύπωση στην πεζογραφία. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ενστερνιζόµενος κι αυτός τα
σοσιαλιστικά ιδεώδη, παρουσιάζει εξίσου την κοινωνική αδικία και διαφθορά. Η κοινωνική
αδικία, η καταπίεση της άρχουσας τάξης, η πολιτιστική καθυστέρηση, η υποκρισία, η
διαστρέβλωση της ανθρώπινης συνείδησης από το χρήµα καταγγέλλονται στο πεζογραφικό
έργο του Θεοτόκη, επηρεασµένο από τα διδάγµατα του ρωσικού ρεαλισµού και το γερµανικό
ανθρωπισµό. Από τα καλύτερα έργα του είναι Ο Κατάδικος, 1919, Η τιµή και το χρήµα,1914 και
Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, 1920, το έργο που ολοκληρώνει, όπως παρατηρεί ο Mario
Vitti, την ιστορική διαδροµή της ηθογραφίας.

Λογοτεχνικά περιοδικά
Σηµαντικά µορφωτικά όργανα, δίαυλοι επικοινωνίας µε την πνευµατική κίνηση στην
Ευρώπη και µέσα µετακένωσης των ευρωπαϊκών ρευµάτων στην Ελλάδα, βήµα για διατύπωση
προτάσεων και όργανα αγώνα για αλλαγές και µεταρρυθµίσεις αποτέλεσαν τα λογοτεχνικά
περιοδικά της περιόδου.
Ο Νουµάς υπήρξε το σηµαντικότερο περιοδικό της περιόδου ταυτισµένο µε το γλωσσικό
αγώνα για την επικράτηση της δηµοτικής και την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. ∆ηµιουργία του
∆ηµήτριου Ταγκόπουλου, κυκλοφορεί από το 1901 και δίνει αγώνα για τη δηµοτική.
Καθιερώνει σε όλες του τις στήλες τη δηµοτική, κάνοντας πράξη τη σταυροφορία του υπέρ των
δυνατοτήτων της, ξεχωρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο από κάθε άλλο έντυπο αλλά και τα κείµενα
λογίων που υποστήριζαν τη δηµοτική χωρίς να γράφουν σε αυτήν. ∆έχεται συνεργασίες όποιων
γράφουν στη δηµοτική. Το οπλοστάσιό του δεν αποτελούν µόνο θεωρητικά επιχειρήµατα αλλά
και διακωµωδήσεις και σκωπτικά σχόλια των αντιπάλων. Γύρω στο 1908, οι δηµοτικιστές του
Νουµά βρίσκονται χωρισµένοι ως προς το γλωσσικό, σε δογµατικούς (υπό το Γιάννη Ψυχάρη)
και µεταρρυθµιστές (Μανόλης Τριαναταφυλλίδης, Αλέξανδρος ∆ελµούζος) και ως προς το
κοινωνικοπολιτικό σε σοσιαλιστές (Κώστας Χατζόπουλος) και εθνικιστές (Ίων ∆ραγούµης).
Την εποχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, ανειληµµένης από την τριανδρία του
Εκπαιδευτικού Οµίλου, αµφιταλαντεύτηκε ανάµεσα στην υποστήριξη και την αντιπολίτευσή
της, διαφωνώντας µε πολλές από τις επιλογές των πρωτεργατών της και κυρίως µε τη “µιχτή”
της γλώσσα, επιδιδόµενος τώρα σε ταυτόχρονo αγώνα εναντίον της καθαρεύουσας και της
µιχτής.
Πέρα από την υπόνοια για προσωπικές έριδες που υπαγόρευσαν τον αρνητισµό του
Νουµά προς τη µεταρρύθµιση, ενδεχοµένως υπαγορεύτηκε και από τις σοσιαλιστικές
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συµπάθειες του περιοδικού που τους ωθούσε να θεωρούν τη µεταρρύθµιση ως αστική. Το
γεγονός πάντως της κατά τα άλλα συµπαθούς στάσης του και προς το φιλελεύθερο βενιζελικό
πρόγραµµα δείχνει κάποια σύγχυση επί όλων αυτών.
Ο Νουµάς θα κυκλοφορήσει ως το 1931 µε διακοπές (1917-1918, 1924-1929), σταδιακά
µεταβαλλόµενος σε λογοτεχνική επιθεώρηση. Κατά την τελευταία πλέον περίοδο βρίσκεται
µάλλον αποµονωµένο από τους περισσότερους σύγχρονους διανοούµενους και λογοτέχνες, µε
τους οποίους το χωρίζουν διαφορές γλωσσικές και αισθητικές. Το 1931 κλείνει οριστικά το
περιοδικό που σηµάδεψε µε την παρουσία του τον αγώνα για τη δηµοτική.
Άλλα σηµαντικά περιοδικά ήταν η Τέχνη και Ο ∆ιόνυσος. Η Τέχνη κυκλοφόρησε για ένα
µόλις χρόνο, το 1898, και συντασσόταν -το πρώτο περιοδικό πριν από το Νουµά- αποκλειστικά
στη δηµοτική. Συγκέντρωσε γύρω της νέους δηµιουργούς µε κοινό αίτηµα την ανανέωση της
τέχνης και βέβαια τη γλωσσική αλλαγή. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να γνωρίσει στους Έλληνες τα
σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύµατα και µάλιστα το συµβολισµό, κυρίαρχο ρεύµα τότε στην Ευρώπη.
Συνεντεύξεις και αποσπάσµατα από έργα δηµοσιεύονταν προς διάδοση των ευρωπαϊκών
αντιλήψεων. Ταυτόχρονα, µαζί µε δηµοσιεύσεις συγγραφέων όπως ο Παπαδιαµάντης, ο
Καρκαβίτσας, ο Ξενόπουλος παρουσιάστηκαν εκεί και συγγραφείς µε ανανεωτικές προθέσεις
όπως ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, που ήταν και ο εκδότης του περιοδικού, ή ο Κωνσταντίνος
Θεοτόκης.
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1.3. Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1923-1940)

Εσωτερική πολιτική - Aπό τη Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία στη Mεταξική ∆ικτατορία
Η περίοδος µεταξύ του 1923 και του 1940, µεταξύ δηλαδή της Mικρασιατικής
Καταστροφής και της εισόδου της χώρας στο B΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, θα µπορούσε να οριστεί
ως ο Ελληνικός Mεσοπόλεµος -σε αντιδιαστολή µε τον Eυρωπαϊκό. H ήττα των ελληνικών
δυνάµεων στη Mικρά Aσία σηµασιοδοτεί τη λήξη µίας δεκαετίας συνεχών πολέµων, αλλά και
τη διαγραφή της Mεγάλης Iδέας µετά από µια εκατονταετία εδαφικών επεκτάσεων και
πληθυσµιακών ενσωµατώσεων.
H εσωστρέφεια και τα αιτήµατα εσωτερικής ανασυγκρότησης, στη βάση των νέων
πολιτικοκοινωνικών δεδοµένων, έµελλαν να εγγραφούν ως θεµελιακά χαρακτηριστικά της
περιόδου αυτής. Eξάλλου, πρόκειται για µια ταραγµένη, γεµάτη αντιφάσεις και πισωγυρίσµατα
περίοδο-κλειδί για τη βαθύτερη κατανόηση και διαµόρφωση της νεοελληνικής κοινωνίας ως τις
µέρες µας. Για πρώτη φορά, η ελλαδική κρατική οντότητα τείνει να συµπεριλάβει στους
κόλπους της το µέγιστο ποσοστό του Eλληνισµού. Πάνω από τα ερείπια της Kαταστροφής
γεννιέται µια περίοδος µεταβατικού χαρακτήρα χωρίς κυρίαρχο ιδεολογικό, συνεκτικό ιστό.
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Πολιτικές εξελίξεις
Oι επιπτώσεις της ήττας του 1922 (µε
πρώτη ανάµεσά τους, την προσφυγική συρροή)
προκάλεσαν στο εσωτερικό της χώρας µια σειρά
αλυσιδωτών αντιδράσεων. H πτώση του βιοτικού
επιπέδου των µεσαίων τάξεων και η γενική
δυσαρέσκεια από την πορεία των εθνικών
εξελίξεων

αντανακλώνται

προσανατολισµό

των

στο

µεταρρυθµιστικών

νέο
και

δηµοκρατικών κοµµάτων, που ιδρύθηκαν την
εποχή αυτή. Kυρίαρχο ρόλο σ’ αυτά έπαιξαν
προσωπικότητες που είχαν αποχωρήσει από το βενιζελικό κίνηµα, το οποίο στην πάροδο του
χρόνου είχε χάσει την πρώτη αναµορφωτική του ορµή. Aνάµεσά τους ξεχωρίζει ο Aλέξανδρος
Παπαναστασίου, ο πολιτικός που κατεξοχήν συνέδεσε το όνοµά του µε την εγκαθίδρυση της
δηµοκρατίας στο Mεσοπόλεµο. H τελευταία κυβέρνηση του Eλευθέριου Bενιζέλου (1928-32)
αποτέλεσε τη µοναδική περίπτωση στην περίοδο του Mεσοπολέµου που εξάντλησε ολόκληρη
την τετράχρονη κοινοβουλευτική της θητεία. Ωστόσο, η πολιτική αστάθεια αναβίωσε ακόµα
εντονότερα µετά τη λήξη της θητείας της. Oι εξτρεµιστικές ενέργειες που ακολούθησαν τα
επόµενα χρόνια (απόπειρα δολοφονίας κατά του Bενιζέλου, διαδοχικά πραξικοπήµατα
βενιζελικών στρατιωτικών στα 1933 και 1935), οδήγησαν την πολιτική ζωή του τόπου σε
ακόµα µεγαλύτερα αδιέξοδα. Tο Nοέµβριο του 1935 καταλύθηκε το πολίτευµα της
Aβασίλευτης ∆ηµοκρατίας και ο Γεώργιος B΄ επανήλθε στο θρόνο, µε πραξικοπηµατικές
ενέργειες οµάδας αξιωµατικών που είχαν ως επικεφαλή το Γ. Κονδύλη.
Mια σειρά ατυχών συγκυριών στις αρχές του 1936 (θάνατος Bενιζέλου, έλλειψη ηγετικών
προσωπικοτήτων) και η αδράνεια του πολιτικού κόσµου έδωσαν τη δυνατότητα στον
ευνοούµενο του Παλατιού Iωάννη Mεταξά να αυτοανακηρυχθεί “Κυβερνήτης” της χώρας,
προφασιζόµενος τον κίνδυνο “κοινωνικών ανατροπών”. Tην αρχική αναστολή των πολιτικών
ελευθεριών, ακολούθησαν ποικίλες διώξεις προς αυτούς που θεωρήθηκαν ιδεολογικά και
πολιτικά αντίπαλοι στη νέα τάξη πραγµάτων, ουσιαστικά δηλαδή προς τη συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Tα παραπάνω, συνοδευόµενα από µια σειρά πρακτικών
(αντιγραφές των φαινοµένων της Iταλίας και της Γερµανίας), έδιναν στο καθεστώς το
ολοκληρωτικό (αλλά όχι και φασιστικό, όπως εκτιµήθηκε), στίγµα. H ελληνο-ιταλική σύρραξη
του 1940 και οι οδυνηρές συνέπειές της (γερµανική εµπλοκή που οδήγησε σε τριπλή κατοχή)
διέκοψαν τη δράση της δικτατορίας. Oι εξελίξεις που µεσολάβησαν, έθεσαν το καθεστωτικό
ζήτηµα στην Eλλάδα σε µια νέα φάση.
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H ελληνική εξωτερική πολιτική, 1923-1940
Mετά το 1923, και για όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, η ελληνική εξωτερική
πολιτική εισήλθε σε µια νέα φάση. O αλυτρωτισµός και η εδαφική ολοκλήρωση, που για έναν
ολόκληρο αιώνα αποτελούσαν τις βασικές συνισταµένες των επιδιώξεων της χώρας,
αντικαταστάθηκαν από άλλους προσανατολισµούς. Aποκλειστικό στόχο της ελληνικής
διπλωµατίας αποτελούσε πια η διατήρηση της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας. Παράλληλα, η χώρα εντάχθηκε ενεργά στο καθεστώς της διεθνούς νοµιµότητας, όπως
αυτή αντιπροσωπευόταν από την Kοινωνία των Eθνών, επιδεικνύοντας προσήλωση στο
καθεστώς των διεθνών συνθηκών. H προβολή των εθνικών διεκδικήσεων (∆ωδεκάνησα,
Bόρειος Ήπειρος, Kύπρος) προσαρµόστηκε στους νέους αυτούς άξονες και ουσιαστικά
ανεστάλη.
H πορεία των εξελίξεων απέδειξε ότι το σύστηµα της συλλογικής ασφάλειας, στο οποίο η
Eλλάδα -µαζί µε άλλες µικρές χώρες- προσανατολίστηκε, στάθηκε στην πράξη αδύναµο τόσο
στο να προασπίσει τα ζωτικά συµφέροντά της όσο και στο να διασφαλίσει τη γενικότερη
ειρήνη. Mέσα από ποικίλες αναζητήσεις διπλωµατικών ερεισµάτων και απογοητεύσεις, η
ελληνική διπλωµατία προσδέθηκε στο άρµα των Μεγάλων ∆υνάµεων. Στην περίοδο 1928-32 οι
εξωτερικές σχέσεις της χώρας διαµορφώθηκαν σε νέα βάση. H βαλκανική συνεργασία
ενισχύθηκε και επικυρώθηκε µέσα από µια σειρά συµφώνων. Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας
του ’30, το καθεστώτος της 4ης Aυγούστου αν και ιδεολογικά βρισκόταν πιο κοντά στις χώρες
του Άξονα, επεδίωκε συστηµατικά να διατηρήσει τους ισχυρούς δεσµούς της χώρας µε την
Aγγλία. Έτσι όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος η Ελλάδα βρέθηκε στο πλευρό των
συµµάχων.

Τα κυριότερα γεγονότα
H επιδίωξη της έγκρισης από την Kοινωνία των Eθνών κάθε δραστηριότητας που
αναλάµβανε η ελληνική διπλωµατία, χαρακτήρισε την περίοδο µετά τη συνθήκη της Λωζάννης.
H αντιµετώπιση των µεγάλων εσωτερικών προβληµάτων (προσφυγικό κ.ά.) είχε προτεραιότητα
έναντι της χάραξης εξωτερικής πολιτικής. Mολονότι στην περίοδο 1923-40 έλειπαν τα
βαρυσήµαντα γεγονότα του άµεσου παρελθόντος (Bαλκανικοί Πόλεµοι, Mικρασιατική
Εκστρατεία), η ιδιαίτερα δυσµενής για την Eλλάδα διεθνής συγκυρία επέτρεψε άλλοτε την
πρόκληση επεισοδίων σε βάρος της χώρας (κατάληψη της Kέρκυρας από τους Iταλούς) και
άλλοτε την πραγµατοποίηση σπασµωδικών κινήσεων (π.χ. τη σύναψη ατυχών διπλωµατικών
συµφωνιών). Oι διµερείς σχέσεις της χώρας παρέµειναν για αρκετό διάστηµα προβληµατικές.
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Oι συνέπειες της αναθεωρητικής πολιτικής που ακολούθησε ο δικτάτορας Θεόδωρος
Πάγκαλος (1925-26) και η διαπιστωµένη αδυναµία των οργάνων της Kοινωνίας των Eθνών να
στηρίξει τους µηχανισµούς συλλογικής ασφάλειας, προσανατόλισε τη χώρα σε νέους
στρατηγικούς στόχους, σύναψης φιλικότερων σχέσεων µε το διεθνή περίγυρο και φυσικά µε τις
Μεγάλες ∆υνάµεις. Yπ’ αυτή την έννοια, τα βασικά γεγονότα την εποχή αυτή συνίσταντο
κυρίως σε διπλωµατικά σύµφωνα και συνθήκες µε ποικίλο περιεχόµενο, αλλά µε σταθερή
παράµετρο τη διασφάλιση των συµφερόντων της χώρας. H ενδυνάµωση, στη δεκαετία του ’30,
της φασιστικής Iταλίας και της ναζιστικής Γερµανίας, και οι διεθνείς εξελίξεις, όπως η
Aβησσυνιακή κρίση (1935), και η αντίστοιχη του Mονάχου (1938), µετατόπισαν την Eλλάδα
στο περιθώριο του διεθνούς ανταγωνισµού, που έµελλε να κορυφωθεί µε την έναρξη του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου, στα πλαίσια του οποίου η Eλλάδα έπαιξε καθοριστικής σηµασίας ρόλο.

H ελληνική κοινωνία στο Μεσοπόλεµο, 1923-1940
H πρώτη δεκαετία του Mεσοπολέµου εγκαινίασε την
εικόνα της σύγχρονης πόλης, εισάγοντας και δοκιµάζοντας
νέες αντιλήψεις στο εσωτερικό µιας µεταβαλλόµενης
κοινωνίας και ενός κράτους γεµάτου βλέψεις και αναµονές.
H προσφυγική παρουσία άλλαξε τη δοµή της µεγάλης
γαιοκτησίας

(απαλλοτριώσεις,

οριστική

διανοµή

τσιφλικιών), αλλά και µεταµόρφωσε τα αστικά κέντρα
(Aθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Bόλος, Kαβάλα) σε
βιοµηχανικές πόλεις µε πυκνό πληθυσµό. Kατ’ αυτό τον
τρόπο συντέλεσε άµεσα στο βιοµηχανικό και αστικό
µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας.
H µεσαία τάξη, που η άνοδός της συντέλεσε στην άνοδο του κινήµατος των
Φιλελευθέρων, είχε πλέον σταθεροποιήσει τη θέση της µέσα στο κοινωνικό και πολιτικό
σύστηµα της χώρας. Eνώ όµως αρχικά στήριξε τον Eλευθέριο Bενιζέλο στο ανορθωτικό του
έργο, δεν του επέτρεψε να προωθήσει το εκσυγχρονιστικό του όραµα. O επιχειρηµατικός
κόσµος, µολονότι αρχικά στήριξε απροκάλυπτα τις πολιτικές προσπάθειες µε συναινετικό
χαρακτήρα (π.χ. οικουµενικές κυβερνήσεις), διασπάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’30 στο
εµπορικό και στο βιοµηχανικό τµήµα του. H αυξανόµενη πίεση της εργατικής τάξης και η
σύγχυση στο βενιζελικό στρατόπεδο, οδήγησε σε πόλωση που εκδηλώθηκε ως πολιτική
συσπείρωση στη βάση των αξιών και των αντιλήψεων του ευρύτερου συντηρητικού χώρου
(ουσιαστικά του Λαϊκού Κόµµατος).
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Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ο Mεσοπόλεµος αποτελεί τοµή στη συγκρότηση
της νεοελληνικής κοινωνίας. Mπορεί κανείς να διακρίνει δύο φάσεις στην περίοδο που ορίζεται
ανάµεσα στις δύο συγκλονιστικές κορυφώσεις, της Kαταστροφής (1922) και της Κατοχής
(1941). H πρώτη, που συµπίπτει µε την αβασίλευτη δηµοκρατία, σηµασιοδοτήθηκε από τις
δυναµικές κινητοποιήσεις που συντελούνταν στο εσωτερικό ενός κράτους που αγωνιζόταν να
διαχειριστεί -και να υπερβεί- τις επιπτώσεις της ήττας. Oι οργανωµένοι διεκδικητικοί αγώνες
σφράγισαν την εποχή αυτή, ενώ παρουσιάστηκαν νέες µορφές αµφισβήτησης του κοινωνικού
συστήµατος σε όλα τα επίπεδα, που όµως ανακόπηκαν βίαια από το αυταρχικό καθεστώς της
4ης Aυγούστου. H εµπειρία του µεταξικού “Nέου Kράτους” σε συνδυασµό µε τη χρεοκοπία του
παλαιού πολιτικού κόσµου, θα συµβάλει αποφασιστικά στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης
που βίωσε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών στρωµάτων στην αµέσως επόµενη κατοχική περίοδο.

Η δυναµική των κοινωνικών µεταβολών στο Μεσοπόλεµο
Oι δοµικές αλλαγές που υπέστη το ελληνικό κράτος µετά το 1922 -σε όλα τα επίπεδα- δεν
άφησαν άθικτο τον προγενέστερο κοινωνικό σχηµατισµό. H ρευστότητα είχε αναχθεί σε µόνιµο
χαρακτηριστικό της περιόδου, κάποιοι όµως παλαιότεροι παράγοντες συνέχισαν να
πρωταγωνιστούν δίπλα στους νέους που αναδύθηκαν. H παρουσία των προσφύγων, η
συγκρότηση της εργατικής τάξης, οι αναδιαρθρώσεις στον ευρύτερο αγροτικό αλλά και αστικό
χώρο, αποτέλεσαν τα νέα στοιχεία του κοινωνικού τοπίου. Oι κοινωνικές συγκρούσεις -σε
διάφορες µορφές- πύκνωσαν, ενώ και το κράτος µε τους µηχανισµούς του (πρόνοιας αλλά και
καταστολής) διεκδίκησε ένα νέο ρόλο.
Στην πρώτη φάση της µεσοπολεµικής περιόδου, και ως το 1932, το αίτηµα του αστικού
εκσυγχρονισµού, που εκφράστηκε κυρίως µε τον Eλευθέριο Bενιζέλο, έχασε τον αλυτρωτικό
του χαρακτήρα, της επέκτασης του ελληνικού κράτους (µε το ιδεολογικό επιστέγασµα της
Mεγάλης Iδέας) και συναρθρώθηκε µε την οικοδόµηση ενιαίου εθνικού κράτους στη µορφή της
αβασίλευτης δηµοκρατίας. Στη διάρκεια του κρίσιµου διαστήµατος ανάµεσα στο 1932 και το
1936, το δηµοκρατικό καθεστώς αλλά και η κοινωνική συνοχή υπέστησαν ανεπανόρθωτα
πλήγµατα. H ανάληψη της εξουσίας από το δικτάτορα Iωάννη Mεταξά (1936) σήµανε το
πέρασµα σε µια νέα περίοδο, µε κύριο χαρακτηριστικό την υπαγωγή της κοινωνίας και των
λειτουργιών της στο απολυταρχικό κράτος.
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Πολιτισµός
Τα µεσοπολεµικά χρόνια είναι µια περίοδος που την επισκίασε ο Πρώτος Παγκόσµιος
Πόλεµος και που χαρακτηρίστηκε από µεταβολές και ανακατατάξεις οι οποίες εξέβαλαν µε
ιδιαίτερα γόνιµο τρόπο στον τοµέα του πολιτισµού. Νέα ήθη, νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα, και
καινούργιες, διαφορετικές οπτικές µε τις οποίες βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτό του κάνει την
εµφάνισή τους.
Στον ελληνικό χώρο η Μικρασιατική Καταστροφή αποτέλεσε το κορυφαίο γεγονός που
µετασχηµάτισε δραµατικά το γεωγραφικό, πληθυσµιακό και ιδεολογικό χάρτη. Η τραγωδία
πολλών χιλιάδων ανθρώπων, που ακολούθησαν το δρόµο της προσφυγιάς, επαναπροσδιόρισε
τις συνθήκες ζωής τους αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο προσέλαβαν την πραγµατικότητα οι
ίδιοι και όσοι τους υποδέχτηκαν.
Τα αστικά κέντρα έγιναν πυρήνας συγκέντρωσης πολλών πληθυσµιακών στρωµάτων µε
διαφορετικές καταβολές. Οι πολιτισµικές εκφράσεις που παράχθηκαν, χαρακτηρίστηκαν,
λοιπόν, από τους χρωµατισµούς όλων αυτών των φωνών που συγκρότησαν τον αστικό κυρίως
κόσµο. Oι άµεσες ανάγκες των ανθρώπων αλλά και οι επιταγές µιας νέας πολεοδοµικής
αντίληψης κατέστησαν το αστικό τοπίο αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η πόλη έγινε
ένας κόµβος επικοινωνίας µέσα από τον οποίον διαχέονταν τα µηνύµατα της νεοτερικότητας σε
όλη την ελληνική κοινωνία.
Νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα που άνθιζαν στον ευρωπαϊκό χώρο απέκτησαν σηµαντική
απήχηση στην Ελλάδα και αναπροσανατόλισαν τις αναζητήσεις καλλιτεχνών και λογοτεχνών,
ενώ ο λόγος της κριτικής κλήθηκε να συνδιαλλαγεί µε τα νέα ιδιώµατα που διαµορφώνονταν.
Τα δισεπίλυτα προβλήµατα της εκπαίδευσης οξύνθηκαν ακόµη περισσότερο µε τη
ραγδαία αύξηση των µαθητών αλλά και τα υψηλά ποσοστά του αναλφαβητισµού που
παρατηρούνταν. Η πολιτεία προσπάθησε να δώσει ορισµένες λύσεις θέτοντας σε εφαρµογή την
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.
Η ελληνική κοινωνία, µετά το µικρασιατικό τραύµα, άρχισε να ανιχνεύει τους δρόµους
µέσα από τους οποίους προσδιορίστηκε η ταυτότητά της. Eπισηµαίνεται ένας συνεχής
προβληµατισµός για τον ορισµό της “ελληνικότητας” στην καλλιτεχνική δηµιουργία, τον
θεωρητικό λόγο και τη λαογραφική έρευνα.
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Ελληνική κοινωνία και νεοτερικότητα κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 διαµορφώθηκε ένα κλίµα πολιτικής
αναταραχής και οικονοµικών και κοινωνικών ανακατατάξεων. Η κινητικότητα αυτή ευνόησε
την εισροή µηνυµάτων και ιδεών, που η αποδοχή τους οριοθετήθηκε από το βαθµό
εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας. Νέα ήθη αλλά και νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα, που
κυριαρχούσαν στη δυτική Ευρώπη, κατέκλυσαν τον ελληνικό αστικό, κυρίως, χώρο και οι
µεταβολές που προέκυψαν εκδηλώθηκαν σε τοµείς όπως η ψυχαγωγία, η µόδα, η άθληση.
Εµφανίστηκε το ραδιόφωνο, επικράτησε ο κινηµατογράφος, εντάθηκαν οι αθλητικές
δραστηριότητες, άλλαξε η εµφάνιση των γυναικών. Η νεοτερικότητα, που επικεντρώθηκε στην
έννοια του ατόµου ως αυτόνοµης φυσικής αξίας, προσδιόρισε ένα νέο τρόπο µε τον οποίο οι
άνθρωποι αντιλαµβάνονταν τον εαυτό τους και τα πράγµατα.
Στον καλλιτεχνικό χώρο η “ακαδηµαϊκή” ζωγραφική έδωσε σταδιακά τη θέση της σε
καλλιτέχνες που έρχονταν σε επαφή µε τις νέες τάσεις. Οι καλλιτέχνες αυτοί επηρεάστηκαν από
τα κινήµατα του κυβισµού, του υπερρεαλισµού και του εξπρεσιονισµού, κινήµατα που όριζαν
µε διαφορετικό τρόπο το καθένα τη θέση του ατόµου µέσα στον κόσµο. Στο λόγο περί
αισθητικής της εποχής όσο και στην καλλιτεχνική δηµιουργία, η προσπάθεια αυτή συνδέθηκε
και µε µια άλλη τάση, την αναζήτηση και τον προσδιορισµό της ελληνικότητας, που σε πολλούς
καλλιτέχνες του Μεσοπολέµου εντοπίστηκε σε µια προσπάθεια επιστροφής στις πηγές και ρίζες
του Ελληνισµού.
Το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου προσπάθησε να επιβάλει µε τη λογοκρισία
του ένα συνολικό έλεγχο στην πνευµατική ζωή που, ωστόσο, δεν επηρέασε καθοριστικά την
καλλιτεχνική δηµιουργία. Στον ιδεολογικό τοµέα υιοθέτησε την έννοια της ελληνικότητας και
το κλίµα επιστροφής στην παράδοση συνδέοντάς τα µ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο µε την εθνικιστική
στροφή του καθεστώτος.

Πολιτισµικές εκφράσεις στο Μεσοπόλεµο, 1923-1940
Η ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέµου, µετά την αποτυχηµένη µικρασιατική εκστρατεία
και στο πλαίσιο της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που την ακολούθησε, βρισκόταν σε
συνεχή µεταβολή. Υπήρχε µια αδιάκοπη ροή ιδεών και νοοτροπιών, ενώ η πόλη έγινε ένας
κόµβος επικοινωνίας πληθυσµιακών στρωµάτων, που προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά
και πολιτισµικά περιβάλλοντα. Αυτή η κινητικότητα εξέβαλλε, ανάλογα µε τον χώρο που την
υποδεχόταν, σε διαφορετικές πολιτισµικές εκφράσεις. Κάποιες από αυτές σχετίζονταν µε τη
λογοτεχνική παραγωγή, ποίηση και πεζογραφία, που κατά τη δεκαετία του ’20 πέρασε ένα

41

στάδιο έντονης κρίσης. Ένα καινούργιο ανανεωτικό πνεύµα εµφανίστηκε, ωστόσο, µε τη δράση
και την παραγωγή της γενιάς του ’30. Με την έκφραση “γενιά του ’30”, στο ευρύτερό της
νόηµα, εννοούµε όσους νέους λογοτέχνες και ποιητές ωρίµασαν ανάµεσα στα 1930 και τα
1940. Πρόκειται για µια οµάδα ανθρώπων του πνεύµατος που είχαν τη διάθεση να έρθουν σε
ρήξη µε το παρελθόν ή τουλάχιστον να διαφοροποιηθούν από αυτό. Η γενιά του ’30
συνδιαλεγόταν µε άλλες κατευθύνσεις και καλλιτεχνικά ρεύµατα της εποχής και έκανε την
είσοδό της στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτισµικής δραστηριότητας ως πρωτοποριακό
κίνηµα, καλλιεργώντας και τον προβληµατισµό για την έννοια της ελληνικής ταυτότητας. Στα
πλαίσια αυτού του προβληµατισµού αναπτύχθηκε ένας λόγος για κάποιες εκδηλώσεις άλλων
πολιτισµικών χώρων. Πρόκειται για το ενδιαφέρον σ’ αυτό που ονοµάστηκε πρωτόγονη ή λαϊκή
έκφραση και την οποία αναζήτησαν στο έργο “ναΐφ” (αυτοδίδακτων, απλοϊκών) ή λαϊκών
καλλιτεχνών όπως ο Μακρυγιάννης, ο Θεόφιλος, οι καραγκιοζοπαίχτες ή οι λαϊκοί τεχνίτες και
τα τοπικά εργαστήρια. Παράλληλα, νέα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα, όπως το θέατρο σκιών
και το ρεµπέτικο τραγούδι, παράγονταν και απευθύνονταν κυρίως σε λαϊκά και περιθωριακά
στρώµατα, βρίσκονταν σε στενή συνάρτηση µεταξύ τους και συνδιαλέγονταν στο πλαίσιο του
κοινωνικού χώρου απ’ όπου προέρχονταν και όπου απέληγαν.

Πεζογραφία
Στην περίοδο του Μεσοπολέµου και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’30 η πεζογραφική
παραγωγή κατέδειξε τη πρόθεση των δηµιουργών της να ανταποκριθούν, ο καθένας µε τον
τρόπο του, στο γενικό αίτηµα για ανανέωση. Οι πολλαπλές κατευθύνσεις που αναδείχθηκαν
συνδέθηκαν µε την προσωπική εξέλιξη, τα βιώµατα, αλλά και την υποδοχή των επιδράσεων των
λογοτεχνικών ρευµάτων του εξωτερικού.
Από το σύνολο των συγγραφέων που πρωτοδηµοσίευσαν κείµενά τους αυτή την περίοδο
κάποιοι αξιοποίησαν τις προσωπικές τους µνήµες από το βίαιο ξεριζωµό των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας. Το έργο τους, έχει δυναµική µαρτυρίας και το χαρακτηρίζει ωµός ρεαλισµός.
Πρόκειται για τους Στράτη Μυριβήλη, Ηλία Βενέζη, Φώτη Κόντογλου και Στρατή ∆ούκα, που
η κοινή τους καταγωγή, το βορειοανατολικό Αιγαίο, έδωσε και το όνοµα “αιολική σχολή” στην
τάση που εκπροσώπησαν.
Περισσότερο στο µέλλον, παρά στο παρελθόν, προσέβλεπαν οι συγγραφείς που
στοιχίζονταν γύρω από τη “σχολή του αστικού ρεαλισµού”. Η υπόθεση των µυθιστορηµάτων
τους εκτυλισσόταν στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και συχνά σχολίαζε τις πρόσφατες
αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Μερικοί από τους συγγραφείς αυτούς είναι ο Γιώργος
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Θεοτοκάς, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Κοσµάς Πολίτης, o Πέτρος Χάρης, ο Θράσος Καστανάκης
και ο Μ. Καραγάτσης. Στην ίδια περίοδο εξέδωσε τα παιδικά της µυθιστορήµατα η Πηνελόπη
∆έλτα.
Μια άλλη οµάδα συγγραφέων που το έργο τους χαρακτηρίζουν στοιχεία κοινωνικού
προβληµατισµού, αποτελείται από τους Έλλη Αλεξίου, Θέµο Κορνάρο, Μενέλαο Λουντέµη,
Γιώργο Ζάρκο και Γιώργο ∆ενδρινό. Σ’ αυτή την οµάδα θα µπορούσε ακόµα να τοποθετηθεί η
Λιλίκα Νάκου και η Τατιάνα Σταύρου. Πρόκειται για συγγραφείς που εντάχθηκαν στο αριστερό
κίνηµα και υπέστησαν ταλαιπωρίες και διώξεις. Ανάµεσα σ’ αυτούς τους συγγραφείς και την
προηγούµενη οµάδα, βρίσκονται οι Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Σφακιανάκης, που
θεωρείται ότι εξέφρασαν πιο καθαρά τη µεταβατική περίοδο της νεοελληνικής κοινωνίας, τη
µετάβαση από ένα µίζερο χωριό σε µια µίζερη πόλη.
Τέλος, οι “µοντερνιστές” είναι συγγραφείς που αδιαφόρησαν για την ακριβή
αναπαράσταση της πραγµατικότητας και υιοθέτησαν έναν καινούργιο και πιο ριζοσπαστικό
τρόπο γραφής. Το γεωγραφικό κέντρο αυτής της οµάδας ήταν η Θεσσαλονίκη και κυριότερα
µέλη της, ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ο Γιώργος ∆έλιος και ο Στέλιος Ξεφλούδας. Στενή
συγγένεια συνδέει αυτή την οµάδα µε το Γιάννη Σκαρίµπα και το Γιάννη Μπεράτη, ενώ και η
Μέλπω Αξιώτη βρίσκεται στο ίδιο περίπου κλίµα, καθώς προσπάθησε να συγκροτήσει τη
σύγχρονη εµπειρία µέσα από τη γλώσσα και τις αντιλήψεις της προφορικής παράδοσης.

Ποιητές του Μεσοπολέµου
Το ποιητικό κλίµα της δεκαετίας 1920-1930 χαρακτηρίζεται από µια διάθεση διάχυτης
ηττοπάθειας. Ποιητές όπως ο Μήτσος Παπανικολάου, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, η Μαρία
Πολυδούρη και κυρίως ο Κώστας Καρυωτάκης εξέφρασαν µε τους στίχους τους µια κατάσταση
πνιγηρού αδιεξόδου. Η κρίση αυτή, που συνδέθηκε µε το παρελθόν του αθηναϊκού
ροµαντισµού, επανήλθε στο προσκήνιο µε τη βοήθεια του συµβολισµού και επιτάθηκε ακόµη
περισσότερο µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ο ποιητής που θεωρείται ότι συµπυκνώνει ευκρινέστερα το δράµα της γενιάς του, ο Κώστας
Καρυωτάκης, τελείωσε το έργο του µε µια σφαίρα· αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα το 1928.
Η νέα ποιητική δηµιουργία, που έκανε την εµφάνισή της στο κατώφλι της δεκαετίας του
’30 προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την κληρονοµιά του ύστερου συµβολισµού και του
καρυωτακισµού της προηγούµενης περιόδου. Παράλληλα, όµως, η καβαφική ποίηση κέρδιζε
ολοένα και περισσότερο έδαφος στην κλίµακα των επιδράσεων, ενώ µεγάλες µορφές, όπως ο
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Κωστής Παλαµάς, εξακολουθούσαν να συγκινούν µε την παραγωγή τους. Ποιητές σαν τους
Νίκο Καζαντζάκη, Άγγελο Σικελιανό και Κώστα Βάρναλη βρήκαν µεγάλη απήχηση. Ο Γιώργος
Σεφέρης έκανε την εµφάνισή του αυτή την περίοδο µε τη συλλογή Στροφή (1931), που για
πολλούς θεωρήθηκε η στροφή στην ελληνική ποιητική δηµιουργία. Αξιοποιώντας κατακτήσεις
του συµβολισµού αλλά και επιδράσεις από τον T.S. Eliot, ο Σεφέρης διατύπωσε µια νέα
ποιητική γλώσσα, που ωρίµασε κατά την µεταπολεµική περίοδο. Ένας άλλος σηµαντικός
δηµιουργός είναι ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος έκανε την εµφάνισή του µε την ποιητική
συλλογή Tρακτέρ (1934). Ο Ρίτσος, ο οποίος σε όλη του τη ζωή υπήρξε µέλος του
Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας (ΚΚΕ) ακολούθησε τα χνάρια του Βάρναλη και του
Καρυωτάκη, αλλά και την κληρονοµιά του Κωστή Παλαµά. Το Μάιο του 1936, µετά τη βίαιη
καταστολή των εργατικών συλλαλητηρίων στη Θεσσαλονίκη, έγραψε τον Επιτάφιο για να
εκφράσει τον πόνο και τη διαµαρτυρία ενός ολόκληρου λαού. Άλλοι πρωτοεµφανιζόµενοι,
όπως ο Τάκης Παπατσώνης, ο Νικόλαος Κάλας, ο Γιώργος Σαραντάρης, ο Γιώργος
Βαφόπουλος, ο Νικηφόρος Βρεττάκος, και λίγο αργότερα ο Νίκος Καββαδίας, ο Αντρέας
Εµπειρίκος, ο Νίκος Εγγονόπουλος και ο Οδυσσέας Ελύτης οδηγήθηκαν βαθµιαία σε νέες
αναζητήσεις και αναπροσανατόλισαν τα σηµεία του ελληνικού ποιητικού ορίζοντα. Η
επικράτηση του ελεύθερου στίχου, χαρακτηριστικού της ανανέωσης αυτής, οριστικοποιήθηκε
στο µεταγενέστερο έργο των περισσοτέρων και συµπληρώθηκε από τη γόνιµη αποδοχή των
διδαγµάτων τόσο της ελληνικής ποιητικής παράδοσης όσο και της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής
παραγωγής.

Περιοδικά τέχνης και αισθητικής και λαϊκά αναγνώσµατα
Καθώς η λογοτεχνική και η καλλιτεχνική κίνηση κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου
µεγάλωνε, παρουσιάστηκαν ορισµένα περιοδικά που ανέλαβαν να κάνουν γνωστή στο ελληνικό
κοινό την ευρωπαϊκή λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι η
Νέα Εστία (1927), τα Νεοελληνικά γράµµατα, τα Νέα γράµµατα (1935-1945), η Πνευµατική ζωή,
οι Πρωτοπόροι (1930), οι Νέοι Πρωτοπόροι (1931), οι Μακεδονικές Ηµέρες (1932), που
κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη, και το Νέον Κράτος που εµφανίστηκε µετά την εγκαθίδρυση
του µεταξικού καθεστώτος. Το περιεχόµενο αυτών των εντύπων ήταν κυρίως λογοτεχνικό, ενώ
περισσότερο καλλιτεχνικά θέµατα πραγµατευόταν το περιοδικό Το 3ο Μάτι (1935-36). Σ’ αυτά
περιλαµβάνονταν πολλές µεταφράσεις ξένων λογοτεχνών, κριτικές και κείµενα τέχνης, ενώ
προβάλλονταν και πολλοί πρωτοεµφανιζόµενοι συγγραφείς. Εκτός από τις εφηµερίδες, τα
περιοδικά και τα λογοτεχνικά έργα, ελληνικά και ξένα, πολύ δηµοφιλή εξακολούθησαν να είναι
τα λαϊκά αναγνώσµατα -κυρίως ληστρικά, κατά τη δεκαετία του ’20- αστυνοµικά και ιστορίες
φρίκης.
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Η δράση του Εκπαιδευτικού Οµίλου
Ήδη από την πρώτη δεκαετία του αιώνα, µεγάλες προσωπικότητες συγκεντρώθηκαν γύρω
από ένα ιστορικό σωµατείο, τον Εκπαιδευτικό Όµιλο, που ιδρύθηκε το 1910 και
δραστηριοποιήθηκε στους αγώνες για την επικράτηση του δηµοτικισµού. Οι τρεις
προσωπικότητες, που για πολλά χρόνια υπήρξαν οι ηγετικές φυσιογνωµίες του, ο Αλέξανδρος
∆ελµούζος, ο ∆ηµήτρης Γληνός και ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, σύνδεσαν το όνοµά τους µε
τη γλωσσική και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Οι γενικότερες όµως εξελίξεις στον ελληνικό
χώρο κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου λειτούργησαν καταλυτικά στο πεδίο αυτό. Ο
Μανόλης Τριανταφυλλίδης αποχώρησε σιωπηρά το 1921. Τα “Μαρασλειακά”, η δυσάρεστη
δηλαδή έκβαση και η τελική ακύρωση των προσπαθειών για την εποικοδοµητική λειτουργία
του Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου (1923) και της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (1924), µε διευθυντή
τον Αλέξανδρο ∆ελµούζο και το ∆ηµήτρη Γληνό αντίστοιχα, ενέτεινε το αρνητικό κλίµα που
είχε δηµιουργηθεί από τις αποτυχηµένες απόπειρες στην εκπαίδευση. Η συνολικότερη κρίση,
που απέρρεε από τις ιδεολογικές διαφορές µεταξύ των µελών του εκπαιδευτικού οµίλου,
οδήγησε στη διάσπαση του 1927. Η διαφωνία επικεντρώθηκε στη σχέση σχολείου-κοινωνίας
και αντανακλούσε τις ευρύτερες ιδεολογικές ζυµώσεις στην ελληνική κοινωνία της εποχής. Το
1929, ο Αλέξανδρος ∆ελµούζος επιλέχθηκε στην έδρα της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική
Σχολή της Θεσσαλονίκης και διηύθυνε το Πειραµατικό σχολείο του εκεί Πανεπιστηµίου.
Απολύθηκε το 1935 και επανήλθε αργότερα για να υποβάλει την παραίτησή του επί Μεταξά. Ο
∆ηµήτρης Γληνός ενέτεινε την πνευµατική και πολιτική του δράση, υπέστη όµως διώξεις στα
τέλη της περιόδου του Μεσοπολέµου.
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1.4. Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο πόλεµος
Η κατάληψη της Aλβανίας από τους Iταλούς, το 1939, αποκαλυπτική των ιταλικών
προθέσεων στην περιοχή της ανατολικής Mεσογείου, αποτέλεσε το προοίµιο της επέκτασης του
πολέµου και στο βαλκανικό χώρο. Μια ιταλική επίθεση στην Eλλάδα έµοιαζε προφανής, παρά
τη δηλωµένη αντίρρηση του Χίτλερ και τις προσπάθειες του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος,
ακροβατώντας ανάµεσα στην παραδοσιακή πρόσδεση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας στην
Αγγλία και το φιλογερµανικό πνεύµα του φασιστικού χαρακτήρα καθεστώτος που είχε ο ίδιος
εγκαθιδρύσει (µε όλες τις διαφορές που έχουν επισηµανθεί ότι το διακρίνουν από τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά), επεδίωκε να κρατήσει τη χώρα σε ουδετερότητα. Πράγµατι, µετά από µια σειρά
προειδοποιητικών ενεργειών -µε αποκορύφωση τον τορπιλισµό από τους Ιταλούς του ευδρόµου
“Έλλη” στις 15 Aυγούστου 1940 στο λιµάνι της Τήνου- που όλες έπεσαν στο κενό µπροστά
στην άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να απαντήσει στις προκλήσεις, απεστάλη το ιταλικό
τελεσίγραφο της 28ης Oκτωβρίου 1940, που απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των ιταλικών
στρατευµάτων από το ελληνικό έδαφος και τον έλεγχο πλήθους στρατηγικών σηµείων της
χώρας. H απόρριψη από τον Ιωάννη Μεταξά του ταπεινωτικού τελεσιγράφου, γεγονός που
συνέπιπτε µε την κοινή ελληνική βούληση, οδήγησε στην αυτόµατη κήρυξη από τους Ιταλούς
του πολέµου στην Eλλάδα, ο οποίος διεξήχθη στα βουνά της Hπείρου.
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Η Κατοχή
Στις 23 Aπριλίου 1941, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση αναχώρησαν από την Αθήνα για την
Κρήτη, ενώ οι Γερµανοί προέλαυναν προς την πρωτεύουσα. Χάος και παράλυση είναι τα
χαρακτηριστικά του σύντοµου διαστήµατος από την αναχώρηση των κυβερνώντων ως την
είσοδο των Γερµανών στην Αθήνα. Πολλοί είναι αυτοί που αναχώρησαν επίσης για την Κρήτη
και τη Μέση Ανατολή ή απλώς κατέφυγαν στην Πελοπόννησο και τα νησιά. Οι συνεχείς
βοµβαρδισµοί δρόµων και λιµανιών από εχθρικά αεροπλάνα ολοκλήρωσαν την εικόνα της
αποδιοργάνωσης και του φόβου. Στις 27 Απριλίου οι Γερµανοί εισήλθαν σε µια σχεδόν άδεια
Αθήνα, αφού οι κάτοικοι έµειναν πεισµατικά κλεισµένοι στα σπίτια τους. Η ύψωση της
ναζιστικής σβάστικας στην Ακρόπολη σηµατοδότησε την αρχή της γερµανικής κατοχής.
∆ιόρισαν κυβέρνηση “κουΐσλιγκς” µε πρώτο πρωθυπουργό το Γεώργιο Tσολάκογλου, το
στρατηγό που υπέγραψε τη συνθηκολόγηση.
Με την πτώση της Κρήτης στα τέλη του Μαΐου, σηµειώθηκε η ολοκληρωτική κατάληψη
της χώρας από τους Γερµανούς, που επέβαλαν τη “Nέα Tάξη”, που σήµανε τη συσσώρευση
εξαιρετικών δεινών και δοκιµασιών για τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα περιήλθε σε τριπλή
κατοχή, αφού διαµοιράστηκε ανάµεσα στους Γερµανούς και τους συµµάχους τους, Iταλούς και
Bουλγάρους. Στη Bουλγαρία παραχωρήθηκε µια ζώνη ανάµεσα στο Στρυµόνα και το Nέστο,
που αργότερα επεκτάθηκε ως την Αλεξανδρούπολη, καθώς και τα νησιά Θάσος και Σαµοθράκη.
Oι Γερµανοί κράτησαν τα 2/3 του Έβρου, την κεντρική και ανατολική Mακεδονία, κάποια
νησιά του Aιγαίου, την Aττική και την Kρήτη. Στην Iταλία περιήλθε η υπόλοιπη Eλλάδα.
Στη ζώνη της βουλγαρικής κατοχής, την κατάσταση επιδείνωσαν οι µεθοδικές
προσπάθειες αφελληνισµού που επιχείρησαν οι Βούλγαροι, µε την καταδίωξη του ελληνικού
πληθυσµού (φόνοι, διώξεις κληρικών και δασκάλων, µεταγωγή ανηλίκων στη Βουλγαρία σε
καταναγκαστικά έργα, επαχθέστατη φορολογία) και την εγκατάσταση Βουλγάρων εποίκων.
Από τα κορυφαία δείγµατα της βουλγαρικής θηριωδίας υπήρξαν τα γεγονότα της ∆ράµας, η
οµαδική εκτέλεση από τους Βουλγάρους 3000 πατριωτών στο ∆οξάτο και τα άλλα χωριά, προς
καταστολή της αυθόρµητης εξέγερσης και κατάλυσης των βουλγαρικών αρχών κατοχής, στις 28
και 29 Σεπτεµβρίου του 1941. Γενικά, η αντίδραση των Μακεδόνων και των Θρακών στην
καταπίεση και τον εκβουλγαρισµό απαντήθηκε µε ωµότητες που ανησύχησαν ακόµα και τη
γερµανική διοίκηση.
Προσπάθειες αφελληνισµού δεν έλειψαν ούτε από την ιταλική ζώνη. Στην Ήπειρο,
συµµορίες Αλβανών, εξοπλισµένων από τους Ιταλούς, τροµοκρατούσαν την ύπαιθρο ενώ οι
Ιταλοί προχώρησαν στην ίδρυση αυτόνοµου “πριγκιπάτου” των Βλάχων στην Πίνδο.
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Στη γερµανική ζώνη η κατάσταση ήταν εξίσου απελπιστική. Η αποµύζηση αγαθών, πόρων και
αποθεµάτων της χώρας, που καταδίκασε την οικονοµία σε απόλυτο µαρασµό και συνακόλουθα
τον πληθυσµό σε θανάσιµη πείνα, η καταστροφή της κάθε λογής υποδοµής (συγκοινωνίες,
κτίσµατα), η απάλειψη κάθε ίχνους ελευθερίας, η τροµοκρατία των κατακτητών, οι φυλακίσεις,
οι εκτελέσεις και οι εκτοπίσεις συνέθεσαν την εικόνα της ελληνικής εκδοχής της ναζιστικής
νέας τάξης πραγµάτων, προκαλώντας την αντίσταση του ελληνικού λαού. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι ο συνολικός φόρος αίµατος του ελληνικού λαού στην περίοδο της Κατοχής τόσο από την
πείνα και τις ποικίλες κακουχίες όσο και στο βωµό του απελευθερωτικού αγώνα συνολικά
ξεπέρασε, αναλογικά προς τον πληθυσµό της χώρας, τον αντίστοιχο κάθε άλλου λαού της
κατεχόµενης Ευρώπης.

Η πείνα
H οικειοποίηση των φυσικών πόρων και η επίταξη των αγαθών της χώρας, η λεηλάτηση
των αποθεµάτων, εµπορικών και βιοµηχανικών, από τους Γερµανούς για την αποστολή τους
στη Γερµανία, η διακοπή κάθε βιοµηχανικής παραγωγής -πλην όσων µπορούσαν να
εξυπηρετήσουν την προµήθεια στρατιωτικού υλικού στη Γερµανία- η προκλητικά
ολοκληρωτική επιβάρυνση της χώρας για τη συντήρηση των δυνάµεων κατοχής παρέλυσαν
απολύτως την οικονοµία και έκαναν άκρως προβληµατική την τροφοδότηση του ελληνικού
λαού. O ιλλιγγιώδης πληθωρισµός µηδένισε τα εισοδήµατα και τις αποδοχές των
κατακτηµένων, ενώ η κυκλοφορία αγαθών στη µαύρη αγορά, τα οποία µπορούσε κανείς να
αποκτήσει πληρώνοντας σε χρυσές λίρες ή ανταλλάσσοντας τα υπάρχοντά του, συµπλήρωσαν
την αδιέξοδη κατάσταση. H εξεύρεση τροφής, ειδικά στα αστικά κέντρα, αποτέλεσε µια
οδυνηρή περιπέτεια και η πείνα κόστισε τη ζωή πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Για την
αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης οργανώθηκαν συσσίτια τόσο από την «Εθνική
Αλληλεγγύη» όσο και από τον «Εκκλησιαστικό Οργανισµό Χριστιανικής Αλληλεγγύης»
(Ε.Ο.Χ.Α.).
Το θέαµα εξαντληµένων ανθρώπων που σωριάζονταν στους δρόµους της Αθήνας, τα
κάρα µε τους σωρούς των πτωµάτων και οι οµαδικοί τάφοι είναι από τις σκληρότερες εικόνες
για όσους τις αντίκρυσαν και για όσους τις γνώρισαν καταγραµµένες σε φωτογραφίες της
περιόδου. Tο “σκληρό χειµώνα του ’41”, όπως κωδικοποιήθηκε στην ελληνική µνήµη ο
χειµώνας ’41-42, υπολογίζεται ότι 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το λιµό και το
ψύχος στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ σε ολόκληρη την τετράχρονη Kατοχή
πέθαναν περίπου 300.000 Έλληνες από πείνα, αβιταµίνωση και επιδηµίες. Εξάλλου, ο
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κατοχικός λιµός και οι συνακόλουθες ασθένειες ενοχοποιούνται για την παιδική θνησιµότητα
και την καχεξία των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων.

Η επιβολή της γερµανικής εξουσίας
Το φασιστικό κατοχικό καθεστώς εγκαθίδρυσε κλίµα τροµοκρατίας για να κάµψει την
αντίσταση και το φρόνηµα του ελληνικού λαού. Η πρόβλεψη θανατικής ποινής για την
ελάχιστη ενέργεια που απέκλινε από τις διαταγές της κατοχικής διοίκησης (όπως η ακρόαση
ραδιοφώνου), οι καθηµερινές εκτελέσεις οµήρων και οι οµαδικές εξοντώσεις κατοίκων
ολόκληρων χωριών ως αντίποινα για δολιοφθορές σε βάρος του στρατού κατοχής, οι επί τόπου
εκτελέσεις πολιτών υποδεικνυόµενων ως αντιστασιακών από Έλληνες δοσίλογους στα
λεγόµενα “µπλόκα”, οι φυλακίσεις και οι βασανισµοί, οι εκτοπίσεις Ελλήνων στα γερµανικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης συναπάρτιζαν την κατασταλτική µηχανή των Γερµανών απέναντι σε
κάθε αντιστασιακή ενέργεια. Στη γερµανική τροµοκρατία συνεπικούρησαν και τα λεγόµενα
“Τάγµατα Ασφαλείας”, που αποτελούνταν από Έλληνες και συγκροτήθηκαν για πρώτη φορά
από την κατοχική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη. Εξοπλισµένα και επιτηρούµενα από τους
Γερµανούς, συνεργάστηκαν µαζί τους εναντίον των αντιστεκόµενων συµπατριωτών τους και
έγιναν αναφορά πίκρας και φρίκης για τους υπόλοιπους Έλληνες.
Στρατόπεδα, όπως του Χαϊδαρίου, χώροι βασανιστηρίων, όπως το κτίριο της Γκεστάπο
στην οδό Μέρλιν, τόποι εκτέλεσης, όπως το Σκοπευτήριο της Kαισαριανής στην Aθήνα και το
Eπταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, παραπέµπουν συµβολικά, στους κοινούς µας συνειρµούς, στους
τόπους µαρτυρίου και θυσίας πατριωτών κατά την Kατοχή, ενώ γεγονότα όπως η πυρπόληση
των Καλαβρύτων, της Κανδάνου και του ∆ιστόµου µε την παράλληλη εξόντωση του
πληθυσµού τους αποτελούν κορυφαίες ελληνικές εµπειρίες της γερµανικής βαρβαρότητας.
Εξάλλου, όπως και στην υπόλοιπη Eυρώπη, οι Nαζί διενήργησαν και στην Ελλάδα την
εξόντωση του εβραϊκού στοιχείου. Το 1943, από το Μάρτιο ως τον Αύγουστο, το σύνολο
σχεδόν της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης (50.000 άτοµα περίπου) µεταφέρθηκε στο
Άουσβιτς, απ' όπου επέστρεψαν ελάχιστοι επιζώντες. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης
ξεκληρίστηκε. Συνολικά υπολογίζεται ότι 60.000-65.000 Έλληνες εβραίοι (σε σύνολο 80.000
περίπου) εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα και η συντριπτική πλειοψηφία αποτέλεσε
θύµατα της Τελικής Λύσης. Η Ελλάδα έχασε από τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη ποσοστά του
εβραϊκού πληθυσµού της ενώ εξαφανίστηκαν µερικές από τις αρχαιότερες εβραϊκές κοινότητες
της Ευρώπης, οι οποίες διαβιούσαν στην Ελλάδα. Να σηµειωθεί ότι, εκτός εξαιρέσεων,
αντισηµητικό κίνηµα δεν βρήκε απήχηση στην Ελλάδα και πολλοί Εβραίοι βοηθήθηκαν µε
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διάφορους τρόπους να επιζήσουν από τους χριστιανούς συµπατριώτες τους. Στη διάσωση των
Εβραίων της νότιας Ελλάδας σηµαντική ήταν η συµβολή της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος
∆αµασκηνός οργάνωσε τη διαφυγή πολλών από αυτούς, ενώ το Ε.Α.Μ (Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο) και το Ε.Λ.Α.Σ. (Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός)
συνετέλεσαν επίσης στη διάσωσή τους.

Η Aντίσταση
Aπό την πρώτη κιόλας στιγµή της Κατοχής, ο ελληνικός λαός προέβη σε αυθόρµητες
πράξεις αντίδρασης, ατοµικά και συλλογικά, που εξέφραζαν βούληση αντίστασης, η οποία δεν
άργησε να εκδηλωθεί και σε οργανωµένα σχήµατα, µε την ίδρυση των αντιστασιακών
οργανώσεων από το φθινόπωρο του 1941. Από τις πρώτες τέτοιες ενέργειες, και κορυφαία για
τη συµβολική της αξία, αποτέλεσε η υποστολή από την Ακρόπολη και καταστροφή της
ναζιστικής σβάστικας από δυο νεαρούς φοιτητές, το Μανόλη Γλέζο και το Λάκη Σάντα, το
Μάιο ακόµα του 1941. Μια άλλη δυναµική αντιστασιακή ενέργεια του πρώτου εκείνου
διαστήµατος αποτέλεσε η ανατίναξη του αρχηγείου της Ε.Σ.Π.Ο., µιας οργάνωσης Ελλήνων
φιλοναζιστών, από την Π.Ε.Α.Ν. (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζοµένων Νέων) που είχε ως
αρχηγό τον αξιωµατικό της Αεροπορίας Κ. Περρίκο.
Στην αντίσταση κατά της ξένης κατοχής, που έλαβε τεράστιες διαστάσεις και ποικίλες
µορφές, πήρε µέρος η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο επικός απόηχος του αλβανικού
πολέµου από τη µια και η άσκηση συλλογικότητας που αποτέλεσε από την άλλη, ο λιµός, η
µαύρη αγορά, η αφόρητη καταπίεση, το κοινό µίσος εναντίον των συνεργατών είχαν από τη µια
ριζοσπαστικοποιήσει την κοινή γνώµη και από την άλλη είχαν αµβλύνει πολλές από τις παλιές
πολιτικές διακρίσεις µπροστά τώρα στο κοινό αίτηµα για απελευθέρωση. Άνθρωποι κάθε
ηλικίας, ιδιότητας, κοινωνικής και πολιτικής ένταξης, σε πόλεις και ύπαιθρο µετείχαν στον
αγώνα. Πνευµατικές προσωπικότητες, καλλιτέχνες και πλήθος άλλων πολιτών, ο καθένας µε
τον τρόπο του, ανταποκρίθηκαν στα αντιστασιακά κελεύσµατα. Πρωτοπόρα και εντυπωσιακά
άφοβη και δυναµική αποδείχτηκε η νεολαία, µαζικότερη και δυναµικότερη οργάνωση της
οποίας υπήρξε η Ε.Π.Ο.Ν. Στη δράση της νεολαίας πρέπει να µνηµονευτεί και µια γενικότερη
πολιτιστική και εκπαιδευτική προσπάθεια, που σηµειώθηκε εκείνη την εποχή.
Ιδιαίτερα δυναµική και πρωτοφανής για την ελληνική πραγµατικότητα ήταν η δράση που
ανέπτυξαν οι γυναίκες όλων των ηλικιών, και στην Αθήνα και στην ύπαιθρο, συµµετέχοντας σε
κάθε είδους αντιστασιακή κινητοποίηση ως και στον ένοπλο αγώνα. Η αντιστασιακή δράση
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αποτέλεσε εξάλλου για τις Ελληνίδες µια συνολικότερη ευκαιρία για την κοινωνική τους
συνειδητοποίηση και απελευθέρωση.
Ιδιαίτερη µνεία οφείλει να γίνει στον παράνοµο αντιστασιακό Τύπο, σηµαντικότατο
παράγοντα του εθνικού αγώνα, που µε µύριους κινδύνους λειτούργησε και κυκλοφόρησε από
χέρι σε χέρι, πληροφορώντας τον ελληνικό λαό για την αλήθεια και τον πόλεµο και
εµψυχώνοντας την αντιστασιακή προσπάθεια. Η Ελεύθερη Ελλάδα, ο Απελευθερωτής, η
Γυναικεία ∆ράση, η Νέα Γενιά, η ∆ηµοκρατική Σηµαία, η Φλόγα, η ∆όξα, η Απελευθέρωση
είναι κάποια από τα πάµπολλα έντυπα που κυκλοφόρησαν, ενώ κάθε συνοικία και κάθε χώρος
δουλειάς είχε το δικό του έντυπο, δακτυλογραφηµένο, πολυγραφηµένο ή κάποτε και
χειρόγραφο. Ταυτόχρονα, φυλλάδια και προκηρύξεις γέµιζαν την Αθήνα, χάρις στην εξαιρετική
ευρηµατικότητα και ριψοκινδυνότητα των συντακτών και των διανοµέων τους.

Η πολιτιστική ζωή στην κατεχόµενη και την ελεύθερη Ελλάδα
Η περίοδος της Κατοχής υπήρξε µια περίοδος δραµατική για τον ελληνικό χώρο, αφού το
σύνολο σχεδόν του πληθυσµού βρέθηκε να απειλείται από την αθλιότητα που προκαλούσε η
στέρηση ακόµα και των πιο βασικών αγαθών. Τα “µαύρα χρόνια”, στη διάρκεια των οποίων ο
θάνατος καραδοκούσε σε κάθε βήµα, υπήρξαν συγχρόνως µια περίοδος που µέσα από τη
δυστυχία ξεπήδησε το όνειρο της ελευθερίας και της αντίστασης.
Η πολιτιστική ζωή, λοιπόν, που άνθισε τότε συναρτήθηκε µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που
διαµορφώθηκαν εκείνη την εποχή και προσδιορίστηκε από τη στενή σύνδεση των δηµιουργών
µε τον υπόλοιπο κόσµο, αφού σε µεγάλο βαθµό τους ένωσε όχι µόνο η ίδια η απελευθερωτική
δύναµη της τέχνης, αλλά και οι κοινές µέριµνες, οι δυσκολίες, τα προβλήµατα και η συµµετοχή
στον κοινό αγώνα.
Καθόλου φτωχή δεν είναι σε τούτη την ιστορική συγκυρία η καλλιτεχνική παραγωγή. Η
λογοτεχνία, τα εικαστικά και ανάµεσα σε αυτά η φωτογραφία έδωσαν ένα δηµιουργικό παρόν,
ενώ κοινωνοί της καλλιτεχνικής έκφρασης του θεάτρου και της µουσικής έγιναν άνθρωποι της
υπαίθρου ή της πόλης που ένωσαν τη φωνή τους µε τους επώνυµους δηµιουργούς.
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Η λογοτεχνία
Η πεζογραφική παραγωγή, όσο και το σύνολο του έντυπου λόγου, στην Κατοχή,
περιοριζόταν από τη σκληρή λογοκρισία, που προσανατόλιζε τους πνευµατικούς ανθρώπους
στη διαµαρτυρία ή στην παρανοµία.
Λίγα έργα εκδόθηκαν µέσα στην Κατοχή ενώ η πλειονότητα όσων γράφτηκαν κατά τη
διάρκειά της παρουσιάστηκε λίγο µετά την απελευθέρωση. Συγγραφείς που ανήκουν σε αυτόν
στον κανόνα είναι ο Γιάννης Μπεράτης, ο Λουκής Ακρίτας, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Γιώργος
Θεοτοκάς, ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Μυριβήλης, ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης και ο
Παντελής Πρεβελάκης.
∆ηµιουργικοί υπήρξαν και οι ποιητές όπως ο Άγγελος Σικελιανός, που µε την εκρηκτική
του φύση έκανε αισθητή τη µαχητική του παρουσία, ο Γιάννης Ρίτσος, που έγραφε στη διάρκεια
της Κατοχής αλλά εξέδωσε πολύ αργότερα, ο Νίκος Εγγονόπουλος που µε το Μπολιβάρ, το
1944, συνέδεσε τον υπερρεαλισµό µε τον πατριωτισµό και ο Γιώργος Σεφέρης που µε το
Ηµερολόγιο καταστρώµατος Β΄ αποτύπωσε τον αντίκτυπο των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
Τέλος, το 1943 κυκλοφόρησε σε χειρόγραφο η συλλογή Αµοργός του Νίκου Γκάτσου που
συνδύαζε τον υπερρεαλιστικό µε τον προφορικό λόγο, και το 1945 ο Οδυσσέας Ελύτης
παρουσίασε το Άσµα ηρωϊκό και πένθιµο για το χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας.
Κάποιοι από τους προηγούµενους λογοτέχνες διατύπωσαν έναν µαχητικό αντιστασιακό λόγο σε
παράνοµα φύλλα όπως η Ελευθερία, οι Πρωτοπόροι και τα Σοβιετικά Νέα, αλλά και σε νόµιµες
περιοδικές εκδόσεις όπως τα Πειραϊκά Γράµµατα, τα Φιλολογικά Χρονικά και τα Καλλιτεχνικά
Νέα.
Μεγάλες παρέες λογοτεχνών, εξάλλου, σχηµατίστηκαν και σύχναζαν σε διάφορα σπίτια
οργανώνοντας οµαδικές συγκεντρώσεις και συµµετέχοντας σε απεργίες, διαδηλώσεις και
εράνους Κάποιοι από αυτούς είναι η Έλλη Αλεξίου, ο Τάσος Αθανασιάδης, η Σοφία
Μαυροειδή-Παπαδάκη, ο Σωτήρης Σκίπης, η Τατιάνα Σταύρου, ο Μάρκος Αυγέρης, η Μέλπω
Αξιώτη, η ∆ιδώ Σωτηρίου, ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, ο Νίκος Καρβούνης και ο Γιώργος
Λαµπρινός.
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως την ίδια εποχή εµφανίστηκαν και καλλιτέχνες της
µεταπολεµικής λογοτεχνίας, τµήµα της οποίας είχε αντικείµενο έµπνευσης τα γεγονότα της
Κατοχής και της αντίστασης. Ακόµα εντυπωσιακός ήταν ο όγκος της αντιστασιακής ποίησης
που δηµιουργήθηκε αυτή την εποχή. Εξάλλου, αντιστασιακά τραγούδια που συντέθηκαν στις
συνθήκες του βουνού ακολούθησαν τα χαρακτηριστικά των δηµοτικών ασµάτων ή αποτέλεσαν
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διασκευές γνωστών διεθνών επαναστατικών ύµνων και λαϊκών σκοπών, που έµειναν στη µνήµη
ανασηµασιοδοτώντας το περιεχόµενό τους ανάλογα µε τις απαιτήσεις των καιρών.

Η απελευθέρωση
H

ταχεία

προέλαση

του

σοβιετικού

στρατού προς τα Bαλκάνια, που απειλούσε να
αποκλείσει

τις

γερµανικές

δυνάµεις

στον

ελλαδικό χώρο, υποχρέωσε τους Γερµανούς ν’
αποµακρυνθούν

το

συντοµότερο

από

την

Eλλάδα. Η αναχώρησή τους άρχισε από την
Πελοπόννησο και τα νησιά, ενώ στις 12
Οκτωβρίου 1944 απελευθερώθηκαν η Aθήνα και
ο Πειραιάς, µέσα σ’ ένα τεράστιο λαϊκό
παραλήρηµα. Eλληνικές σηµαίες και καµπανοκρουσίες πληµµύρισαν την πρωτεύουσα, ενώ
πλήθη κόσµου ξεχύθηκαν στους δρόµους και στις πλατείες, πανηγυρίζοντας µε ενθουσιασµό.
Με ενθουσιασµό έγιναν δεκτά στην πρωτεύουσα τα βρετανικά στρατεύµατα ενώ οι εορτασµοί
κορυφώθηκαν µε την άφιξη του Παπανδρέου και της κυβέρνησης εθνικής ενότητας στις 18 του
ίδιου µήνα.
Πίσω, όµως, από την πανηγυρική και συναινετική ατµόσφαιρα των πρώτων ηµερών της
Απελευθέρωσης, επικρέµονταν εκείνα τα προβλήµατα και οι αντιθέσεις, που σε ελάχιστο
χρονικό

διάστηµα

θα

ξεσπούσαν

για

να

κορυφωθούν

στην

εµφύλια

τραγωδία.

Η Ελλάδα έβγαινε από την πολεµική περιπέτεια ουσιαστικά κατεστραµµένη. Οι απώλειες του
ελληνικού λαού στη διάρκεια της τετράχρονης κατοχής και του αντιστασιακού αγώνα ήταν
πάµπολλες: ο αριθµός των νεκρών σε µάχες, των εκτελεσµένων και δολοφονηµένων, όσων
θανατώθηκαν ως όµηροι στα γερµανικά στρατόπεδα και όσων πέθαναν από την πείνα και τις
κακουχίες ανέρχεται σε περίπου 500.000. Τα πάσης φύσεως καµένα κτίρια υπολογίζονται στα
155.000 ενώ οι πυροπαθείς οικογένειες σε 111.000 σε όλη την Ελλάδα. Ας σηµειωθεί ότι 1.700
ήταν τα ολοκληρωτικά πυρποληµένα ελληνικά χωριά. Οι ζηµιές στην οικονοµία υπολογίζονται
σε 40-80% µείωση της γεωργικής παραγωγής στα διάφορα αγροτικά προϊόντα, µείωση του
κτηνοτροφικού κεφαλαίου κατά 50% για τα µεγάλα ζώα και 30% για τα µικρά, ελάττωση των
δασών κατά 20%, καταστροφή των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων και νέκρωση της σχετικής
παραγωγής, ελάττωση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 50%, καταστροφή των συγκοινωνιών,
δηλαδή του σιδηροδροµικού υλικού και δικτύου και του οδικού δικτύου, αρπαγή του 70% των
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αυτοκινήτων, καταστροφή λιµανιών και της διώρυγος της Κορίνθου, απώλεια κατά 73% της
εµπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας της χώρας.
Για την Ελλάδα, η µετάβαση από τον πόλεµο στην ειρήνη επανέφερε το αίτηµα για
ικανοποίηση των εθνικών αξιώσεων της χώρας όσον αφορά στην ενσωµάτωση των εδαφών της
Βορείου Ηπείρου, της Κύπρου και των ∆ωδεκανήσων. Ο ρόλος της χώρας στο συµµαχικό
αγώνα και οι αρχές που περιλήφθηκαν σε διεθνείς διακηρύξεις, όπως ο Χάρτης του Ατλαντικού
(Αύγουστος 1941) και ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών (Ιούνιος 1945), δηµιουργούσαν
αισιοδοξία για την ικανοποίηση του ελληνικού αιτήµατος. Άλλωστε, στη διάρκεια του πολέµου,
δεν είχαν λείψει οι διαπραγµατεύσεις και οι συζητήσεις για τα ζητήµατα αυτά τόσο ανάµεσα
στην ελληνική κυβέρνηση και τους Βρετανούς, όσο και µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων.
Από τις ελληνικές προσδοκίες εκπληρώθηκε µόνο αυτή που αφορούσε στην ενσωµάτωση
των ∆ωδεκανήσων, που πραγµατοποιήθηκε µε τη Συνθήκη των Παρισίων το Φεβρουάριο του
1947. Οι αξιώσεις για τα εδάφη της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου προσέκρουσαν στην
προτεραιότητα των Μεγάλων ∆υνάµεων για διατήρηση ισορροπίας δυνάµεων και αποφυγή
νέων αναταραχών στην ευρύτερη περιοχή, έναντι της εφαρµογής των εξαγγελµένων αρχών. Οι,
κατά την εκτίµησή τους, επιπτώσεις που θα είχε η ενσωµάτωση της Βορείου Ηπείρου και της
Κύπρου στην Ελλάδα ως προς την ισορροπία του χώρου αλλά και η υποτονικότητα της ίδιας
της Ελλάδας, λόγω της ταραγµένης κατάστασης στο εσωτερικό της, την εποχή των
διαπραγµατεύσεων, οδήγησαν στον αποκλεισµό των περιοχών αυτών από την ελληνική εθνική
επικράτεια. Με την προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων, η Ελλάδα απέκτησε τα οριστικά της
σύνορα.

Πριν τα ∆εκεµβριανά
Οι µέρες κυλάνε γρήγορα, οι βδοµάδες φτάνουν στο τέλος του χρόνου, µα τα νερά του
µεγάλου ποταµού δεν κατεβαίνουν. Η Αθήνα ζει πάντα σ’ έναν αναβρασµό που κανείς δεν έχει
τη δύναµη να τον καταλαγιάσει. Σιγά-σιγά η αναταραχή παίρνει µορφή και γίνεται µάχη, που
είτε ιδεολογική την πεις είτε σκληρή πολιτική δεν κάνεις λάθος. Όλοι πια µιλούν καθαρά, γιατί
και όλοι βλέπουν καθαρά. Βλέπουν όµως καθαρά νάρχεται και η πιο δύσκολη ώρα, η ώρα του
αµείλικτου απολογισµού, που καµιά χώρα δεν µπορεί να τον αποφύγει όταν έχει ζήσει κάτω
από ζυγό κι έχει γράψει στο µεγάλο βιβλίο της σκλαβιάς ποιοι πόνεσαν πολύ αλλά δεν είχαν τη
δύναµη να αγωνιστούν, ποιοι σήκωσαν κεφάλι στον κατακτητή, πήραν τουφέκι κι ανέβηκαν
στα βουνά, µα και ποιοι πρόδωσαν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο και δεν έχουν πια µοίρα κάτω
από τον ήλιο της χώρας που βασανίστηκε. Το µεγάλο αυτό βιβλίο της σκλαβιάς, που έµεινε
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κλειστό σχεδόν τέσσερα χρόνια, άνοιξε τώρα. Κι όποιος ξέρει να διαβάζει, βλέπει το νέο αίµα
που θα χυθεί, το νέο αγώνα που θ’ αρχίσει και µπορεί να είναι η πιο µαύρη, η πιο µατωµένη
σελίδα στην ιστορία του τόπου (Πέτρος Χάρης, Ηµέρες οργής [∆εκέµβρης 1944], Αθήνα, Εστία,
1992, σ. 19-20).

Από το θρίαµβο της Απελευθέρωσης στην τραγωδία του Εµφυλίου. Τα ∆εκεµβριανά
Στο αµέσως επόµενο της απελευθέρωσης (18 Οκτωβρίου 1944) διάστηµα, η κυβέρνηση
εθνικής ενότητας συγκλονίστηκε από σοβαρότατες αντιθέσεις που σχετίζονταν µε την ευρεία
κοινωνική και πολιτική αναταραχή σε ολόκληρη τη χώρα και οξύνονταν ακόµα περισσότερο µε
την ανοιχτή και συστηµατική παρέµβαση των Βρετανών, που ήταν αποφασισµένοι να
επιλύσουν το ζήτηµα σύµφωνα µε τις πολιτικές τους βλέψεις.
Η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιµετωπίσει το οξύτατο οικονοµικό πρόβληµα που απειλούσε
µε λιµό τον πληθυσµό και καθιστούσε τους Έλληνες πολίτες θύµατα των µαυραγοριτών.
Ταυτόχρονα, τέθηκε το θέµα της παραδειγµατικής τιµωρίας των συνεργατών του κατακτητή και
τέλος, η µεθόδευση του αφοπλισµού των αντάρτικων οµάδων. Ήδη στην επαρχία σηµειώνονταν
σκληρές µάχες ελασιτών ανταρτών µε τα Τάγµατα Ασφαλείας καθώς και πράξεις αντεκδίκησης
για τη δράση συνεργατών κατά την Κατοχή, οι οποίες, εξαιτίας της φορτισµένης ατµόσφαιρας
και της όξυνσης των παθών, έφθασαν και σε πολλές ακρότητες. Το σηµείο αιχµής που τελικά
δίχασε την κυβέρνηση και επέσπευσε τον εµφύλιο πόλεµο ήταν το ζήτηµα του αφοπλισµού των
ανταρτών.
Η πρόταση για γενικό αφοπλισµό, από τον οποίο όµως θα εξαιρούνταν η Τρίτη Ελληνική
Ορεινή Ταξιαρχία και ο Ιερός Λόχος, µονάδες που είχαν συγκροτηθεί µετά την καταστολή της
ανταρσίας της Μέσης Ανατολής, δηµιούργησε αντιδράσεις. Η τελική απόρριψη της
εναλλακτικής προτάσεως για ενοποίηση δυνάµεων του Ε.Λ.Α.Σ. (Εθνικός Λαϊκός
Απελευθερωτικός Στρατός), ίσων µε το σύνολο των δυνάµεων της Ορεινής Ταξιαρχίας, του
Ε.∆.Ε.Σ. και του Ιερού Λόχου, οδήγησαν στην παραίτηση των εαµικών υπουργών στις 2
∆εκεµβρίου 1944.
Στις 3 ∆εκεµβρίου, το Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) κατέβηκε σε
συλλαλητήριο διαµαρτυρίας στην πλατεία Συντάγµατος. Η πρωτοφανής σε όγκο διαδήλωση
κατέληξε σε συµπλοκές µεταξύ αµάχων και αστυνοµίας µε πολλούς νεκρούς και τραυµατίες.
Την εποµένη οργανώθηκε γενική απεργία. Η Αθήνα µεταβλήθηκε σε πεδίο µαχών ανάµεσα σε
µονάδες του Ε.Λ.Α.Σ. και στις κυβερνητικές δυνάµεις που περιλάµβαναν έναν αριθµό ανδρών
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από τα Τάγµατα Ασφαλείας καθώς και τµήµατα της χωροφυλακής, ενώ υποστηρίζονταν από
βρετανικές µηχανοκίνητες δυνάµεις. Τα γεγονότα του ∆εκέµβρη κράτησαν περίπου ένα µήνα
και επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Το
κέντρο όµως των µαχών αποτέλεσε η Αθήνα που µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα υπέστη
πολλές καταστροφές και ερηµώθηκε από τους βοµβαρδισµούς και τις οδοµαχίες. Το
αποτέλεσµα κρίθηκε τελικά από την τεράστια υπεροχή σε άνδρες και πολεµικό υλικό των
Βρετανών, που ενισχύθηκαν µε δύο ολόκληρες µεραρχίες, µια ταξιαρχία και αρκετά τάγµατα. Η
Μεγάλη Βρετανία που δε δίστασε να χρησιµοποιήσει πολεµικά αεροπλάνα, πολεµικά πλοία και
τανκς ακολούθησε στην περίπτωση της Ελλάδας, συµµάχου στον αντιαξονικό αγώνα, την ίδια
τακτική µε αυτήν που εφάρµοζε για να επιβάλει την εξουσία της στις αποικίες. Από τις πρώτες
µέρες οι Άγγλοι µε τη συνεργασία της ελληνικής αστυνοµίας συγκέντρωσαν έναν αριθµό
αιχµαλώτων που υπολογίζεται στους 7.540 και τους µετέφεραν στη Μέση Ανατολή. Ο Ε.Λ.Α.Σ.
πάλι, αποχωρώντας από την Αθήνα, κράτησε έναν αριθµό οµήρων που πιστεύεται ότι έφτασε
τους 15.000. Οι δυνάµεις του Ε.Λ.Α.Σ., που προέβαλαν σκληρή αλλά καταδικασµένη
αντίσταση, στις 6 Ιανουαρίου αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον Πειραιά και την Αθήνα. Στις
11 Ιανουαρίου 1945, µετά από συµφωνία του Ε.Α.Μ. µε τον Άγγλο στρατηγό Scobie, οι µάχες
σταµάτησαν.
Ωστόσο, η περίοδος που ακολούθησε σηµαδεύτηκε από δυσάρεστες αντιπαραθέσεις που
οδήγησαν σταδιακά σε δραµατικότερες εξελίξεις. ∆ύο πολιτικοί χώροι θα συγκρούονταν για
την εξουσία και την πορεία της χώρας µέσα στις µεταπολεµικές συνθήκες.

Η Συµφωνία της Βάρκιζας, 12 Φεβρουαρίου 1945
Στις 12 φεβρουαρίου 1945 υπογράφτηκε η ειρηνευτική συµφωνία της Βάρκιζας.
Επρόκειτο για µια συµφωνία η οποία τερµάτιζε και θεσµικά τις πολιτικές και πολεµικές
συγκρούσεις του ∆εκεµβρίου του 1944 και αποσκοπούσε στη συµφιλίωση των αντίπαλων
παρατάξεων στη χώρα.
Στις συνοµιλίες πήραν µέρος, εξουσιοδοτηµένοι από την κυβέρνηση Πλαστήρα, ο
υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Σοφιανόπουλος, ο υπουργός Εσωτερικών Περικλής Ράλλης και
ο υπουργός Γεωργίας Ιωάννης Μακρόπουλος, ενώ την αντιπροσωπεία του Ε.Α.Μ. αποτελούσαν
ο Γεώργιος Σιάντος, γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του Κ.Κ.Ε., ο ∆ηµήτριος
Παρτσαλίδης, γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του Ε.Α.Μ. και ο Ηλίας Τσιριµώκος,
γενικός γραµµατέας της Ε.Λ.∆. Κάθε πλευρά είχε µαζί της τρεις στρατιωτικούς
εµπειρογνώµονες, ενώ τις εργασίες επέβλεπαν στενά οι Βρετανοί επίσηµοι στην Αθήνα.
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Η συµφωνία περιλάµβανε εννέα άρθρα βάσει των οποίων αποκαθιστούνταν οι αστικές
ελευθερίες, και κυρίως η ελευθερία του Τύπου και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες,
εξασφαλιζόταν εκτεταµένη αµνηστεία µε εξαίρεση τα αδικήµατα κοινού δικαίου κατά της ζωής
και της περιουσίας, ενώ λαµβανόταν η δέσµευση από την πλευρά της κυβέρνησης για
εκκαθάριση των δηµόσιων υπηρεσιών, της χωροφυλακής, της ασφάλειας και της αστυνοµίας.
Για το Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. οριζόταν η υποχρέωση της απελευθέρωσης των οµήρων του καθώς και
του αφοπλισµού των ενόπλων τµηµάτων του.
Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση υποσχόταν να συγκροτήσει έναν εθνικό στρατό στον οποίο
θα γίνονταν δεκτά και µέλη του Ε.Λ.Α.Σ. και δεσµευόταν για τη διεξαγωγή γνήσιου και
ελεύθερου δηµοψηφίσµατος το ταχύτερο δυνατόν µέσα στο 1945.
Η σηµασία της συµφωνίας αναδεικνύεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι το
κείµενό της δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πράγµα που προσέδιδε στο
περιεχόµενό της την ισχύ νόµου.
Ωστόσο, οι εκατέρωθεν παραβιάσεις των όρων της οδήγησαν σε νέα πολιτική πόλωση και
στα δραµατικά γεγονότα του τελευταίου σταδίου ενός σκληρού εµφυλίου πολέµου που
διήρκεσε ως το 1949. Οι ακρότητες που σηµειώθηκαν στη διάρκειά του τραυµάτισαν επί
δεκαετίες τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας και αλλοίωσαν ανεπανόρθωτα την
παραγωγική και κοινωνική γεωγραφία του ελληνικού λαού.

